
Project Gent Sint-Pieters: wat?
Het project Gent Sint-Pieters wil het station en zijn ruime omgeving 
de komende jaren aanpassen aan de behoeften van de 21ste eeuw. 
Het is een samenwerking tussen NMBS, Infrabel, De Lijn, het Vlaams 
Gewest en de Stad Gent. De uitdaging is te zorgen voor een vlot 
bereikbare, leefbare en aangename omgeving waarin de verschil-
lende vervoersmodi beter op elkaar afgestemd zijn. Een vernieuwd 
station Gent-Sint-Pieters, een nieuw bus- en tramstation, een volledig 
heraangelegd openbaar domein in de stationsomgeving, een onder-
grondse parkeergarage en fietsenstallingen, een verbindingsweg met 
de R4, een ingericht natuurgebied en de projectontwikkeling aan de 
Koningin Fabiolalaan en aan het nieuwe Koningin Mathildeplein zijn de 
belangrijkste veranderingen.

 Î KLAAR

 Î NU

 Î STRAKS

•	 Tweede gedeelte A2
•	 Eerste deel overdekte 

fietsenparking K. Mathildeplein
•	 Herstellingswerken trambaan 

Voskenslaan

•	 Verdere bouw Diamant (B1)

•	 Aanvraag omgevingsvergunning  
station 

•	 Tijdelijke aanleg hoek K. 
Mathildeplein/Voskenslaan
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Een sociaal-ruimtelijke 
studie voor de 
stationsbuurt 
Tussen september 2018 en april 2019 vond in de stationsbuurt een sociaal-
ruimtelijke studie plaats.  De studie werd uitgevoerd door onderzoekers 
verbonden aan de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek 
(Universiteit Gent) en Architecture Workroom Brussels en begeleid door 
Stad Gent en het Infopunt Project Gent Sint-Pieters. Naast een onderzoek 
op het terrein, vonden ook enkele werksessies plaats met diverse partijen: 
beleidsmakers, stadsdiensten, academici, middenveldgroepen, studenten 
en docenten, ondernemers…

We spraken erover met professor Griet Roets (UGent) die de studie 
coördineerde.
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Woord vooraf

Welke	 meerwaarde	 kan	 een	
sociaal-ruimtelijk	onderzoek	voor	
het	 Project	 Gent	 Sint-Pieters	
hebben?

Professor	 Roets: in het onderzoek 
gaan we na hoe het Project Gent 
Sint-Pieters kan bijdragen tot een 
aantrekkelijke en levendige woonbuurt 
waar huidige en toekomstige 
bewoners, werknemers en pendelaars 
graag wonen, werken en verblijven. 
Er ligt een meerwaarde in het 
onderzoek omdat we inzetten op het 
zichtbaar maken en samenbrengen 
van de kennis die bewoners uit de stationsbuurt zelf hebben. We gaan 
daarbij na hoe de nabije woonomgeving invloed uitoefent op de manier 
waarop mensen de buurt gebruiken en ervaren. Onze gebiedsanalyse leidt 
onder meer tot inzichten over de inplanting van nieuwe voorzieningen, 
de verdere ruimtelijke planning en inrichting van de publieke ruimte, de 
inpassing van ruimte voor ontmoeting enzovoort.

Er	 werden	 280	 studenten	 ingeschakeld	 voor	 deze	 studie.	 Hoe	
gingen	zij	tewerk?	

Professor	Roets: de ploeg van 280 studenten werkte in verschillende 
groepen die begeleid werden door 6 onderzoekers. Ze hanteerden diverse 
methoden. Een aantal studenten namen interviews af van bewoners, 
handelaars en zorgverstrekkers in de buurt. Anderen plozen dan weer 
persartikels uit die over de stationsbuurt zijn verschenen of gingen na welke 
beleidsbeslissingen genomen zijn over deze buurt. Sommige studenten 
observeerden de activiteit in de buurt en brachten de gebruikte plekken, 
paden en routes van mensen in de stationsbuurt in kaart. Een andere 
groep zocht uit welke initiatieven bewonersgroepen en jeugdverenigingen 
hier nemen. 

Zijn	er	al	eerste	conclusies	uit	de	studie	te	trekken?	

Professor	Roets: we hebben een gigantische berg informatie verzameld 
waarmee we een zicht krijgen op het alledaags gebruik van de publieke 
ruimte, op de bestaande sociale cohesie en burgerinitiatieven, op 
de mogelijke sociale breuklijnen die zich manifesteren in de wijk, op 
participatie, op duurzaam beleid enzovoort. De onderzoekploeg zal deze 
inzichten de komende weken verder verdiepen en concretiseren. Het zal 
in elk geval een genuanceerd verhaal worden.

