
De Link groeit snel. In het najaar wordt gestart met het zijgebouw van de kantoortoren, 
een L-vormige arm op kolommen langs de Fabiolalaan. Deze nieuwe werf zal geduren-
de drie maanden aanzienlijke wijzigingen tot gevolg hebben, zowel voor voetgangers, 
fietsers als gebruikers van het openbaar vervoer.

Met zijn 22 verdiepingen en zijn rank silhouet wordt De Link een blikvanger in de stations
buurt. De oplevering is voorzien tegen eind 2013. Daarna zullen ambtenaren van de 
Vlaamse overheid er hun intrek nemen. De Link krijgt dan trouwens een nieuwe naam: 
Vlaams Administratief Centrum (VAC) Gent  Virginie Lovelinggebouw. 
De kantoortoren wordt gekoppeld aan een lager, Lvormig zijgebouw langs de Fabiola
laan. Deze arm staat op kolommen. Daar is een goede reden voor: de trams van lijn 1 
zullen immers onder het gebouw rijden. Naast dit tramspoor loopt een zachte helling 
naar de fietsenstallingen. Dit is meteen ook een veilige looproute voor voetgangers die 
de drukte van het busstation willen mijden.

Project Gent SintPieters: wat?
Het project Gent Sint-Pieters wil het station en zijn ruime omgeving de komende tien 
jaar 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.

Nu
• Afwerking laatste deel parking, eerste deel fietsen-

stallingen en Kiss & Ride-zone
• Bouw kantoortoren De Link
• Uitbreiding busstation van 10 naar 14 perrons
• Heropbouw treinspoor 12

StrakS
• Ingebruikname laatste deel parking, eerste deel 

fietsenstallingen, 14 perrons van het busstation en 
treinspoor 12

• Start werken zijgebouw van kantoortoren De Link
• Inrichting hellende tuin
• Inrichting natuurpark Overmeers

vervolg op pagina 2
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Nieuwe werf begint
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Van links naar rechts: het busstation met luifel, de kantoortoren, de zachte helling naar de ingang en het zijgebouw 
met auditorium. Onder dit gebouw kan je naar de ondergrondse fietsenstallingen fietsen en is er een voetgangersroute.

De partners van het project Gent 
SintPieters doen hun best om 
buurtbewoners, reizigers en andere 
betrokken partijen zo goed mogelijk te 
informeren. In 2010 lieten we al eens 
een studie uitvoeren naar de effecti
viteit van die communicatie en naar 
de tevredenheid van de doelgroepen. 
Daar is nu een vervolgstudie op geko
men. Studenten Meertalige Bedrijfs
communicatie van de UGent deden in 
december en februari een steekproef 
op een representatief aantal pende
laars, handelaars, buurtbewoners en 
scholieren. We willen iedereen hierbij 
graag danken voor hun medewerking. 
Over het algemeen ervaren de mensen 
de communicatie als beter dan twee 
jaar geleden, toen de vorige studie 
werd uitgevoerd. Toch willen ze via nog 
meer kanalen op de hoogte gehouden 
worden. Zo zouden ze graag meer info 
in het station zelf en in de krant Metro 
vinden. Van De Lijn verwachten ze 
meer gebruik van Twitter en samen
werking met de scholen. 
Buurtbewoners en handelaars blij
ken het best op de hoogte te zijn van 
het project. Zij halen hun info onder 
andere uit bewoners en nieuwsbrie
ven. Pendelaars en studenten kennen 
het project vooral van affiches. Ze 
hopen in de toekomst ook via tv, radio, 
krant en website geïnformeerd te 
worden. In vergelijking met de eerste 
studie blijken de deelnemers meer 
te geloven dat het rond het station 
aangenamer wonen en werken zal zijn 
en dat het gebruik van het openbaar 
vervoer vlotter en comfortabeler zal 
 verlopen. Men vreest wel voor meer 
verkeersdrukte. Thema’s die minder 
goed gekend zijn: de focus op duur
zaamheid en de timing van het project. 
De projectpartners nemen de resul
taten mee en sturen de communicatie 
waar nodig bij.

