
 
Gent, 28 februari 2017 

 

 

Informatiebrief:  

Doorgang centrale reizigerstunnel naar Sint-Denijslaan 

(kant Ganzendries) gesloten tussen vrijdagavond 3 maart 

en maandagochtend 6 maart 2017 
 

 

Geachte mevrouw,  

Geachte heer, 

 

In het weekend van 4 en 5 maart 2017 wordt de containerdoorgang aan de kant 

reizigerstunnel een stuk ingekort. Op die manier wordt er ruimte gemaakt voor het 

plaatsen van de lift en roltrappen naar het perronspoor 9-10.  

 

Doorgang voetgangers Koningin Maria-Hendrikaplein - Sint-Denijslaan 

De doorgang tussen het Koningin Maria-Hendrikaplein en de Sint-Denijslaan via de 

reizigerstunnel is gesloten tussen vrijdagavond 3 maart en maandagochtend 6 maart. 

 

Als u te voet van het Koningin Maria-Hendrikaplein naar de Sint-Denijslaan – kant 

Ganzendries - wilt gaan, neemt u de oude tramtunnel of kruist u de sporen onder het 

viaduct Kortrijksesteenweg.  

 

 
 



 
Gent, 28 februari 2017 

 

 

 

Toegang tot de sporen en perrons 

 Alle perrons zijn te bereiken via de oude tramtunnel 

 Via de centrale reizigersgang: 

o de perrons 1 tot en met 7 zijn bereikbaar vanuit de stationshal aan het 

K.Maria-Hendrikaplein  

o de sporen 10, 11 en 12 zijn bereikbaar vanuit de Sint-Denijslaan 

 

Hinder 

Om alle werken in één weekend te kunnen uitvoeren, starten de werken vanaf de nacht 

vrijdag 3 maart om 24 uur. Het beton waarmee de container werd vastgezet zal weg-

geschoten worden. Hierbij is geluidshinder mogelijk. 

 

Weekend 8-9 april 2017: afsluiten oude tramtunnel 

In het weekend van zaterdag 8 en zondag 9 april wordt de voetgangerspasserelle in  de 

oude tramtunnel verplaatst. De tramtunnel wordt dan afgesloten tussen spoor 7 en spoor 

10. De doorgang door het station verloopt dan via de centrale reizigerstunnel. 

 Alle perrons zijn te bereiken via de centrale reizigersgang 

 Via de oude tramtunnel: 

o de perrons 1 tot en met 7 zijn bereikbaar komende vanuit het K.Maria-

Hendrikaplein / busstation 

o de sporen 10, 11 en 12 zijn bereikbaar vanuit de Voskenslaan 

 

We willen ons alvast verontschuldigen voor mogelijke hinder en danken u voor uw begrip. 

Heeft u nog vragen? Contacteer ons gerust.  

 

Met vriendelijke groeten 

Het Infopunt Project Gent Sint-Pieters 


