
KLAAR
•	Natuurpark Overmeers werd op 22 september 

officieel geopend
•	Ondergrondse kiss & ride zone
•	Glazen gevel en stationsklok Prinses Mathildeplein

Nu
•	Ruwbouw viaduct treinspoor 10 en 11

•	Afwerking kantoortoren en zijarm De Link 
•	Bouwen van helling naar ingang kantoortoren op 

niveau +1
•	Fundering dienstgebouw spoorwegen (naast 

Timichegtunnel)

StRAKS
•	Bouw perron 11
•	Perronoverkappingen spoor 11 en 12
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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-
Holding, Infrabel, Eurostation, De Lijn, het Vlaamse Gewest en de Stad Gent. De uitdaging 
is te zorgen voor een vlot bereikbare, leefbare en aangename omgeving waarin de 
verschillende 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 ondergrondse parkeergarage en fietsenstallingen, een verbindingsweg 
met de R4, een ingericht natuurgebied en de projectontwikkeling aan de Koningin Fabiolalaan 
en aan het nieuwe Prinses Mathildeplein zijn de belangrijkste veranderingen.

Gent is een magneet. Soms lijkt het wel of half Vlaanderen hier komt werken of 
wil wonen. Nieuwe stadsdelen zoals de wijk die nu langs de Koningin Fabiolalaan 
groeit, bieden een duurzaam antwoord op de groeiende vraag.

De	 stad	 wil	 groeien	 en	 aan	 meer	 mensen	 huisvesting	 bieden.	 Uitbreiden	 zoals	
vroeger	 is	 niet	 aangewezen.	 Het	 is	 ook	 niet	 ecologisch.	 Mensen	 die	 dichter	 bij	
	elkaar	wonen,	leven	en	verplaatsen	zich	duurzamer.	De	oplossing?	Met	een	modi-
euze	term	heet	die	‘inbreiding’.	In	de	stad	zijn	er	immers	nog	heel	wat	ongebruikte	
terreinen	te	vinden	die	toch	perfect	gelegen	zijn	en	die	ingevuld	kunnen	worden	
met	nieuwe	woonmogelijkheden.	
Het	langgerekte	projectgebied	langs	de	Koningin	Fabiolalaan	is	zo’n	plek.	Door	
zijn	vorm	leent	dit	 terrein	zich	niet	 tot	eengezinswoningen.	Daarom	komen	er	
compacte	bouwvolumes.	Die	maken	maximaal	gebruik	van	de	bestaande	infra-
structuur.	Tegelijk	wordt	een	deel	van	de	open	ruimte	bewaard,	zodat	de	bewo-
ners	ook	van	het	groen	kunnen	genieten.

vervolg op pagina 2

De	stad	groeit…	omhoog
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Woord vooraf

In	de	stationsbuurt	van	Gent	Sint-	
Pieters	bestaat	er	sinds	een	aantal	
jaren	een	klankbordgroep.	Die	wil-
len	we	nu	uitbreiden	tot	een	buurt-
stuurgroep.	Zo	kunnen	we	nog	meer	
	buurtbewoners	bij	het	Project	Gent	
Sint-Pieters	betrekken.	Tijdens	
een	proefproject	met	sociale	media	
peilden	we	naar	uw	mening	over	de	
inrichting	van	het	openbaar	domein	
in	de	Koningin	Fabiolalaan.	We	merk-
ten	dat	de	Gentenaars	en	de	buurt-
bewoners	in	het	bijzonder	veel	goede	
ideeën	hebben.	Ook	rond	mobiliteit,	
het	samenleven	met	de	toekom-
stige	buurt	bewoners	en	de	publieke	
voorzieningen	valt	er	nog	veel	te	
bespreken.	Een	deel	van	de	plannen	
ligt	vast,	maar	heel	wat	zaken	liggen	
nog	open.	Vandaar	onze	oproep:	stel	
u	kandidaat	voor	de	buurtstuurgroep	
Gent	Sint-Pieters.

