
 
Geachte schooldirectie,  
 
Volgende tijdelijke verkeerswijziging in de stationsbuurt kan 
belangwekkend zijn voor uw leerlingen en personeelsleden: 
 

 
Van 6 april tot eind mei 09 wordt de Voskenstunnel 
aan Gent Sint-Pieters tijdelijk en gedeeltelijk 
afgesloten: autoverkeer mag er NIET meer door. 
Lijnbussen, fietsers, voetgangers en werfvervoer 
WEL.  
 
Reden van deze verkeerstechnische maatregelen is  
 

1. Van maandag 6 april tot eind april 09 verplaatst Eandis enkele ondergrondse 
nutsleidingen op het aansluitende K. Maria-Hendrikaplein, in de strook tussen 
de Voskenstunnel en de K. Fabiolalaan. Daarbij worden sleuven gegraven.  

2. In de eerste helft van mei 09 legt Eandis de parkeerstrook op de ventweg 
(strook tussen de K. Albertlaan en de K. Fabiolalaan, op het K. Maria-
Hendrikaplein) open, én worden de tijdelijke metalen damplanken in de 
werfzone langs deze ventweg verwijderd. De strook tussen de Voskenstunnel 
en de K. Fabiolalaan fungeert op dat ogenblik voor een deel als tijdelijke 
opslagplaats.  

 
 
GEEN gevolgen voor openbaar vervoer, fietsers en voetgangers. WEL voor 
auto’s.  
 

1. Het gewone autoverkeer zal NIET meer door de Voskenstunnel kunnen van 
maandag 6 april tot einde mei 09.  

2. Lijnbussen, werfwagens (vrachtwagens), fietsers en voetgangers kunnen de 
Voskenstunnel WEL nog door. Het openbaar vervoer en het fiets- en 
voetgangersverkeer zullen normaal blijven verlopen tijdens de 
werkzaamheden.  

3. Om het autoverkeer om te leiden zijn er op grote en kleinere afstand van de 
Voskenstunnel omleidingsborden geplaatst. De omleiding gebeurt  

a. vanaf de Sterre via de Kortrijksesteenweg 
b. vanaf de wijken voor het station (Rijsenbergbuurt): via de                  

K. Albertlaan, R40 en Kortrijksesteenweg 
4. De K&R zone op de ventweg vervalt tijdelijk. Pendelaars kunnen zich tussen  

6 april en eind mei 09 enkel laten ophalen via de K&Rzones in de                  
K. Astridlaan, de K&Rzone op de kop van de Boudewijstraat. Minder mobielen 
bereiken hun gereserveerde parkeerplaats aan de taxizone voor het 
stationsbuffet via de P. Clementinalaan.  

 
Heeft u nog verdere vragen over deze brief, aarzel dan niet om contact met ons op te 
nemen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Greet Riebbels, communicatie Project Gent Sint-Pieters 
 
 

v.u. Daniel Termont, voorzitter stuurgroep, p/a Botermarkt 1, 9000 Gent 
 



  
 


