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Informatiebrief: nieuwe leidingen tractiestation

Geachte mevrouw, geachte heer,
Op 31 augustus 2015 start aannemer Fabricom met het trekken van ondergrondse
leidingen voor het nieuwe en definitieve tractiestation van De Lijn. Met dit tractiestation
zullen de trams in de stationsomgeving worden gevoed. Momenteel gebeurt dit via een
tijdelijk tractiestation aan de Voskenslaan, tegen de werf van CIT Blaton. Het nieuwe
tractiestation bevindt zich in het stationsgebouw aan de kant Sint-Denijslaan, tussen de
Ganzendries en de Kortrijksesteenweg.

Duur van de werken
De werken zijn opgedeeld in 2 fasen: het trekken van de leidingen van de Sint-Denijslaan
tot aan het oude tractiestation in de Voskenslaan start op 31 augustus 2015 en zal twee
weken duren. Vervolgens worden er leidingen getrokken vanaf het tractiestation aan de
Sint-Denijslaan naar de Kortrijksesteenweg. Dit zal eveneens twee weken in beslag
nemen.

Aard van de werken
 Het trekken van de leidingen gebeurt grotendeels met gestuurde boringen onder het
wegdek/voetpad. Hierdoor moeten er geen lange sleuven meer worden gemaakt en
wordt de hinder tot een minimum beperkt. Alleen op sommige plaatsen wordt het
voetpad over een kleine oppervlakte opengebroken, namelijk op de hoek
Ganzendries/Sint-Denijslaan en de hoek Ganzendries/Reigerstraat.
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 In de Reigerstraat worden de fietsenstallingen tijdelijk verwijderd en ingenomen als
werfzone.

 Op de hoek Voskenslaan/Reigerstraat en ter hoogte van het Fietspunt in de
Voskenslaan moet er een open sleuf worden gemaakt. Fietsers en voetgangers
zullen hun weg verder kunnen zetten langs een plaatselijk versmalde strook.
 In de Sint-Denijslaan richting Kortrijksesteenweg worden de leidingen getrokken in
de werfzone van CIT Blaton. Alleen op de Kortrijksesteenweg, onder het viaduct,
wordt er eveneens een put van beperkte afmetingen gemaakt.

Met vriendelijke groeten
Het Infopunt project Gent Sint-Pieters
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

