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Werken station starten
opnieuw
Op 6 mei 2021 keurde het Vlaams Gewest de omgevingsvergunnings
aanvraag voor de tweede fase van de verbouwing van het station goed.
Daarmee kunnen de werken worden verdergezet.
Bjorn, jij bent projectleider van het stationsproject. Wanneer
gaan de werken opnieuw van start?
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•

Tijdelijke K&R op het Koningin
Mathildeplein en nieuw fiets- en
voetpad
Extra fietsparkeerplaatsen in de
ondergrondse fietsenparking en
aan het seinhuis
Verbreden voetgangersdoorgang in
de oude tramtunnel
Zonnepanelen boven perrons 9-12

Bjorn Ceuppens (NMBS): We starten deze zomer. De aannemer die de
werken zal uitvoeren, heeft onlangs de gunningsbeslissing ontvangen.
Hij zal vanaf deze zomer de werfzone klaarmaken en beginnen met de
voorbereidende werken.
Net zoals bij de verbouwing in de vorige fase nemen we opnieuw twee
sporen uit dienst. De sporen 6 en 7 zijn nu aan de beurt. De tunnels
onder de sporen worden afgebroken en de grond wordt afgegraven over
de volledige lengte van het station, van aan de oude Voskenstunnel tot
aan de andere kant ter hoogte van de Ganzendries. Op sommige plaatsen
wordt er tot op niveau -1 gegraven om de kelderverdieping verder uit te
breiden. Daarna kunnen we het nieuwe 400 meter lange spoorviaduct
opbouwen. Het eerste viaduct en de afwerking van de perrons 7 en 8
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Actualisatie Masterplan Publieke
Ruimte
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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, 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.
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Beste lezer
De werken aan het station Gent-Sint‑
Pieters kunnen deze zomer worden

verdergezet. Het aangepaste ontwerp
biedt heel wat duurzaamheidsmaat
regelen. De vele zonnepanelen zullen
daarbij het meest in het oog springen,
maar de technieken die worden in
gezet om het stationsgebouw energie
zuinig te verlichten, te verwarmen
en af te koelen zijn minstens even
belangrijk. Gent wil een duurzame
stad zijn en daar zal dit vernieuwd
station toe bijdragen. Met de grootste
fietsenstalling van België willen de
projectpartners onze naam als
fietsstad ook alle eer aandoen.
Ondertussen wordt de stations
omgeving ook in deze tijdelijke
situatie verder verbeterd: er kwamen
extra fietsenstallingen onder het VAC
Virginie Loveling en aan het seinhuis.
Daarmee hopen we het druk
gebruikte Koningin Maria Hendrika
plein te ontlasten. Er kwam ook
een nieuwe K&R op het Koningin
Mathildeplein en de oude tramtunnel
werd verbreed zodat treinreizigers
meer ruimte krijgen. Dit vooral met
het vooruitzicht op de komende
werken.
Maar er ligt nog heel wat werk op
tafel voor het project Gent SintPieters. Zo wordt er momenteel op de
zone A aan de Koningin Fabiolalaan
een dienstgebouw van Infrabel
gepland. In de toekomst zullen er
langs de Koningin Fabiolalaan nog
heel wat nieuwe gebouwen worden
gerealiseerd.
Dat
zullen
bijna
uitsluitend woningen zijn. Ook daar
zal de inzet op duurzaamheid centraal
staan. De duurzaamheidsmeter die
de Stad Gent hanteert, wordt door de
projectontwikkelaars gebruikt om hun
plannen uit te werken. Zij zijn er ook
van overtuigd dat klimaatrobuuste
sites in het belang zijn van iedereen.
Mathias De Clercq,
burgemeester en voorzitter stuurgroep
Project Gent Sint-Pieters
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moeten klaar zijn eind 2023 waarna
we verder kunnen gaan naar de sporen
4 en 5. De laatste drie sporen, van 1
tot 3, worden in één keer gebouwd en
afgewerkt.
Elke keer we verder uitgraven, komt er
meer ruimte vrij om fietsenrekken te
plaatsen. Geleidelijk aan zullen er dus
steeds meer fietsplaatsen beschikbaar Projectleider Bjorn Ceuppens (NMBS)
zijn in de overdekte fietsenstalling. Tegen
eind 2023 wordt de reeds bestaande ondergrondse fietsenstalling aan
het Koningin Mathildeplein uitgebreid en voorzien van een ‘luie trap’, dit
is een langzame helling met een aantal treden waardoor fietsers op een
comfortabele manier naar beneden kunnen gaan met de fiets aan de hand.
Het aangepaste stationsontwerp moet leiden tot een meer duurzaam
stationsgebouw?
Bjorn: Inderdaad. De nieuwe dakstructuur zal een zee van ruimte bieden voor
zonnepanelen. De opgewekte elektriciteit gaat naar de winkels en horeca in
het station. Bij overschotten, neemt Infrabel de rest van de elektriciteit over.
In november 2020 werden er op de overkapping boven de perrons 9 tot 12 al
780 zonnepanelen geïnstalleerd. Die kunnen nu al 335.000 kWh elektriciteit
jaarlijks produceren. Met het nieuwe vlakke dak wordt dit een meervoud.
Er wordt ook volop ingezet op LED-verlichting. Die is nu reeds te zien in de
nieuwe overdekte fietsenstallingen en in het verbouwde gedeelte van het
station. Een lichtsensor op het dak regelt de sterkte van het licht. Als er
veel natuurlijk licht is, worden de lichten gedimd. Dit leidt tot een lager
energieverbruik.

