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Een blik achter de
spoorwerken
Voor de pendelaars zal er in het station een rustiger periode aanbreken:
de grote werken voor de bouw van het eerste deel van het vernieuwde
station, tussen de perrons 12 en 8, zijn achter de rug. Nu worden de
voorbereidingen getroffen voor de planning van de werken voor de
volgende fase van de sporen 7 tot en met 1. De werken liggen ondertussen
evenwel niet stil. Infrabel is, zoals gepland, sinds eind 2017 bezig met het
vernieuwen van de sporen, wissels, seininrichting en bovenleiding in de
onmiddellijke omgeving van het station Gent-Sint-Pieters.
Olivier Aerts (ingenieur Infrabel): Alhoewel de sporen 9 en 10 reeds
een tijdje in gebruik waren genomen, was het aantal reiswegen eerder
beperkt. Zo was het enkel mogelijk om via die sporen richting Brussel,
Brugge en Oostende te rijden. De werken die we momenteel uitvoeren
zullen ervoor zorgen dat het treinverkeer vanaf spoor 9 en 10 ook richting
Deinze en Kortrijk zal kunnen verlopen.

ÎÎ KLAAR
•

Einde van werken aan sporen 12
tot en met 8

ÎÎ NU
•
•
•
•

Installeren fietsenstallingen overdekte zone K. Mathildeplein
Verdere bouw tweede gedeelte A2
Verdere bouw Diamant (B1)
Verder vernieuwen spoorweginfrastructuur sporen 10 en 11
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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 verschillende 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 ondergrondse 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.

ÎÎ STRAKS
•
•

Aanvraag omgevingsvergunning
Rinkkaai (zone C)
Voorbereiding planning van de
werken van sporen 7 tot 1.

Woord vooraf
In de vorige editie van deze nieuwsbrief
nodigden we u uit om deel te nemen
aan ‘Project Gent Sint-Pieters op het
juiste spoor?’ Door middel van twee
interactieve wandelingen en een digitale
enquête in februari peilden we naar uw
mening om daar lessen uit te trekken
voor de uitwerking van de komende
projecten: de aanleg van de twee
stationspleinen en de bouwprojecten
langsheen de Koningin Fabiolalaan (op
de zone B tussen de Aaigemstraat en de
Verpleegsterstraat).
Maar liefst 1.098 mensen vulden de
digitale enquête in, zowel Gentenaars
als
niet-Gentenaars,
mensen
die
in de omgeving wonen of werken,
pendelaars, handelaars, studenten...
De reacties over de nieuwe treinperrons
en de overdekte fietsenstallingen, de
plannen voor de nieuwbouwprojecten
langs de Koningin Fabiolalaan en het
Koningin Mathildeplein, het natuurpark
Overmeers en de hellende tuin voor
het station waren overwegend positief.
De belangrijkste verbeterpunten gaan
over de mobiliteit rond het station. De
resultaten vindt u binnenkort op onze
website bij ‘info en inspraak’.
De twee interactieve wandelingen boden
plaats aan 80 deelnemers en zaten
meteen vol, waaruit de interesse blijkt
om mee bij te dragen tot de ontwikkeling
van de stationsomgeving.
Experts
zoals Stijn Oosterlinck (stadssocioloog),
Davy Janssens (verkeerskunde), Els
Vervloesem (architect), Jan Hamerlinck
(architect) en Peter Vanden Abeele (de
Gentse stadsbouwmeester) zetten hun
expertise in voor het project, onder de
begeleiding van prof. Herwig Reynaert
(politicoloog).
We willen iedereen graag danken voor
inbreng. Die was vaak kritisch, maar in
het algemeen constructief – zo hoort het.
Op basis daarvan zijn de projectpartners
en experts rond de tafel gaan zitten om
conclusies te trekken en om de plannen
verder uit te werken. Daar komen we
in een volgende nieuwsbrief zeker op
terug.
Daniël Termont, burgemeester en
voorzitter Stuurgroep Project Gent
Sint-Pieters
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We verminderen ook het totaal
aantal wissels van 114 naar 77. We
maken gebruik van het nieuwste type
wissels dat volledig is ingelast, zonder
voegen. Dit biedt voordelen voor het
onderhoud, maar de buurtbewoners
zullen ook minder geluidshinder
ervaren. De treinen zullen het station
ook vlotter kunnen binnen- en
buitenrijden.
De afgelopen maanden hebben we
werken uitgevoerd aan de wissels
die toegang geven tot spoor 10.
Dit heeft geduurd tot 17 maart
2018 waarna er op 18 maart een
omschakeling is geweest. Sindsdien
kan het treinverkeer vanop spoor 10
niet enkel richting kust, maar ook
richting Kortrijk rijden. In hetzelfde
weekend werd spoor 11 uit gebruik
genomen en voeren we daar dezelfde
werkzaamheden uit. Die werken
duren nog tot begin juni 2018. De
indienststelling van spoor 11 gebeurt
in het weekend van 2-3 juni 2018.
Tijdens de voorbije periode hebben
we gedurende één weekend het
treinverkeer richting Brugge moeten
onderbreken en heeft de NMBS een
alternatieve dienstregeling voorzien.
We proberen evenwel om die
onderbrekingen zo beperkt mogelijk
te houden en gelijktijdig ook meteen
andere werken uit te voeren.

