
 
Gent, 4 februari 2016 

 

 

 
Informatiebrief: werken in het station tijdens de 

weekends in februari-maart 2016  
 
 
 
Geachte mevrouw,  
Geachte heer, 
 
Hierbij geven we u meer informatie over de stationswerken. Een aantal van deze werken moeten 
tijdens het weekend worden uitgevoerd omdat er dan minder reizigersverkeer is. De aannemer 
zorgt ervoor dat die met de minst mogelijke hinder voor de buurt gebeuren.  
 

 
 
Welke soort werken worden uitgevoerd? 
 
Op dit moment wordt er volop gewerkt aan de afbraak van perron en spoor 8. De ruimte onder 
sporen 8 en 9 wordt verder vrijgemaakt. Hierbij wordt er een grond- en waterremmende 
beschoeiingswand geplaatst om de volle grond tot en met spoor 7 tegen te houden.  
Aansluitend wordt in het voorjaar gestart met de fundering van het nieuwe viaduct voor de sporen 
8 en 9.  
Ondertussen wordt perron 7 aangepast aangezien dit niet langer over zijn volledige breedte 
beschikbaar zal zijn. Er zullen dan ook tijdelijke trappen naar dit perron worden geplaatst. Om die 
trappen te plaatsen, moeten er werken gebeuren in de tunnels. 
Dit zijn werken die tijdens onderstaande weekends worden uitgevoerd. 
 

Weekendwerk 
 
Op volgende weekends wordt er gewerkt ter hoogte van de trappen aan de reizigerstunnel. De 
doorgang van het K. Mathildeplein naar het K. Maria-Hendrikaplein blijft mogelijk. 

- zaterdag 6 & zondag 7 februari 2016 
- zaterdag 13 & zondag 14 februari 2016 
- zaterdag 27 & zondag 28 februari 2016   
- zaterdag 5 & zondag 6 maart 2016 

 
 



 
Gent, 4 februari 2016 

 

 

 
 
In de tweede helft van maart – begin april zal de reizigerstunnel in de weekends worden 
afgesloten.  

- zaterdag 19 & zondag 20 maart 2016 
- zaterdag 26 & zondag 27 maart 2016 (Paasweekend) 
- zaterdag 2 april & zondag 3 april 2016 

De omleiding verloopt dan via de oude tramtunnel. 
 
In april is het de beurt aan de oude tramtunnel. De omleiding verloopt dan via de reizigerstunnel. 
We bezorgen u hierover tijdig meer informatie. 
 
We willen ons alvast verontschuldigen voor mogelijke hinder en danken voor uw begrip. 
 
Heeft u nog vragen? Contacteer ons gerust.  
 
Met vriendelijke groeten 
Het Infopunt Project Gent Sint-Pieters 