In de komende maanden komen we terug op de resultaten van deze 
studie. Er wordt een moment voor het grote publiek georganiseerd waar 
de resultaten worden voorgesteld. 

Studenten testen de blindegeleiding uit

Studenten aan de slag bij een jeugdvereniging

Beste lezer

Sinds begin januari heb ik de eer om Daniël 
Termont op te volgen als voorzitter van de 
stuurgroep Project Gent-Sint-Pieters. 

Ik wil Daniël, in naam van alle partners, 
bedanken voor zijn jarenlange inzet om dit 
complexe project, om het toepasselijk te 
zeggen, op de rails te houden. Een complex 
project waarbij het station en zijn omgeving 
aangepast worden aan de huidige en 
toekomstige behoeften.

Samen met alle partners zal ik vanuit de 
stuurgroep mijn schouders zetten onder 
de realisatie van alle onderdelen van dit 
strategisch project. Ik roep iedereen ook op 
om zijn verantwoordelijkheid te nemen: een 
station bouw je bij wijze van spreken maar 
om de 100 jaar, laat ons dan ook gaan voor 
een kwalitatief stationsgebouw.

De komende weken en maanden zullen er 
heel wat nieuwe stappen worden genomen. 
Zo wordt er ook verder studiewerk en 
ontwerpend onderzoek uitgevoerd voor de 
ruime stationsomgeving. Er is een sociaal-
ruimtelijke studie in uitvoering die peilt naar 
de behoeften van de huidige bewoners, 
hoe ze hun buurt gebruiken en ervaren, en 
wat ze nog missen in hun buurt. In deze 
nieuwsbrief wordt alvast een eerste tipje 
van de sluier gelicht rond dit onderzoek. 

Daarnaast vind je in deze nieuwsbrief nog 
heel wat informatie over de vele andere 
deelprojecten. Naast informeren via onder 
andere deze nieuwsbrief, blijven we ook 
verder inzetten op participatie doorheen het 
ganse traject. Dit doen we via infomarkten 
en een vernieuwde formule van de 
klankbordgroep.

Iedereen welkom op één van deze 
momenten!

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter 
Stuurgroep Project Gent Sint-Pieters 
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De klankbordgroep is vernieuwd. Doe jij mee?
Al sinds 2006 komen belangengroepen uit de stationsbuurt 
regelmatig samen met de projectpartners in een 
zogenaamde klankbordgroep.  Vertegenwoordigers van 
buurtbewoners, pendelaars, fietsers, omliggende scholen 
enz. kregen daar tot nu toe een stand van zaken van het 
project en konden voorstellen en suggesties bespreken. 
Sinds 2019 is de aanpak veranderd en komt er meer tijd 
voor discussie en gedachtewisseling.  De klankbordgroep 
wordt vanaf nu ook opengesteld voor alle geïnteresseerden.

Hoe	zal	de	nieuwe	klankbordgroep	werken?

Professor	Herwig	Reynaert	(UGent),	voorzitter	van	
de	klankbordgroep:  de klankbordgroep zal zich telkens 
toespitsen op één thema. Door zoveel mogelijk informatie 
voorafgaand aan de vergadering te geven, creëren we 
meer ruimte voor een grondige discussie op het moment 
zelf. 

De eerstvolgende klankbordgroep zal plaatsvinden voor 
de zomer en zal gaan over de zone B aan de Koningin 
Fabiolalaan, de zone tegenover de Aaigemstraat tot 
de Suzanne Lilarstraat.  In die zone komen (sociale) 
appartementen en een stadsgebouw.  Er komt daar ook 
een belangrijke fietsroute. Hoe richt je die zone best in? 
Elke keuze heeft belangrijke gevolgen, dus dit zijn zaken 
waarover we willen discussiëren.

Later zullen er nog vergaderingen volgen over andere 
thema’s zoals mobiliteit, het Koningin Maria-Hendrikaplein, 

de publieke ruimte, …

Kan	iedereen	aan	de	
klankbordgroep	
deelnemen?

Professor	 Reynaert: 
alle geïnteresseerden 
zijn welkom. 
In januari hebben we al 
informatie over de zone 
B gegeven tijdens een 
begeleide wandeling. 
Er was ook een info-
markt  waar bezoekers al een eerste reactie konden geven 
over de mogelijkheden voor de zone B. Heb je beide 
gemist, dan kun je de presentaties nog terugvinden op de 
website van het project. Je kunt ook even langsgaan bij 
het Infopunt. Zo verzamel je voldoende informatie om aan 
de discussie deel te nemen.