Olivier Aerts, ingenieur bij Infrabel

het werk stellen om nachtwerken en
geluidshinder tot het strikte minimum
te beperken, is hinder onvermijdelijk.
We kunnen het treinverkeer immers
niet zomaar overdag onderbreken.
Voor
de
veiligheid
van
onze
werknemers is het noodzakelijk
dat de sporen buiten dienst zijn en dat is dus ’s nachts. De werken
moeten worden uitgevoerd om het
spoornetwerk te kunnen onderhouden
en verder te ontwikkelen.
Uiteindelijk heeft dit alles één doel:
een veilig en stipt treinverkeer
garanderen.

Voor de buurtbewoners is het vaak
lastig omdat we vooral ’s nachts
moeten werken. Alhoewel we alles in

Nieuwbouwprojecten
Nieuwe ontwikkelingen voor Zone C (Koningin Fabiolalaan)
Rinkkaai zal binnenkort een omgevingsvergunningsaanvraag indienen bij
het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen voor de constructie van zes gebouwen
op die zone. De omgevingsvergunning is de vroegere stedenbouwkundige
bouwaanvraag gecombineerd met de milieuvergunning.
Tijdens het openbaar onderzoek zal er in
het Infopunt een infonamiddag worden
georganiseerd waarop buurtbewoners
en andere geïnteresseerden hun vragen
aan
vertegenwoordigers
van
het
stadsontwikkelingsbedrijf
sogent
en
Rinkkaai kunnen stellen. De datum wordt
tijdig meegedeeld op onze website
www.projectgentsintpieters.be.
Buurtbewoners krijgen hiervoor ook nog een
uitnodiging in de bus.

Groot werfbezoek op zondag 22 april
Er is het afgelopen jaar veel veranderd in het station en
in de stationsomgeving. Goede reden dus om de deuren
opnieuw open te zetten voor het grote publiek.
Station in 3D
Startpunt is het Infopunt waar je als blikvanger het
vernieuwde station virtueel kunt bezoeken met een
speciale bril en een stick. Daarnaast kan je ook een
spectaculaire wervenfilm bekijken die je toont wat er de
laatste tien jaar is gerealiseerd. En voor de liefhebbers
hebben we ook de maquettes van het station en een
deel van de projectontwikkeling. In het Infopunt krijg
je meteen ook een routebeschrijving mee waarmee je
op eigen tempo het hele terrein kunt bezoeken. Via een
fotoquiz sturen we je naar elk hoekje van het project.

