
 
Gent, 22 december 2015 

 

 

 

Informatiebrief:   
Stationswerken komende periode 
 
 
Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
We willen u hierbij graag informeren dat het bouwverlof geldt op de stationswerf. Er zullen dus 
geen activiteiten zijn tussen 21 december 2015 tot en met 3 januari 2016. Alleen Infrabel voert 
momenteel nog enkele beperkte werkzaamheden uit. 
 
Vanaf januari 2016 begint de volgende fase van de werken. We geven u hierbij de huidige stand 
van zaken en de fasering voor de komende periode mee.  
 

 
 
Volgende fase van de werken 
 
Huidige situatie 

 Het perron en spoor 10 zijn op 7 december 2015 in dienst genomen. Het spoor 10 is 
momenteel op een derde van de breedte beschikbaar en is toegankelijk via 3 tijdelijke 
trappen en 1 definitieve lift.  Er zijn inmiddels ook een ticketautomaat en schermen met de 
dienstregeling voorzien aan de kant van het K. Mathildeplein.  

 Spoor 8 is op 7 december 2015 uit dienst genomen. Infrabel is gestart met het verwijderen 
van de bestaande infrastructuur en technieken. Deze werken duren ongeveer 3 weken. 



 
Gent, 22 december 2015 

 

 

 
Januari – maart 2016: afbraakwerken 

 Begin januari 2016 start de afbraak van perron 8 en de onderliggende tunnels. Daarbij 
wordt de  grond tussen de tunnels weggevoerd. Zo wordt er ruimte gecreëerd om een 
viaduct te bouwen met kolommen en perronschalen voor de sporen 8 en 9. Het afvoeren 
van het afbraakmateriaal en grond zal maximaal gebeuren via de Sint-Denijslaan -  V. 
Vaerwycklaan naar de R4 en via de Voskenslaan richting Sterre. De afbraakwerken zullen 
4 maanden duren. 

 Gedurende bepaalde weekends zullen de reizigerstunnel en oude tramtunnel tijdelijk 
onderbroken zijn. Dit is nodig om de afbraakwerken op een veilige manier te laten verlopen. 
We zullen u hierover tijdig inlichten. 

 Er wordt een keerwand gebouwd op de helft van perron 7 en 8. Het plaatsen daarvan geeft 
geen lawaaihinder noch trillingen. 
 

Vanaf april 2016 

 In het voorjaar 2016 worden de 2 torenkranen op de werfzone van het Koningin 
Mathildeplein teruggeplaatst om het materiaal voor het nieuwe viaduct over de bestaande 
glazen gevel en bestaande nieuwe viaducten te hijsen. 

 Na afbraak van de tunnels zal de passerelle (de container aan de reizigerstunnel) 
doorgeschoven worden, dieper in het station. 

 
Eenmaal het nieuwe viaduct klaar is, kunnen perron 9 en 10 worden verbonden en krijgt het perron 
10 – 9 de volle breedte van 11 meter, met 2 roltrappen, 2 brede trappen en 2 liften. 
 
De bouw van het nieuwe viaduct zal ongeveer duren tot najaar 2017. Eens de werken verder 
gevorderd zijn, volgt er meer informatie over het vervolg en de timing van de werken. 
 
Heeft u nog vragen? Contacteer ons gerust.  
 
Met vriendelijke groeten 
Het Infopunt Project Gent Sint-Pieters 


