
 
Gent, 12 juni 2017 

 

 

Informatiebrief:  schilderwerken dakstructuur spoor 12  
 
 
Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 
Hierbij willen we u informeren dat de aannemer werken voorziet gedurende de nachten 15-16 
juni, 16-17 juni, 22-23 juni, 23-24 juni en in de aansluitende weekends van zaterdag 17 tot 
zondag 18 juni 2017 en zaterdag 24 tot zondag 25 juni 2017. 
 
De verf aan de dakstructuur boven spoor 12 zal worden hersteld. De werken verlopen in drie fases 
en duren in totaal een twintigtal weken. Perron 11-12 blijft gedurende deze werken toegankelijk en 
de sporen blijven in dienst, maar vooral het afstralen van de verf in de tweede fase zal 
geluidshinder veroorzaken.  

 
Fase 1: Opbouw stellingen 
Momenteel vinden de voorbereidingswerken 
plaats.  
In de nachten van 15-16 juni en 16-17 juni 
2017 en in het weekend van 17 tot 18 juni 
2017 zal de stelling worden opgebouwd. Dat 
kan om veiligheidsredenen niet gebeuren 
wanneer spoor 12 in dienst is.  
Deze fase zal beperkte geluidshinder 
veroorzaken. Er zullen ook machines worden 
verplaatst.  
 

 
Fase 2: Waterstralen 
Eenmaal de stellingen er zijn en de nodige beschermingen aangebracht zijn, wordt de oude 
verflaag verwijderd door middel van waterstraling.  
Vanaf 19 juni 2017 zal overdag een teststraling plaatsvinden. De stralingsfase zal een drietal 
weken duren en gebeurt zowel langs de kant van het perron als langs de kant van het K. 
Mathildeplein. De waterstraling wordt enkel overdag uitgevoerd en gaat gepaard met 
geluidshinder. Ook in het weekend van 24 en 25 juni 2017 gaan deze werken gedurende de dag 
door. 
 
Fase 3: Herschilderen 
De derde en laatste fase van de herstellingswerken omvat het herschilderen van de dakstructuur. 
Deze fase is tijdsintensief. Er wordt echter weinig geluidshinder verwacht tijdens deze werken.  
 
We willen ons alvast verontschuldigen voor de hinder en danken u voor uw begrip. 
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met ons.  
 
Met vriendelijke groeten 
 
Het Infopunt Project Gent Sint-Pieters 


