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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

•	 Sporen 8 en 9
•	 Volledige perron 9-10
•	 Roltrappen en liften naar perron 

9-10
•	 Eerste deel perron 8
•	 Uitbreiding fietsenstalling met  

etagerekken en nieuwe zone aan 
seinhuis

•	 Afwerking -1 van het station onder  
sporen 9 en 12 (technische lokalen 
en fietsenstallingen)

•	 Bouw tweede gedeelte A2 (Koningin  
Fabiolalaan)

•	 Bouw Diamant (Koningin Fabiola-
laan)

•	 Verder vernieuwen spoor-
infrastructuur
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Project Gent Sint-Pieters 
op het juiste spoor?
Met het Project Gent Sint-Pieters ondergaat de stationsbuurt een ware 
metamorfose. Sommige zaken zijn al gerealiseerd, zoals de aanleg van 
de toegangswegen, de ondergrondse autoparking en het natuurpark 
Overmeers. Andere deelprojecten zijn gedeeltelijk klaar en reeds in 
gebruik, zoals een aantal nieuwe treinperrons en sporen, het eerste deel 
van het busstation en een deel van de overdekte fietsenparking.  In de 
projectontwikkeling zijn er twee gebouwen klaar, anderen zijn in opbouw 
of worden gepland, samen met een nieuw park en nieuwe pleinen. Het 
spreekt vanzelf dat dit project een grote impact heeft op pendelaars en 
bewoners.

Regelmatig	bijsturen

De signalen die via het Infopunt bij de projectpartners komen, leiden 
regelmatig tot aanpassingen op het terrein. Geregeld werden in de 
afgelopen jaren ook maatregelen genomen om het project bij te sturen 
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Woord vooraf

en aan te passen aan nieuwe tendensen. Een voorbeeld hiervan is de uitbreiding 
van zowel de huidige als de toekomstig voorziene fietsenstallingen, omdat werd 
vastgesteld dat het aantal fietsgebruikers enorm stijgt. 

Terugblik	en	vooruitblik

Het is echter  ook nodig om af en toe even stil te staan en na te gaan of nieuwe 
inzichten op het vlak van wonen, samenleven en mobiliteit wel voldoende 
weerklank vinden in de plannen. Dit gebeurde eerder al in 2005 en 2010. In 
2010 werden naast de projectpartners ook de klankbordgroep en de buurt  hierbij 
betrokken via een dialoogcafé en een infomarkt.

Het is tijd om dit opnieuw te doen, vooral met het oog op nog enkele deelprojecten 
die in de toekomst worden gepland:

• De aanleg van de twee stationspleinen: het Koningin Maria-Hendrikaplein en 
het Koningin Mathildeplein 

• De projectontwikkeling met de invulling van de zone B langsheen de 
Koningin Fabiolalaan, tegenover de zone tussen de Aaigemstraat en de 
Verpleegsterstraat. 

Interactieve	wandelingen	

Als bewoner, of als gebruiker van de pleinen, is je inbreng belangrijk. We nodigen 
je dan ook graag uit op twee inter actieve wandelingen onder begeleiding van 
experts, waaronder de nieuwe stadsbouwmeester. Een wandeling gaat naar de 
pleinen aan beide zijden van het station, de andere richt zich naar de toekomstige  
projectontwikkeling op de zone B. Een extra wandeling wordt gepland op een 
werkdag tijdens de lunch, speciaal voor de werknemers uit de buurt.

Deze wandelingen moeten aanzetten tot een gedachtenuitwisseling tussen alle 
deelnemers. Alle ideeën, suggesties en opmerkingen vormen de aanzet voor de 
uiteindelijke uitwerking van de pleinen en de zone B.

De wandelingen zullen plaatsvinden op zaterdag 24 februari 2018. De 
lunchwandeling zal kort daarna georganiseerd worden.

Meer informatie vind je binnenkort op de site www.projectgentsintpieters.be. 
Als buurt bewoner krijg je een uitnodiging in de bus. Het aantal deelnemers is 
beperkt. Inschrijven is daarom verplicht.

Digitale	enquête

Kun je er niet bij zijn maar wil je toch graag je mening geven? Vul dan de digitale 
enquête in. Deze zal je binnenkort ook kunnen vinden op onze website.

De voorbereiding voor de ontwikkeling 
van de zone C is volop bezig. Deze 
zone C ligt tegenover de zone tussen de 
Suzanne Lilarstraat en de Snepkaai. Het 
was dan ook tijd om na te denken over het 
aangrenzende park. Het Rijsenbergpark 
(werknaam) moet namelijk op hetzelfde  
moment klaar zijn als de gebouwen 
in zone C. Dit geldt ook voor de 
voetgangers- en fietsersbrug tussen 
de Koningin Fabiolalaan en de 
Blaarmeersen. Een juiste datum is nog 
niet gekend aangezien er momenteel 
nog een procedure loopt tegen de 
verkavelingsvergunning. Van het park en  
de brug zullen niet alleen de toekomstige 
bewoners van Rinkkaai genieten, maar  
ook de bewoners van de huidige 
Rijsenbergbuurt.

Al in 2011 vond er een eerste bevraging 
over het Rijsenbergpark plaats, zowel via 
een digitale enquête, als via workshops. 
De deelnemers vonden unaniem dat 
er nood is aan een rustig park, met 
veel groen en plaatsen om mensen te 
ontmoeten. 