Wilt u deelnemen aan de buurtstuur-
groep en mee nadenken over de toe-
komst van uw buurt?		
Mail	uw	naam	en	telefoonnummer	
naar	info@projectgentsintpieters.be	
of	steek	een	briefje	in	de	bus	van	het	
Infopunt,	P.	Clementinalaan	215.	Zelf	
langskomen	mag	ook.	Hebt	u	weinig	
tijd,	maar	wel	goede	ideeën?	Geef	
die	langs	dezelfde	weg	door!	Wil	u	
gewoon	op	de	hoogte	blijven?	Dat	kan	
via	www.projectgentsintpieters.be,	via	
www.facebook.com/ProjectGentSint	
PietersPGSP	of	via	onze	nieuwsbrief	
(inschrijven	via	het	formulier	op	onze	
website).	We	rekenen	op	u.

Daniël	Termont,	Burgemeester	en	voorzitter	
Stuurgroep	Project	Gent	Sint-Pieters

Zelf een kijkje komen nemen? 
Het eerstvolgende groot werf
bezoek vindt plaats op zondag  
20 oktober. Om het uur start er 
een wandeling die twee uur duurt. 
Inschrijven kan telefonisch via 
Gentinfo op 09 210 10 10 en dit 
vanaf 24/09/2013

ZONE B ZONE AZONE C
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Waarom	 is	 deze	 locatie	 zo	 interessant?	
Ze	 ligt	 pal	 naast	 een	 knooppunt	 van	
openbaar	vervoer	met	trein,	tram	en	bus	
en	 10.000	 ondergrondse	 fietsenstallin-
gen.	 Als	 reiziger	 heb	 je	 snel	 aansluiting	
op	 alle	 verbindingen.	 En	 als	 bewoner	
fiets	je	via	de	nieuwe	fietswandelbrug	zo	
naar	 de	 Blaarmeersen.	 Parkjes,	 bomen	
en	groen-	en	wateraccenten	zorgen	voor	
sfeer.	De	nieuwe	wijk	sluit	aan	op	de	Rij-
senbergwijk,	die	zo	wat	extra	open	ruimte	
en	commerciële	diensten	krijgt.

SLANKe toReNS
De	 nieuwe	 stadswijk	 wordt	 een	 mix	 van	
woningen,	 kantoren	 en	 diensten.	 Aan	 de	
kant	van	het	station	komen	appartemen-
ten,	 kantoren	 en	 stedelijke	 pleintjes	 met	
waterpartijen	 en	 terrasjes.	 Dichter	 naar	
de	Leie	verschuift	het	accent	naar	wonen	
en	 parkomgeving.	 Beide	 kanten	 worden	
ruimtelijk	beklemtoond	door	enkele	slan-
ke	 torens	van	 	maximaal	90	meter	hoog.	
Ze	 markeren	 de	 nieuwe	 ontwikkeling	 in	
het	landschap.	De	bouwvolumes	langs	de	
Koningin	Fabiolalaan	zijn	als	het	ware	op-
gehangen	tussen	de	torens	aan	het	station	
(zone	A)	en	aan	de	Leie	(zone	C).	

DuuRZAAm WoNeN
De	 meeste	 gebouwen	 langs	 de	 Koningin	
Fabiolalaan	 tellen	 maximaal	 zes	 à	 zeven	
verdiepingen.	 Ze	 zijn	 ingeplant	 volgens	
de	 zogenaamde	 ‘45°-enveloppe’	 (opge-
legd	 door	 het	 RUP	 of	 Ruimtelijk	 Uitvoe-
ringsplan).	Dit	garandeert	voldoende	licht,	
	bezonning	 en	 privacy	 voor	 de	 bestaande	
woningen.	De	ruimte	in	de	stad	is	schaars.	
Daarom	 is	 er	 gekozen	 voor	 gestapeld	
wonen.	 Appartementen	 nemen	 immers	
minder		 plaats	 in.	 Bovendien	 zullen	 de	
projectontwikkelaars	 zeer	 energiebewust	
bouwen.	 Ze	 gaan	 daarbij	 zelfs	 een	 stuk	
verder	 dan	 de	 wet	 oplegt.	 Dat	 zal	 onder	
andere	 de	 verwarmingsfactuur	 voor	 de	
bewoners	stevig	drukken.	Daarnaast	voor-
zien	 ze	 voldoende	 grote	 private	 buiten-
ruimte,	meestal	in	de	vorm	van	terrassen.
Dit	 soort	 van	 duurzame	 en	 mooi	 afge-
werkte	appartementen	spreekt	een	zeer	
gemengde	 doelgroep	 aan:	 van	 jonge	
mensen	over	senioren	tot	en	met	gezin-
nen.	Voldoende	sociale	woningen	zorgen	
bovendien	voor	een	mooie	sociale	mix.	De	
combinatie	met	kantoren	en	commerciële		
functies	staat	garant	voor	een	 levendige	
wijk,	waar	altijd	beweging	is.

