Gent, 5 december 2017

Bewonersbrief: Spoorwerken en bovenleidingswerken in
december 2017 en januari 2018
Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Infrabel start binnenkort met werken aan de wissels ter hoogte van spoor 10 in het kader van het
Project Gent-Sint-Pieters.
Om de oude wissels aan spoor 10 te kunnen vervangen door nieuwe exemplaren, diende eerst
spoor 9 in dienst te zijn. Dit spoor vormt een nieuwe verbinding met de lijn Brussel-Oostende en
komt op 10 december 2017 in dienst. Hierdoor kan de huidige verbinding met de lijn BrusselOostende via spoor 10 uit dienst worden genomen zodat de nieuwe wissels kunnen worden
geplaatst.
Waaruit bestaan de werken?
Enerzijds zijn er bovenleidingswerken die plaatsvinden in de zone vanaf de Ottergemsesteenweg
tot de Snepkaai. Anderzijds zijn er spoorwerken die gebeuren in de zone van het station tot aan de
Snepkaai.
Veel van die werken gebeuren ’s nachts omdat onderbrekingen op het spoor dan mogelijk zijn.
Een overzicht van de werken vindt u op de ommezijde van deze informatiebrief. Tijdens het
kerstverlof wordt er niet gewerkt.

Gent, 5 december 2017

Hieronder vindt u een overzicht van de geplande werkzaamheden in december 2017 en januari
2018:


Vanaf 10 december tot en met 22 december (‘s nachts) : afbraak van de bovenleidingsconstructies en onderstoppingswerken waarbij de stenen tussen de sporen worden
geëgaliseerd.



Vanaf vrijdagnacht 15 december tot en met zondagnacht 17 december (zowel overdag
als ‘s nachts) : opbreken oude wissels, leveren nieuwe wissels met een werktrein.
Tijdens het weekend van 16 en 17 december is het treinverkeer onderbroken tussen Gent en Brugge. NMBS
voorziet een aangepaste dienstregeling tijdens dit weekend. De treinen tussen Gent en Brugge worden
omgeleid. De stations en stopplaatsen tussen Gent en Brugge worden bediend met een vervangbus. Meer info
hierover vindt u op www.nmbs.be



De hele maand januari (‘s nachts): diverse afwerkingen van de bovenleiding met
werktrein en kraan



Vanaf 8 tot 19 januari (‘s nachts): aansluiten wissels, aanleggen sporen (van het station
in de richting van de Snepkaai)



Vanaf 22 januari (overdag): aanleggen van dienstpaden

Deze werken brengen geluidshinder met zich mee onder andere omdat er hiervoor regelmatig
werktreinen worden ingezet.
Renovatiewerken
Infrabel voert ook renovatiewerken uit aan de steunmuren van de Burggravenlaan. Deze werken
gebeuren tijdens de weeknachten van 11 – 21 december en van 15 tot 26 januari.
We zijn ons bewust van de hinder die deze werken veroorzaken en danken u alvast voor uw
begrip.
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met het Infopunt op 09 241 24 11 of met Infrabel op
0800 55 000 of info.projecten@infrabel.be.

Met vriendelijke groeten
Het Infopunt Project Gent Sint-Pieters

