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Project Gent Sint-Pieters: wat?
Het project Gent Sint-Pieters wil het station en zijn ruime omgeving de 
komende jaren aanpassen aan de behoeften van de 21ste eeuw. Het 
is een samenwerking tussen NMBS, Infrabel, Eurostation, De Lijn, het 
Vlaams Gewest en de Stad Gent. De uitdaging is te zorgen voor een 
vlot bereikbare, leefbare en aangename omgeving waarin de verschil-
lende vervoersmodi beter op elkaar afgestemd zijn. Een vernieuwd 
station Gent-Sint-Pieters, een nieuw bus- en tramstation, een volledig 
heraangelegd openbaar domein in de stationsomgeving, een onder-
grondse parkeergarage en fietsenstallingen, een verbindingsweg met 
de R4, een ingericht natuurgebied en de projectontwikkeling aan de 
Koningin Fabiolalaan en aan het nieuwe Koningin Mathildeplein zijn de 
belangrijkste veranderingen.

 Î KLAAR

 Î NU

 Î STRAKS

•	 Indienen aanvraag 
omgevingsvergunning Rinkkaai 

•	 Vernieuwen tramsporen K. Maria-
Hendrikaplein

•	 Openbaar onderzoek Rinkkaai
•	 Verdere bouw Diamant (B1)
•	 Afwerken gebouw A2 (tweede 

gedeelte)

•	 Gebouw A2 afgewerkt
•	 Werken traminfrastructuur K. 

Maria-Hendrikaplein klaar
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Verdere verbouwingen 
station: een update
Van bij de start van het project hebben de projectpartners beslist dat 
de werken aan het station in twee fases zouden worden uitgevoerd: een 
eerste fase van de sporen 12 tot en met 8 en een tweede  fase van de 
sporen 7 tot en met 1.  Dit is een gebruikelijke procedure voor grote 
werken.

Aanbesteding

De uitvoering van de twee fases had volgens de planning naadloos 
op elkaar moeten aansluiten. Toen de offertes van de verschillende 
aannemers voor de tweede fase binnen kwamen, bleken die echter veel 
hoger dan het budget dat door de NMBS was voorzien op basis van de 
eerste fase. NMBS moest ook besparingen uitvoeren. Daarom is er een 
tweede aanbestedingsronde gelanceerd en wordt er gekeken op welke 
manier de bouwkosten kunnen worden gereduceerd door het ontwerp 
aan te passen. 
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Woord vooraf

Ontwerp	onder	de	loep

Het station Gent-Sint-Pieters zet in 
op intermodaliteit waarbij reizigers 
vlot kunnen overstappen van het 
ene op het andere vervoersmiddel. 
Het comfort voor de reiziger blijft 
voorop staan. De brede perrons met 
roltrappen, vaste trappen en liften 
blijven behouden, het tramstation 
wordt uitgevoerd zoals voorzien en 
het aantal fietsenstallingen wordt 
mogelijks nog uitgebreid. 

Een aantal ingrepen dat kosten-
verlagend is, wordt nu onderzocht 
en uitgewerkt:  de grote over-
kappingen boven de volgende 
perrons worden vervangen door 
kleine overkappingen. Dit zijn de 
overkappingen zoals je die nu ziet 
staan aan de uiteinden van de 
nieuwe perrons. Boven het perron 7 
en 8 komt nog een hoge overkapping 
om de huidige constructie te 
kunnen afwerken. Verder zijn er 
ook besparingen mogelijk door de 

lichtstraten (de transparante tegels 
in de perrons) in te korten. De  
voorziene ruimte voor winkels kan 
worden beperkt en de  vrijgemaakte 
ruimte kan worden ingevuld met 
fietsenstallingen. Verder wordt er 
ook aan ingrepen gedacht zoals een 
kleinere kelder, het herbekijken van 
de verlichting…. Er komt een door-
gedreven standaardisatie en een 
grote aandacht voor het beheersen 
van de exploitatiekosten.

