
 

Gent, 9 oktober 2009 
 
 
 
INFORMATIEBRIEF VOOR DE BEWONERS VAN DE SINT-DENIJSLAAN EN 
OMGEVING 
 
Geachte,   
 
De nieuwe Timichegtunnel, die het station verbindt met de R4 ter hoogte van de sporthal 
van de Hogeschool Gent, zal volgens de huidige planning over precies een jaar af zijn. 
Dat betekent dat er de komende weken en maanden nog een aantal bijzondere 
werkzaamheden op stapel staan, die mogelijk (tijdelijke) hinder zullen veroorzaken, 
voornamelijk voor wie woont of passeert op de Sint-Denijslaan.  
 
Het is nuttig dat u volgende data kent:  
 

1. In de nachten van 9, 10 en 11 oktober 2009 zal Infrabel vanaf de sporen 12 en 
11 vlak naast de zijwand van de Timichegtunnel (kant kust) verstevigingspalen 
inboren tussen de dwarsliggers van de sporen.  
Deze werken zullen enig nachtlawaai met zich meebrengen. De werfzone zal ‘s 
nachts verlicht blijven.  

 
 

 
 
 
2. Begin volgende week worden de voorgemonteerde onderdelen geleverd van de 

vakwerkligger van de tunnel, d.i.het monumentale sierstuk waar de auto’s 
onderdoor rijden (zie afbeelding). Omdat het om een bijzonder transport gaat 
(breedte 6 meter) is de aannemer verplicht om de levering buiten de normale 
werkuren te organiseren. Vermoedelijk zal het transport op maandag 12 oktober 
tussen 20u en 21u aankomen op de Sint-Denijslaan.  
Bij het lossen van het gevaarte zal er kort geluidshinder zijn.  
De werfzone zal verlicht zijn. 
De Sint-Denijslaan zal plaatselijk versmald worden. Auto’s, openbaar vervoer en 
fietsers passeren beurtelings op één overblijvende rijstrook. Tijdelijke 
verkeerslichten en de aanwezigheid van politie zullen ervoor zorgen dat de 
verkeerssituatie veilig blijft.  
 
 
 



 

3. Tussen 13 oktober en 7 november 2009 zal de aannemer de aangevoerde 
onderdelen van de brugligger ter plaatse aan elkaar bevestigen.  
 
Daar komt kraanwerk bij kijken. Het montagewerk gebeurt uitsluitend overdag. 
De wegversmalling, zoals hierboven beschreven, KAN gedurende deze periode 
gehandhaafd blijven, indien technisch nodig. In de mate van het mogelijke moet 
de aannemer twee rijstroken vrijmaken op de Sint-Denijslaan. 

 

4. De definitieve plaatsing van de vakwerkligger, op de afgeronde pijlers die nu al 
zichtbaar zijn aan weerszijden van de tunnelmond, gebeurt in het weekend van 
7 en 8 november 2009.  
Twee sterke hijskranen zullen het geheel (6 meter hoog, 25 meter lang en 160 
ton wegend ) optillen en op de pijlers plaatsen.  
 

Autoverkeer kan gedurende een deel van dit weekend NIET passeren op de 
Sint-Denijslaan ter hoogte van de Timichegwerf. Er wordt een omleiding 
ingesteld. 
6 haltes op de St denijslaan en de M. Dupuislaan van de buslijnen 34, 35 en 36 
worden niet  bediend van 5 u zaterdagochtend tot  24 u zondagavond. De Lijn 
laat haar bussen plaatselijk omrijden.  
Fietsers en voetgangers zullen WEL door kunnen.  
Het treinverkeer zal geen hinder ondervinden, ook al worden de bovenleidingen 
van de dichtstbijzijnde sporen buiten spanning gesteld.  
  

5. In het weekend van 13 tot 16 november 2009 zullen de (laatste) betonnen 
zijwanden onder de dakplaat, kant K. Fabiolalaan worden geschoven. Het is de 
bedoeling om dag en nacht door te werken.  
Alle treinen van en naar het station worden verspoord via de perrons met de 
hoogste nummers (kant Sint-Denijslaan).  
De aannemer denkt maximaal 2 nachten nodig te hebben om de zijwanden op 
hun plaats te krijgen: de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 november 2009 en 
de daarop volgende nacht.  
De grootste lawaaihinder zal veroorzaakt worden door aan- en afrijdende 
vrachtwagens die de weggegraven grond zullen afvoeren. In tegenstelling tot de 
vorige schuifoperatie zal het laden van de vrachtwagens (met een bulldozer) 
verder van de huizen gebeuren, namelijk op de middelste werfzone IN de 
Timichegtunnel. De te verschuiven L-vormige zijwanden zijn korter dan bij de 
vorige schuifoperatie.  
 

Mogen wij vragen dat u in de mate van het mogelijk maatregelen treft om de hinder voor 
u persoonlijk te beperken. In elk geval bieden wij u onze excuses aan voor mogelijke 
overlast.  

 
 
 

Greet Riebbels,  
Coördinator Communicatie  Project Gent Sint-Pieters  
 