Alle presentaties van de infomarkt en de wandeling vind je 
terug op www.projectgentsintpieters.be/info-en-inspraak/
infomomenten/infomarkt-en-wandeling-zone-b-2019.

Wil	jij	deelnemen	aan	de	klankbordgroep?  Laat 
het ons dan weten via info@projectgentsintpieters.be 
of bel naar het Infopunt op 09 241 24 11. Je zult dan 
een uitnodiging ontvangen voor alle vergaderingen van 
de klankbordgroep.

Professor Herwig Reynaert (UGent)

Het Koningin Mathildeplein krijgt een 
groene hoek

Sinds de werflokalen van de aannemer van het station 
op het Koningin Mathildeplein verwijderd zijn, is er 
een grote lege hoek ontstaan aan de kant van de 
Voskenslaan.  Die zal later grotendeels opnieuw worden 
ingenomen voor de bouw van het S-gebouw, maar in 
de tussentijd wordt die zone aantrekkelijker gemaakt 
voor pendelaars, scholieren en bewoners. 

De gedeelten die met aarde bedekt zijn, worden 
ingezaaid als bloemenweide. Zo krijgt het plein 
meer kleur. Op de asfaltzone komt een zogenaamde 
speelcontainer, zoals je die ook ziet aan de Zuid en aan 
het oud gerechtsgebouw. Die kan worden gebruikt als 
zitelement om even te verpozen.

Verkavelingsvergunning Rinkkaai

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft op 5 
februari 2019 de goedgekeurde verkavelingsvergunning 
voor het bouwproject Rinkkaai in beroepsprocedure 
vernietigd.  Rinkkaai ligt aan de Koningin Fabiolaan, 
tegenover de zone tussen Suzanne Lilarstraat en 
Snepkaai. Het stadsontwikkelingsbedrijf sogent zal de
verkavelingsvergunning aanpassen in overeenstemming 
met de aanbevelingen van de Raad voor Vergunnings
betwistingen. 

De aanpassing betreft een meer precieze omschrijving 
van de beschermende maatregelen voor het tegen-
overliggende moerasbosje. Sogent zal het Vlaamse 
gewest verzoeken om een nieuwe beslissing te nemen 
omtrent die aangepaste verkavelingsvergunning.
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Infopunt

 info@projectgentsintpieters.be

 www.projectgentsintpieters.be

ProjectgentsintpietersPGSP

 09 241 24 11

Alle informatie is verkrijgbaar in het Infopunt Project Gent Sint-Pieters, 
Prinses Clementinalaan 215, 9000 Gent

Openingsuren:

•	 Maandag van 9u tot 12 u
•	 Dinsdag van 9u tot 12u
•	 Woensdag van 9u tot 12 u 

en  van 14u tot 17 u
•	 Op afspraak

Nieuwe overdekte fietsenstalling aan het Koningin Mathildeplein

Mobiliteit

Ben je op zoek naar een overdekte stalling voor je fiets aan het station Gent-Sint-Pieters? Dan is er goed nieuws: sinds 
22 april 2019 is er aan het Koningin Mathildeplein een nieuwe overdekte fietsenstalling (zie kaartje). Die biedt plaats 
aan 1.672 fietsen. 

De stalling is gratis, goed verlicht en vlakbij de treinperrons. Net zoals bij de overdekte fietsenstalling op het Koningin 
Maria-Hendrikaplein is er ook camerabewaking. 

Toegang	tot	de	stalling

De ingang bevindt zich onder de perrons 11 en 12, ter hoogte van de Ganzendries. Voorlopig is de fietsenparking 
alleen te bereiken via een trap en geul voor de fiets, wat ze helaas niet geschikt maakt voor buitenmaatse fietsen zoals 
bakfietsen. In de volgende fase komt hier ook een trap met een lagere hellingsgraad en een lift. Hou er ook rekening 
mee dat de stalling wordt afgesloten tussen 1.30 uur en 4 uur, de sluitingstijden van het station.

De opening van deze fietsenparking is een volgende stap in de uitbreiding van de capaciteit van overdekte fietsenstallingen 
aan het station. In de toekomst zullen alle bovengrondse fietsenstallingen een nieuwe plek krijgen in het station.

Nieuwe stalling voor 
1.672 fietsen

Kom	je	uit	het	centrum? Fiets dan even door via de Kortrijksesteenweg tot achter het spoorwegviaduct en sla 
dan rechts de Sint-Denijslaan (fietsstraat) in. Je vindt de ingang van de fietsenstalling 350 meter verder.  Je rijdt 
dan enkele minuten langer, maar je hebt meer kans dat je daar een vrije plaats vindt dan op het Koningin Maria-
Hendrikaplein én je fiets staat droog.