Zonnepanelen op de nieuwe overkapping

Zijn er nog andere duurzame maatregelen?
Bjorn: Het regenwater zal op alle perrons worden opgevangen en dient onder
andere voor de schoonmaakmachines en voor alle sanitair. Het afvalwater
wordt zoveel als mogelijk gezuiverd. De bufferbekkens die het water
opvangen, zorgen voor een vertraagde regenwaterafvoer.
Voor verwarming en koeling zullen we gebruikmaken van warmtepompen en
koeltorens. Het is de bedoeling dat het station in de toekomst geen fossiele
brandstoffen meer nodig heeft, dat we zelf energie opwekken en dat de
CO2 uitstoot tot een minimum wordt herleid. Het station zal zo goed als
energieneutraal zijn.
Bovendien is het nieuwe stationsgebouw ook zo geconcipieerd dat als er in
de toekomst nieuwe technische ontwikkelingen zijn, dat die kunnen worden
toegepast zonder dat we grote verbouwingen moeten doen.

Actualisatie Masterplan Publieke Ruimte
In 2020 gaven de projectpartners de opdracht
aan een ontwerpteam om het masterplan Publieke
Ruimte voor de stationsomgeving te actualiseren.
Dit masterplan was bij de start van het project
opgemaakt door de Franse landschapsarchitect Alain
Marguerit.
Een masterplan geeft de langetermijnprincipes en
-krachtlijnen aan op het vlak van mobiliteit en publieke
ruimte. Het doel is om nieuwe inzichten rond mobiliteit,
toegankelijkheid, inclusiviteit en duurzaamheid in dit plan
te integreren. Binnen enkele jaren zal dit leiden tot een
concreet uitvoeringsplan voor straten, pleinen en parkjes.
In de eerste fase van het traject werkte het projectteam
meerdere mobiliteitsscenario’s uit. In de tweede fase lag de
focus op de thema’s ‘klimaatrobuuste buurt’ en ‘buurt voor
iedereen’. Voor het Koningin Mathildeplein en de Koningin
Astridlaan werd een meer gedetailleerd voorstel gemaakt.
Doorheen beide fases liep er een intensief participatietraject
met buurtbewoners, pendelaars, werknemers en studenten
uit de stationsbuurt. Er waren verschillende (online) klank

Ook de toekomstige inrichting van het Koningin Mathildeplein wordt onder
zocht

bordgroepen, informatieve webinars, een online enquête
en interviews met handelaars, schooldirecties, mensen
met een handicap en jongeren.
De insteek van zoveel groepen geeft een goed beeld van
de noden en aandachtspunten. Er wordt extra tijd voorzien
om al deze informatie te verwerken tot een gedragen
voorstel. Streefdoel is nu om het masterplan na de zomer
te finaliseren.