vervolg van pagina 1

De basis van het Project Gent Sint-Pieters werd gelegd door een internationale architectuurwedstrijd in 1999.  
Dit werd verder verfijnd, uitgewerkt en geformaliseerd in het RUP in 2006.
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Loopbrug	naar	kantoortoren

Een	kus,	een	fiets	en	een	stukje	natuur

Het	 toekomstige	 Vlaams	 Administra-
tief	 Centrum	 (	 VAC	 Virginie	 Loveling)	
krijgt	 zijn	 hoofdtoegang	 op	 de	 eerste	
verdieping,	 op	 een	 ‘zwevend’	 voor-
plein.	 Vanuit	 de	 inkomhal	 kan	 je	 vlot	
naar	de	kantoren	in	het	torengedeelte.		
De	 21e	 verdieping	 biedt	 een	 panora-
misch	zicht	over	Gent	en	wordt	in	sa-
menspraak	met	de	Stad	Gent	openge-
steld	voor	begeleide	bezoeken.	Je	kan	
vanaf	het	voorplein	ook	naar	de	zijarm,	
waar	 zich	 het	 auditorium,	 de	 verga-
derzalen	en	de	refter	bevinden.	

ALS eeN meccANo
In	 oktober	 wordt	 gestart	 met	 de	 op-
bouw	van	een	loopbrug	naar	het	voor-
plein.	 De	 helling	 bestaat	 uit	 staal	 en	
wordt	 74	 meter	 lang.	 De	 elementen	
worden	vooraf	in	een	atelier	gemaakt	
en	 dan	 ter	 plaatse	 als	 een	 meccano	
in	 elkaar	 gemonteerd.	 In	 een	 goede	
week	tijd	kan	de	hele	brugconstructie	
worden	opgebouwd.	

Intussen	 is	 men	 al	 volop	 bezig	 met	
de	 binnenafwerking.	 Schilderen,	 be-
kabelen,	 vloeren,	 ….	 De	 oplevering	 is	
voorzien	op	15	december	2013.	In	het	
voorjaar	van	2014	doet	de	huurder	dan	
de	inrichtingswerken.	Vanaf	dan	kun-
nen	 de	 ambtenaren	 van	 de	 Vlaamse	
overheid	er	hun	intrek	nemen.

Sinds	 enkele	 maanden	 kan	 je	 familie	 en	
vrienden	 veilig	 aan	 het	 station	 afzetten	
in	 de	 nieuwe ondergrondse kiss & ride.	
Die	 is	 zowel	 vanuit	 de	 K.	 Albertlaan,	 de	
K.	Fabiolalaan	als	de	K.	Boudewijnstraat	
bereikbaar.	Wegrijden	kan	langs	dezelfde	
route.

Op	 22	 september	 werd	 het	 natuurpark 
overmeers	 officieel	 geopend.	 Wande-
laars,	 fietsers	 en	 natuurliefhebbers	 zijn	
welkom	in	dit	klein,	maar	rijk	stukje	na-
tuur.	De	ingangen	bevinden	zich	langs	de	
Sint-Denijslaan,	de	V.	Vaerwyckweg	en	de	
R4.

Waar	kan	je	aan	het	station	je	fiets	stallen?	
Er	 is	 een	 ondergrondse fietsen parking	
onder	 het	 busstation	 (1700	 plaatsen)	 en	
er	zijn	fietsenstallingen	in	de	Sint-Denijs-
laan	 (3700	 plaatsen).	 Verder	 zijn	 er	 ook	
nog	 stallingen	 op	 en	 rond	 het	 K.	 Maria-
Hendrikaplein	(1800	plaatsen).	