Ondertussen zijn de ontwerpers voor 
het park gekend en werken ze aan 
een concreet ontwerp. Daar wilden 
we de buurt opnieuw bij betrekken. 
Alhoewel het aantal deelnemers voor 
de workshop in september 2017 deze 
keer beperkter was, zijn daar toch 
enkele bijkomende zeer bruikbare zaken 
uitgekomen waar de ontwerpers mee 
aan de slag konden. De deelnemers 
vroegen een open parkzone met bomen 
langsheen de geluidsmuur en met kleine 
spelelementen, geen speeltuin. Een 
vereiste is ook dat het park toegankelijk 
is voor mensen die minder goed te been 
zijn. Er waren ook bijzondere ideeën 
zoals de hoogteverschillen omvormen 
tot het niveau waarop ze kunnen dienen 
als banken, de mogelijkheid tot tuinieren 
voorzien enzovoort.

De ontwerpers hebben een voorstel 
gemaakt dat inmiddels te bekijken was 
op de wijkbeurs en nog te bekijken is 
op het participatieplatform en in het 
Infopunt. Geef gerust je mening over 
dat voorstel!

Daniël Termont, burgemeester en voorzitter 

Stuurgroep Project Gent Sint-Pieters 
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Nieuwe	gebouwen	langs	de	K.	Fabiolalaan
 
Op 7 augustus 2017 is de bouw van de Diamant (B1, 
zie afbeelding hiernaast) gestart. Het gebouw wordt 
grotendeels ingevuld met kantoren en moet eind 
2018 klaar zijn voor gebruik.

Ook de bouw van het tweede gedeelte van de A2 langs 
de K. Fabiolalaan is van start gegaan. Het gebouw 
wordt ingevuld met horeca, commerciële ruimte en 
kantoren. 

Zone C: stand van zaken
Eind augustus 2017 verleende Ruimte Vlaanderen 
een verkavelingsvergunning aan Rinkkaai, het project 
langsheen de K. Fabiolalaan, tegenover de zone tussen 
de Suzanne Lilarstraat en de Snepkaai. In afwachting van 
de uitvoerbaarheid van de verkavelingsvergunning bereidt 
Rinkkaai de stedenbouwkundige vergunning voor. 

Twee van de gebouwen zijn ongeveer 67 meter hoog, dit 
is een stuk lager dan de wettelijk toegelaten 90 meter. 
De andere gebouwen zijn kleiner en variëren in hoogte 
tussen de 20 en 30 meter. Een doordachte inplanting van 
de gebouwen moet er voor zorgen dat de schaduw op 
de bestaande gebouwen minimaal is. Er is veel aandacht 
voor duurzaamheid. De hele buurt wordt B.E.N.: Bijna 
Energie Neutraal. Er is veel ruimte voorzien voor goed 
toegankelijke, overdekte fietsenstallingen. Een belangrijk 
deel van de open ruimte wordt publiek toegankelijk.

In de zes gebouwen samen zullen een 300-tal  
appartementen worden gerealiseerd, waarvan 40%  
budgetappartementen die aan vastgelegde geplafonneerde 
prijzen worden verkocht. Er zijn alternatieve woonvormen 
voorzien, zoals cohousing en erkende assistentie woningen 
voor ouderen. Op het gelijkvloers van de gebouwen 
worden er buurtvoorzieningen gepland zoals een 
gezondheidscentrum, een buurthuis, een apotheek, een 
buurtwinkel, enzo voort.

Tegelijkertijd werkt sogent aan de voorbereiding van 
het Rijsenbergpark dat de zone C met de zone B zal  
verbinden en aan het ontwerp van de voetgangers- 
en fietsbrug naar de Blaarmeersen. Beide projecten   

moeten tegelijkertijd met de gebouwen  van de zone C 
worden opgeleverd.

Op 28 september 2017 toonden schepen van 
Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen Sven 
Taeldeman, sogent en Rinkkaai onder grote belangstelling 
de historiek en stand van zaken van de plannen op een 
infoavond. 

Ondertussen werd tegen de verkavelingsvergunning een 
beroep ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 
Het is nu wachten op de afloop van de procedure.

Î Een verslag van de presentaties en de vragen die door 
het publiek op de infoavond zijn gesteld, zijn te vinden op 
http://www.projectgentsintpieters.be/info-en-inspraak/
infomomenten/infoavond-rinkkaai
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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

Ingebruikname	sporen	8	en	9

Op 10 december 2017 worden de sporen 8 en 9 in 
gebruik genomen. Het perron 9-10 is dan volledig 
afgewerkt en toegankelijk met 2 vaste trappen, 2 
roltrappen en 2 liften. Het perron 8 is klaar op een 
derde van zijn toekomstige breedte en toegankelijk 
via tijdelijke trappen.

City	Pass

50% van alle woon-werkverplaatsingen binnen de 
agglomeratie Gent gebeurt nu nog met de auto.
Sinds 3 oktober 2017 kunnen pendelaars een City 
Pass kopen, een abonnement waarbij men gebruik 
kan maken van de combinatie trein, tram en bus. 

Daarmee kunnen pendelaars binnen de stedelijke 
agglomeratie Gent reizen tussen verschillende 
treinstations in en rond Gent. Met datzelfde 
abonnement rijden ze ook onbeperkt met de bussen 
en trams van De Lijn in Vlaanderen.  Zo hebben 
ze geen last van files en de zoektocht naar een 
parkeerplaats.

Mobiliteit

Fietsenstallingen rond het station
Hiernaast vind je een overzicht 
van de fietsenstallingen (in  
blauw) in de noordelijke stations-
omgeving. Sinds mei 2017 is er 
ook een grote fietsen stalling 
beschikbaar aan het seinhuis van 
Infrabel. Hier zijn nog veel	vrije	
plaatsen	beschikbaar.
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