Benieuwd naar de resultaten van het onderzoek en het participatietraject? Je kan alles nalezen op onze
site: www.projectgentsintpieters.be/info-en-inspraak/inspraak/masterplan-publieke-ruimte.

Kort

Nieuwe aanvraag
verkavelingsvergunning Rinkkaai

496 extra plaatsen in ondergrondse
fietsenstalling

Rinkkaai diende een nieuwe aanvraag in voor de
verkaveling van de zone C aan de Koningin Fabiolalaan.
Rinkkaai wil tussen de Snepkaai en het toekomstige
Rijsenbergpark een duurzaam bouwproject met 308
woningen en een aantal ondersteunende functies zoals
een buurtwinkel, cafetaria… realiseren.

De overdekte fietsparking aan het Koningin MariaHendrikaplein is bijna 500 fietsplaatsen rijker. De zone
ter hoogte van het fietsherstelpunt (onder het VAC
Virginie Loveling) werd in maart namelijk uitgebreid
en in een nieuw jasje gestoken: de vloer werd volledig
beklinkerd en de enkelvoudige fietsrekken werden
vervangen door etagerekken.

In de nieuwe aanvraag wordt de potentiële oppervlakte
voor handelsruimte beperkt. Dit was de voornaamste
reden waarom de vorige verkavelingsvergunning
is vernietigd. De aanvraag is ondertussen ook
geactualiseerd om te voldoen aan de gewijzigde
Vlaamse regelgeving en er werden nog enkele
technische elementen op het vlak van het publiek
domein aangepast. Het openbaar onderzoek loopt
tussen 19 mei en 17 juni 2021. Meer info over Rinkkaai
vind je op onze website: www.projectgentsintpieters.
be/voorstelling-project/projectontwikkeling/zone-c.

Dankzij deze ingreep is het aantal fietsenstallingen op
deze plek nu verdubbeld naar 992 plaatsen. In totaal
is er in de ondergrondse stalling nu plaats voor meer
dan 4.200 fietsen.
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Mobiliteit

Nieuwe K&R op het Koningin Mathildeplein
Sinds kort kan je passagiers ophalen of afzetten aan de nieuwe tijdelijke Kiss & Ride op het Koningin
Mathildeplein. De inrit tot deze zone ligt aan de Voskenslaan en is eenvoudig te bereiken vanuit zowel de
Voskenslaan als de Sint-Denijslaan. Met de komst van deze nieuwe Kiss & Ride verdwijnt de oude zone
naast de tramtunnel in de Sint-Denijslaan.
Dankzij deze nieuwe K&R wordt het voor bestuurders die van de Valentin
Vaerwyckweg komen eenvoudiger om personen af te zetten. Voorheen
stopten sommige chauffeurs die uit deze rijrichting kwamen onreglementair
op het fietspad omdat ze de keerbeweging naar de oude K&R niet wilden
maken. Dit zorgde voor onveilige situaties voor voetgangers en fietsers,
die moesten uitwijken voor de voertuigen. Met de aanleg van de nieuwe
K&R zone is er geen enkele reden meer om dit te doen.

V.U. Mathias De Clercq, voorzitter Stuurgroep, p/a Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent

De K&R wordt geen vast element van het plein, bij de start van de bouw van
het S-gebouw op het plein wordt de situatie herbekeken. In de definitieve
situatie zal de K&R verplaatst worden naar een nieuwe locatie. Wanneer
dit zover is, communiceren we dit tijdig.

Infopunt

Het Infopunt is tijdelijk niet open voor bezoekers naar aanleiding
van de coronamaatregelen. Wij zijn echter steeds beschikbaar om
uw vragen via mail te beantwoorden. U vindt ook alle informatie op
onze website.
info@projectgentsintpieters.be
www.projectgentsintpieters.be
ProjectgentsintpietersPGSP
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