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Plannen Technologiepark en Tramstraat: geen
extra kantoren, wel meer voorzieningen

Het nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) voor de bedrijventerreinen

Technologiepark en Tramstraat mikt op een gecontroleerde groei. De zone wordt

ingericht als hoogwaardige werk- en studeerplek. Dat betekent geen extra

kantoren en meer voorzieningen, zoals een broodjeszaak, kinderopvang of lokaal

afhaalpunt, maar ook extra wandel- en fietspaden en infrastructuur voor

openbaar vervoer.
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http://persruimte.stad.gent/


Gestage groei

De bedrijvensites Technologiepark/Ardoyen en Tramstraat stellen 4.800 mensen tewerk. Naast

de UGent vind je er ook heel wat innovatieve technologiebedrijven en kantoren van

dienstverlenende bedrijven. De bedrijvensites zijn sterk gegroeid. Dat zorgde voor extra

verkeersstromen van pendelaars en studenten, terwijl de huidige plannen voor het gebied al

meer dan 20 jaar oud zijn. Daarom vervangt de Stad Gent deze plannen nu door nieuwe

voorschriften.

De samenwerking tussen onderwijs en onderzoek vormt nog steeds de kern
van het wetenschapspark. Langs de Tramstraat komen bedrijven die
hoogwaardige of hoogtechnologische producten maken en bijbehorende
diensten leveren. Geen zuivere kantoren meer dus. De kantoren die er nu al
gelegen zijn, kunnen blijven, maar mogen maar beperkt uitbreiden.
— Sami Souguir, schepen van Ruimtelijke Planning

Meer voorzieningen en wandel- en fietsverbindingen

Er komen extra voorzieningen, zoals een broodjeszaak, kinderopvang of lokaal afhaalpunt,

zowel voor de werknemers en bezoekers als de buurtbewoners. Het Technologiepark ontwikkelt

zich immers verder als campus. De Stad kiest daarbij voor dichtbebouwde zones afgewisseld

met parkstroken. Groene buffers zorgen voor een duidelijke scheiding aan de zijde van de

woningen.

Voor voetgangers en fietsers komen er vijf wandel- en fietsverbindingen, en er kunnen er nog

bijkomen. Er is ook ruimte voor infrastructuur voor openbaar vervoer. De site blijft ook

bereikbaar voor personenwagens. Nadat de ovonde is aangepakt, zal het Technologiepark nog

te bereiken zijn vanaf de N60. De toegangen aan de Tramstraat blijven enkel nog open voor

voetgangers, fietsers, bussen en noodverkeer.

Openbaar onderzoek

Op woensdag 10 februari 2021 om 19 uur licht de Stad Gent de plannen toe. De link naar het

infomoment komt kort daarvoor op www.stad.gent/technologiepark. Het openbaar onderzoek

voor het RUP loopt van 8 februari 2021 tot en met 8 april 2021. Opmerkingen en bezwaren

indienen kan via een (aangetekende) brief aan de Gecoro, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,

via een mail naar gecoro@stad.gent of via een schriftelijke bezwaar bij de Balie Bouwen.

https://stad.gent/nl/wonen-verbouwen/gemeentelijke-rups-en-bpas/plannen-procedure/rup-148-technologiepark-ardoyen-tramstraat#De%20grote%20lijnen%20van%20het%20ontwerp-RUP
mailto:gecoro@stad.gent
http://www.stad.gent/baliebouwen


Contact

Erik De Troyer, woordvoerder schepen Souguir, gsm 0473 83 00 12, e-

mail erik.detroyer@stad.gent

Eline Creve, kabinet schepen Bracke, gsm 0473 83 75 82, e-mail eline.creve@stad.gent

Sofie Aelterman, kabinet schepen Watteeuw, gsm 0471 90 57 04, e-

mail sofie.aelterman@stad.gent

Bevoegd

Betrokken

Meer info over het RUP 148 Technologiepark (Ardoyen - Tramstraat)

Meer info over het project Technologiepark Ardoyen en omgeving

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent

Filip Watteeuw
Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent
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