Verdere	planning

De onderhandelingen met de 
potentiële aannemers lopen 
momenteel nog. Volgens de huidige 
planning kan volgend jaar de 
aannemer worden aangesteld. Hij 
krijgt dan nog een aantal maanden 
studiefase.  De werken kunnen 
volgens die planning in 2020 worden 
verdergezet. De finale einddatum 
voor de bouw van het station is 
volgens de huidige planning nu 
vastgesteld op 2027.

Begin dit jaar namen 1.098 mensen deel 
aan een digitale enquête waarin gepeild 
werd naar de tevredenheid over diverse 
aspecten van het Project Gent Sint-Pieters: 
de nieuwe treinperrons, het busstation, de 
nieuwbouw aan de Koningin Fabiolalaan, de 
plannen voor het Koningin Mathildeplein, 
enzovoort. Daarnaast werden ook twee 
themawandelingen georganiseerd, een over 
de inrichting van de stationspleinen en een 
over de nieuwbouwprojecten.

De projectpartners zijn met de resultaten 
daarvan aan de slag gegaan. Alle 
weggebruikers vroegen al lang om betere 
markeringen aan de oversteekplaatsen op 
het K. Maria-Hendrikaplein. Die werden 
ondertussen aangebracht. De Lijn kwam 
ook tegemoet aan de vraag van bewoners 
om opnieuw een buslijn door de K. 
Fabiolalaan te sturen: de nieuwe buslijn 19 
die het ‘Arteveldepark’ (aan de Ghelamco 
Arena) met het Sint-Pietersstation verbindt, 
doet ook de Fabiolalaan aan. Momenteel 
wordt er nog bekeken hoe de looplijnen 
over het nieuwe busstation kunnen worden 
verbeterd en hoe andere mobiliteitsvragen 
worden opgelost. Ondertussen wordt ook 
gezocht naar de best mogelijke ingreep 
om de windhinder onder het VAC Virginie 
Loveling te verminderen.

De deelnemers aan de wandelingen 
gaven bovendien aan zich zorgen te 
maken over de samenhang tussen de 
huidige en de toekomstige bewoners in 
de nieuwbouwprojecten. De Universiteit 
Gent zal daarom vanaf oktober 2018 een 
sociaal-ruimtelijke studie uitvoeren. Die 
moet nagaan hoe de nieuwe en bestaande 
gemeenschap best met elkaar kunnen 
worden verbonden. Daarnaast wordt ook 
onderzocht welke buurtgerichte functies 
(winkels, vrijetijdsbesteding…) er moeten 
worden voorzien en waar die moeten komen. 
Een masterplan publieke ruimte zal een 
vernieuwde basis vormen om de openbare 
ruimte voor alle gebruikers van de straten 
en pleinen duurzaam, aangenaam, veilig en 
samenhangend in te richten. 

Tot slot: er rees recent bezorgdheid over 
de einddatum van de werken. In deze 
nieuwsbrief vindt u ook daarover alle 
informatie.

Nog veel werk voor de boeg dus. We houden 
u uiteraard op de hoogte.

Daniël Termont, burgemeester en voorzitter 
Stuurgroep Project Gent Sint-Pieters 

vervolg van pagina 1

De Lijn vernieuwt traminfrastructuur op 
het Koningin Maria-Hendrikaplein
Sinds 10 september 2018  vernieuwt De Lijn  de tramsporen, de wissels 
en de wisselsturing op het Koningin Maria-Hendrikaplein. Het plein is een 
knooppunt van bussen en trams en de draaischijf voor alle tramlijnen in 
Gent. Het is dus belangrijk dat de traminfrastructuur  in goede staat blijft. 

De voorbereidende werken worden overdag uitgevoerd, het leggen van 
nieuwe sporen en wissels gebeurt ’s nachts. Op die manier kunnen trams 
en bussen de hele dag blijven rijden. Enkele trams en bussen stoppen aan 
een andere halte. Sommige bussen volgen lokaal een ander traject.  
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De	toekomst

Binnen enkele jaren komt er een volledig nieuw tramstation waar alle trams zullen halteren. Dit zal een einde maken 
aan tramhaltes die verspreid liggen over het Koningin Maria-Hendrikaplein. Het tramstation zal diagonaal onder de 
treinsporen lopen en vier lange perrons omvatten waar meerdere trams per perron achter elkaar kunnen halteren.  

