
 
Gent, 4 augustus 2017 

 

 

 
Bewonersbrief: Start bouw Diamantgebouw (B1) 
 
 
 
Geachte mevrouw,  
Geachte heer, 
 
Op maandag 7 augustus 2017 starten de voorbereidende werken voor de bouw van het 
Diamantgebouw (gebouw B1) aan de Koningin Fabiolalaan. Het terrein bevindt zich aan de 
overkant van de woningen tussen de Aaigemstraat en de Frans De Potterstraat. 
 

 
 
In de week van 7 augustus zal de werfzone worden afgebakend en de signalisatie worden 
aangebracht.  
 
De werfinname houdt het volgende in: 

- De opbouw van twee torenkranen op het bouwterrein  
- Plaatselijke inname van het voetpad aan de Koningin Fabiolalaan ter hoogte van het 

terrein. Voetgangers dienen het voetpad aan de kant van de woningen te gebruiken. Het 
tweerichtingsfietspad blijft beschikbaar. 

- Inname van het tweerichtingsfietspad vanaf de K. Fabiolalaan richting Timichegtunnel 
langsheen de werf. Het voetpad aan de overzijde wordt tijdelijk een tweerichtingsfietspad 
met gemengd gebruik door voetgangers en fietsers. 

 
Om de hinder voor de buurt zo beperkt mogelijk te houden, heeft de aannemer ervoor gekozen om 
de torenkranen die nodig zijn voor de constructie van het gebouw niet langs de kant van de K. 
Fabiolalaan te plaatsen zoals eerst voorzien, maar wel op het braakliggende terrein achter het 
toekomstige gebouw. 
 
De aanvoer van materialen gebeurt via de V. Vaerwyckweg en de Timichegtunnel. 
 
De graafwerken zullen beperkt zijn aangezien er gebouwd wordt op de ondergrondse parking. 
Alleen de bovenste laag wordt afgegraven. De afvoer van de grond gebeurt via de 
Timichegtunnel. 
 



 
Gent, 4 augustus 2017 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
De effectieve constructie van het gebouw is voorzien vanaf 16 augustus 2017. De bouwwerken 
lopen tot het einde van 2018. De ruwbouw zal al iets eerder klaar zijn. 
 
Voor meer info over het gebouw verwijzen we naar de pagina op onze website 

www.projectgentsintpieters.be/voorstelling-project/projectontwikkeling/de-diamant-b1 
 
 
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.  
 
Met vriendelijke groeten 
Het Infopunt Project Gent Sint-Pieters 

http://www.projectgentsintpieters.be/voorstelling-project/projectontwikkeling/de-diamant-b1

