
 01 september 2021, 10:30 (CEST)

Nieuwe shuttlebus tussen Gent-Sint-Pieters en
Eiland Zwijnaarde

Vanaf 1 september rijdt er een shuttlebus van station Gent-Sint-Pieters naar het

bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde. Het gaat om een pilootproject van zes

maanden. De shuttle telt 8 plaatsen en rijdt 's morgens voor het werk en 's avonds

na het werk om het half uur gratis tussen beide locaties.
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Om pendelaars vlot en comfortabel naar het zuiden van Gent te brengen, werd gekozen om

collectief vervoer op maat aan te bieden in de vorm van een shuttlebus. Die zal als test zes

maanden rijden tussen Gent-Sint-Pieters en Eiland Zwijnaarde. Hij vertrekt elk half uur tussen

7.30 uur en 9.30 uur 's ochtends en tussen 16 uur en 18 uur 's avonds. In het busje is plaats voor

acht personen. Medewerkers van CAPTURE kunnen er gratis gebruik van maken dankzij een

bijdrage van hun werkgever aan de overkoepelende vzw Eiland Zwijnaarde. Bij succes wordt er

bekeken om de frequentie te verhogen of het busje te vergroten.

Het bedrijventerrein in Zwijnaarde werd 2 jaar geleden geopend en zal op
termijn 3.000 pendelaars aantrekken. Om de stad bereikbaar te houden is het
belangrijk om bijkomend verkeer te beperken. Daarom testen we nu deze
shuttle uit.Tegen eind 2022 wordt het bedrijventerrein ook goed bereikbaar met
de fiets via een nieuwe fietsbrug. 
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Publieke Ruimte

Eiland Zwijnaarde is een economisch belangrijke site voor onze stad. Een
goede bereikbaarheid voor leveranciers, klanten én personeel is dus
essentieel, Spits speelt hierin een mooie rol. 
— Sofie Bracke, schepen van Economie 

De Universiteit Gent streeft naar een nog duurzamer woon-werkverkeer voor
haar medewerkers. Ook en vooral naar die campussen waar het openbaar
vervoer (nog) onvoldoende is. De shuttlebus naar het Eiland Zwijnaarde is
hierin een waardevol instrument. Om op termijn de campussen en
wetenschapsparken van de UGent in het zuiden van Gent nog beter te
ontsluiten, werken we met veel partners een ambitieus toekomstverhaal uit. 
— Jeroen Vanden Berghe, logistiek beheerder UGent

SPITS

De testshuttle kadert binnen het project SPITS om de steeds groeiende bedrijvige zuidelijke

kant van Gent bereikbaar te houden. Bedrijven die vandaag of in de toekomst in het zuiden van

Gent werken, kunnen met vragen over hun duurzame mobiliteit en het woon-werkverkeer van

hun medewerkers steeds terecht bij Spits via www.spits.gent.

Contact

http://www.spits.gent/


Sofie Aelterman, kabinet schepen Filip Watteeuw, gsm 0471 90 75 04 , e-mail

sofie.aelterman@stad.gent
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