1. Kantoortoren
2. Zijarm kantoortoren met auditorium, 

vergaderzalen en refter
3. Busstation
4. Hellende promenade onder de zijarm van de 

kantoortoren (deze verbindt  het K. Maria-
Hendrikaplein met de K. Fabiolalaan)

5. Loopbrug naar het zwevend voorplein en  
de hoofdtoegang van de kantoortoren

6. Treinsporen
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Infopunt

Stappen, fietsen en rijden rond het station

Werken Kortrijksesteenweg! 
De Sterre wordt	heraangelegd.	Autoverkeer	blijft	mogelijk,	
maar	met	een	verminderde	capaciteit.	De	Kortrijksesteenweg	
richting	centrum	is	in	beide	richtingen	afgesloten,	de	Vosken-
slaan	gaat	dicht	vanaf	najaar	2013.	Best	mijden,	zeker	tijdens	de	
spits.	Fietsers,	voetgangers	en	trams	kunnen	door,	maar	som-
mige	buslijnen	worden	omgeleid.
Info: www.buzzgent.be en www.wegenverkeer.be/desterre	

De spoorwegbrug Kortrijksesteenweg	(Burggravenlaan)	
is	weer	open	voor	alle	verkeer

Pendelparking
De in- en uitrit bevindt	zich	in	de	Sint-Denijslaan	
(vanaf	R4	via	V.	Vaerwyckweg	en	Timichegtunnel)

		Er	is	geen	in-	en	uitrit	aan	de	K.	Fabiolalaan!

Kiss & Ride
Kiss & Ride zones:	K.	Astridlaan,	Sint-Denijslaan,		
Voskenslaan	en	Ganzendries	

De	ondergrondse	Kiss	&	Ride	zone		
(bereikbaar	vanuit	K.	Albertlaan,	K.	Fabiola-
laan	en	K.	Boudewijnstraat)

Stappen 
Je	stapt	van	de	ene	kant	van	de	sporen	naar	de		
andere	kant	via	de	oude	en	de	nieuwe	tramtunnel,	
de	Timicheg	tunnel,	het	station	zelf	of	de	Kortrijkse-
steenweg.	
Een	hellende	promenade	(onder	de	zijarm	van	de	kan-
toortoren)	verbindt	het	station	met	de	K.	Fabiolalaan.

Fietsen
Je	fietst	van	de	ene	kant	van	de	sporen	naar	de	andere	
kant	via	de	nieuwe	tramtunnel,	de	Timichegtunnel	of	
de	Kortrijksesteenweg.	De	nieuwe	hellende	prome-
nade	leidt	naar	de	ondergrondse	fietsenstalling	en	de		
K.	Fabiolalaan.

Bus en tram
Dienstregeling	en	perrons	veranderen	regelmatig	
door	werken.	Info	in	de	Lijnwinkel,	via	Lijninfo		
(tel.	070	220	200)	of	op	www.delijn.be	

		Tijdens	de	werken	aan	de	Sterre	en	omgeving		blijven	
tramlijn	1	en	4	rijden.	Busperrons	23	en	24	zijn	tijde-
lijk	afgeschaft.

Alle informatie is verkrijgbaar in het Infopunt Project Gent SintPieters,  
Prinses Clementinalaan 215, 9000 Gent.

) 	09	241	24	11	
:	info@projectgentsintpieters.be
8	www.projectgentsintpieters.be

 www.facebook.com/ProjectGentSintPietersPGSP

openingsuren:
•	Dinsdag	van	14u	tot	17u
•	Woensdag	van	9u	tot	17u
•	Donderdag	van	9u	tot	12u
•	Op	afspraak
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ALtIJD oP De HooGte De	mobiliteit	in	en	rond	het	station	evolu-
eert	voortdurend.	Check	regelmatig	www.projectgentsintpieters.be	of	
onze	   Facebook-pagina	voor	een	stand	van	zaken.	
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Zones openbaar vervoer: routeaanwijzingen 
voor trein-, tram- en bus gebruikers staan op 
roze borden
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route voetgangers

werfzone

perrons 
voor bussen en trams

fietsenstallingen

parkeren minder mobielen

Kiss & Ride

infopunt  
Project Gent Sint-Pieters
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