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Informatiebrief: bouw zijarm van De Link  
 
 
Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
Onmiddellijk na het zomerse bouwverlof, vanaf maandag 30 juli 2012 start aannemer 
Interbuild/Willemen met de bouw van de zijarm van De Link. Deze werkzaamheden zullen 
gedurende 3 maanden een grote impact hebben op het tram- en busverkeer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 31oktober 2012 moet de constructie 
van de zijarm zover gevorderd zijn dat 
trams, bussen, voetgangers en fietsers er 
veilig onderdoor kunnen. 

 
Fietsers en voetgangers 
Om veiligheidsredenen zal het voor fietsers verboden zijn om tussen juli en oktober door de 
tramtunnel met fotowand te rijden. De fietsers kunnen dan omrijden via de Timichegtunnel of de 
Kortrijksesteenweg. De tramtunnel blijft wel toegankelijk voor voetgangers.  
Voor de meest recente informatie over voetgangers- en fietsroutes kan u steeds terecht op onze 
website www.projectgentsintpieters.be/bereikbaarheid.  
 

Nieuwe perronindeling voor de bussen 
Voor de bouw van de zijarm moet de aannemer een nieuwe werfzone afbakenen. Daardoor 
kunnen de busperrons 4 tot en met 7 niet meer gebruikt worden.  
Maar op dat moment kunnen we de nieuw aangelegde busperrons 8 tot en met 14 gebruiken. Bijna 
alle bussen zullen dus aan een ander perron stoppen. Twee weken voor dit in voege gaat worden 
er flyers uitgedeeld aan het station en aan elke halte zal de nodige info beschikbaar zijn.  
 

Tramlijn 1 wordt onderbroken aan het station Gent-Sint-Pieters 
Tram 1 kan niet meer doorrijden naar Flanders Expo en krijgt een tijdelijke halte aan perron 18 op 
het Koningin Maria-Hendrikaplein, vóór het station. Tussen Gent-Sint-Pieters en Flanders Expo 
worden pendelbussen ingelegd. Deze pendelbussen zullen vertrekken aan perron 22 (aan de 
achterzijde van het station, kant Voskenslaan).  
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Pendelbus lijn 1 
De pendelbussen die lijn 1 vervangen, volgen dezelfde reisweg als de tram. In de 
Maaltebruggestraat zullen dus gelede bussen rijden in plaats van trams. De frequentie bedraagt 
overdag 15 minuten, na 20 uur en op zondagmorgen 30 minuten en tijdens de spits op 
schooldagen 4 minuten. 
Er moeten geen parkeerplaatsen sneuvelen om dit mogelijk te maken. 
Voor de meest recente informatie over de regeling van trams en bussen, kunt u altijd terecht op de 
website www.delijn.be/gent. 
 

 
 
We houden u op de hoogte van het verdere verloop van deze werkzaamheden en 
verontschuldigen ons voor de overlast.  
 
Met vriendelijke groeten 
Het Infopunt project Gent Sint-Pieters  
P.S.: Tijdens de Gentse Feesten (van 16/07 tot en met 20/07) is het infopunt gesloten.  
 
 
Nog vragen? 
Aarzel niet om contact op te nemen met het Infopunt als u nog vragen heeft of verdere inlichtingen wenst. U 
kunt ons bellen tijdens de kantooruren op het nummer 09 241 24 11 of mailen naar 
info@projectgentsintpieters.be 