Vanuit het tramstation zal je de treinperrons snel kunnen bereiken 
via de roltrappen, de trappen of via de liften. Je zult ook een 
overstap kunnen maken naar de bussen in het aangrenzende 
busstation of je fiets oppikken in de overdekte ondergrondse 
fietsenstallingen.

Dit is echter nog toekomstmuziek. Ondertussen worden de huidige 
tramsporen en wissels op het Koningin Maria-Hendrikaplein 
vernieuwd zodat het tramverkeer optimaal kan blijven verlopen 
tot dit alles is gerealiseerd.

Een visualitie van het toekomstige tramstation

Zo rijdt een aantal bussen via de Kortrijksesteenweg en de Sint-Denijslaan naar het Koningin Mathildeplein waar  
er tijdelijke haltes zijn. Andere bussen stoppen in de Koningin Elisabethlaan, in de Koning Fabiolalaan of de Koning 
Boudewijnstraat. 

Alle informatie vind je op www.projectgentsintpieters.be of www.delijn.be. De werken duren nog tot 9 november. Die 
datum is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

Hieronder vind je het plan van de situatie zoals deze er in de tweede fase van de werken uit zal zien. Deze fase loopt 
van 22 oktober tot en met 9 november. De meeste buslijnen rijden dan weer via hun normale traject, maar een aantal 
rijdt nog in omleiding. 
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Infopunt

 info@projectgentsintpieters.be

 www.projectgentsintpieters.be

ProjectgentsintpietersPGSP

 09 241 24 11

Alle informatie is verkrijgbaar in het Infopunt Project Gent Sint-Pieters, 
Prinses Clementinalaan 215, 9000 Gent

Openingsuren:

•	 Maandag van 9u tot 12 u
•	 Dinsdag van 9u tot 12u
•	 Woensdag van 9u tot 12 u 

en  van 14u tot 17 u
•	 Op afspraak

Vanaf maandag 1 oktober 2018 verbindt de nieuwe buslijn 19  het station 
Gent-Sint-Pieters met het Arteveldepark. Die bus zal ook de Koningin 
Fabiolalaan bedienen. Voor de buurtbewoners  en de mensen die naar 
de Rijksdienst voor Pensioenen gaan, betekent dit een hele verbetering. 
Door de werken op het K. Maria-Hendrikaplein volgt Lijn 19 van 1 oktober 
tot en met  9 november 2018 nog niet zijn definitieve route. Meer info 
hierover vind je op www.delijn.be.

Lijn 19: Koningin Fabiolalaan krijgt opnieuw een bus!

Project Rinkkaai dient aanvraag voor omgevingsvergunning in

Projectontwikkeling

Eind augustus diende Rinkkaai een aanvraag in voor het verkrijgen van een 
omgevingsvergunning voor het woonproject aan de Koningin Fabiolalaan, 
tegenover de zone tussen de Suzanne Lilarstraat en de Snepkaai. 

Eerder al werd het verkavelingsplan voor Rinkkaai goedgekeurd. Dit voorziet 
in een 300-tal nieuwe appartementen, een ondergrondse parkeergarage voor 
284 wagens en ongeveer 1.500 m² ruimte voor kleinschalige, commerciële en 
buurtgerichte functies.

Openbaar	onderzoek

Een omgevingsvergunning is de nieuwe procedure waarbij een stedenbouwkundige vergunning en een milieuvergunning 
samen aangevraagd en vergund kunnen worden.
De aanvraag werd ingediend bij de Provincie. De Provincie is voor deze aanvraag bevoegd omdat het om een aanvraag 
met milieuvergunningsklasse 1 gaat. Nadat de Provincie de aanvraag ontvankelijk heeft verklaard, wordt een openbaar 
onderzoek georganiseerd. 

Dit openbaar onderzoek zal lopen van 29 september tot en met 28 oktober 2018. Het Infopunt organiseert op 17 oktober 
een infonamiddag. Buurtbewoners en geïnteresseerden kunnen van 16u tot 20u langskomen om een toelichting te 
krijgen en hun vragen rechtstreeks te stellen aan de projectontwikkelaar en de projectverantwoordelijke  van sogent 
(het stadsontwikkelingsbedrijf).