Krijg uitleg door experts
Op verschillende plaatsen staan experts van de
projectpartners die je alles zullen vertellen over het project.
Ze nemen je mee naar de kelders waar je de toekomstige
fietsenstallingen kunt zien, je krijgt uitleg bij de huidige
spoorwerken, seininrichtingen en bovenleidingen en
je verneemt hoe het toekomstige tramstation eruit zal
zien. Via de overdekte fietsenstallingen en ondergrondse
autoparking kom je op de zone voor projectontwikkeling
waar er momenteel volop wordt gebouwd. Zin om te
komen? We zien je in het Infopunt.
Praktisch
Wanneer? Zondag 22 april tussen 10 uur en 16.30
uur. De werfsite blijft open tot 17 uur.
Waar? Start in het Infopunt Project Gent SintPieters, Prinses Clementinalaan 215
Inschrijven is niet nodig
Het werfbezoek is gratis

Procedures

S-gebouw

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft twee uitspraken gedaan over lopende
procedures. De vordering van
buurtbewoners tegen de bouwvergunning van de Diamant (B1)
is verworpen als ongegrond.
Ook de vordering tot vernietiging van de verkavelingsvergunning van zone A is verworpen.

Het stadsontwikkelingsbedrijf
sogent zet de PPS-procedure
verder. Die moet de projectontwikkelaar aanduiden voor
de bouw van het S-gebouw
aan het Koningin Mathildeplein. De vermoedelijke start
van de bouw is voorzien begin 2021. Ondertussen loopt
het participatietraject voor de aanleg van het Koningin
Mathildeplein verder.
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Mobiliteit
Fietsenstallingen aan het Koningin Mathildeplein
In het station wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de afwerking
van de verdieping -1 aan de kant van het Koningin Mathildeplein. Daarin
komt een eerste deel van de overdekte fietsenstallingen aan de zuidzijde
van het station. Later, als het station volledig ondergraven is, worden die
fietsenstallingen aangesloten bij de overdekte fietsenstallingen aan de kant
van het Koningin Maria-Hendrikaplein. Daarmee komt er een gigantische
overdekte ruimte voor fietsenstallingen onder het treinstation voor in totaal
13.500 plaatsen. De nieuwe overdekte fietsenstalling aan het Koningin
Mathildeplein zal plaats bieden aan 1.500 fietsen.
Tot aan de start van het S-gebouw zal de fietsenstalling op het Mathildeplein
zelf niet wijzigen. Bij de start van de werken worden ze deels weggehaald en
deels verplaatst. In totaal zullen er in de loop van 2018 in totaal ongeveer
11.500 fietsplaatsen ter beschikking komen.

Aan het Koningin Mathildeplein is de reizigersdoorgang verplaatst van de
Ganzendries naar een meer centrale ligging. De ingang neemt daarmee
ongeveer de plaats in van voor de werken. De ingang is ook een stuk
breder geworden. Ook de ingang aan de kant Voskenslaan zal heringericht
worden. Het fiets- en voetpad langsheen de werfzone wordt verbreed. Een rij
fietsenstallingen zal de zone tussen de werf en het publieke deel afbakenen.
De werfkeet aan de Voskenslaan zal verdwijnen en plaats maken voor een
tijdelijke, meer groene invulling tot de bouw van het S-gebouw start.

Meer Mobiele Lijnen
De Lijn zet met een proefproject in op Meer Mobiele Lijnen. Sinds kort is
reserveren op tramlijn 1 niet meer nodig. Voor de andere bus of tramlijnen
in Gent kan dit via de belbuscentrale. Meer dan de helft van de tramhaltes is
ondertussen al aangepast voor mensen met een mobiele beperking. Op de
routeplanner staat aangeduid of een halte toegankelijk is.
Meer info op www.delijn.be/meermobielelijnen.

Infopunt Alle informatie is verkrijgbaar in het Infopunt Project Gent Sint-Pieters,
Prinses Clementinalaan 215, 9000 Gent
09 241 24 11

Openingsuren:

info@projectgentsintpieters.be
www.projectgentsintpieters.be

•
•
•

ProjectgentsintpietersPGSP

•
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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

V.U. Daniël Termont, voorzitter Stuurgroep, p/a Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent

Nieuwe reizigerstoegang Koningin Mathildeplein