Daniël Termont, Burgemeester en voorzitter 
Stuurgroep Project Gent SintPieters

De bouw van de arm begint in de tweede helft 
van het jaar. Minstens gedurende de eerste 
drie maanden van de werken zal dit hinder 
voor de mobiliteit opleveren. Zo wordt tramlijn 
1 straks vervangen door bussen. Ondertussen 
zal ook het busstation verder uitgebreid zijn, 
maar door de nieuwe werf zullen nog niet alle 
busperrons meteen in gebruik genomen kun
nen worden. De tijdelijke tramtunnel wordt 
in die fase afgesloten voor doorgaand fiets 
en voetgangersverkeer. Fietsers kunnen de 

doorsteek noordzuid maken via de Timicheg
tunnel en de Kortrijksesteenweg. De voetgan
gers worden door de oude tramtunnel geleid. 
De tijdelijke tramtunnel blijft wel toeganke
lijk voor mensen die het kunstwerk van Beat 
Streuli willen bekijken. Deze fotowand maakt 
deel uit van het kunstenparcours van TRACK.

Voor actuele info over de mobiliteit: 
• www.projectgentsintpieters.be 
• www.delijn.be

Woord vooraf

1.  Kantoortoren De Link
2. De ‘arm op kolommen: het L-vormig zijgebouw 

langs de Fabiolalaan telt drie verdiepingen en 
omsluit het busstation

3. Een zeer lichte helling leidt naar een zwevend 
voorplein en de ingang van De Link. Die ingang 
is aan de kant van de Fabiolalaan ook met een 
lift of trappen bereikbaar.

4. Helling naar de ondergrondse fietsenstallingen 
en voetgangersroute

5. Tramlijn 1 loopt onder het gebouw door  
naar de nieuwe tramtunnel

6.  Aan de kop, naast het K. Maria Hendrikaplein, 
komt een auditorium.

7.  Busstation met luifel
8.  Historisch stationsgebouw
9.  Overdekte treinperrons
10.  Hellende tuin
11.  K. Boudewijnstraat
12. Toegang tot  

 Kiss & Ride zone
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Vijfhonderd plekjes waren er beschikbaar voor het werfbezoek van zondag 
22 april. Die waren op één uur tijd de deur uit. Geert Neirynck was er bij. Hij 
had vriendin Dana, zoon Yme, ouders Romain en Ingrid en schoonouders 
Marc en Rita meegebracht. “Ik woon en werk in de buurt en zie dus elke 
dag hoe de werken vorderen. Toch vind ik het moeilijk om me een duidelijk 
toekomstbeeld te vormen.”
Na een filmpje en een werfwandeling is Geert onder de indruk. “De open 
ruimte onder de sporen wordt 35.000 m² groot en er is plaats voor 10.000 
fietsen en 2.700 auto’s. De dimensies zijn enorm en de werken zijn erg 
complex, zeker omdat het station intussen functioneel en bereikbaar moet 
blijven. Het was een boeiende voormiddag. We hebben veel gespreksstof 
voor onze familiebrunch.” (lacht)

In het najaar vinden opnieuw werfbezoeken plaats. Voor buurtbewoners zullen 
er bovendien aparte werfbezoeken georganiseerd worden. Verdere informatie 
hierover volgt later.

kijken met
de vingertoppen
Veel blinden en slechtzienden kennen hun weg 
rond het station, maar de opeenvolging van 
werven zorgt natuurlijk voor problemen. “De 
situatie verandert voortdurend”, aldus Herman 
Caulier van Blindenzorg Licht en Liefde. “Je kan 
je gelukkig wel laten begeleiden door NMBS
medewerkers en Lijnspotters. Er liggen ook 
blindegeleidelijnen en noppentegels in de voet
paden. Sinds kort is er een extra hulpmiddel: 
tactiele plannen. Dat zijn kaartjes waarop de 
weg en de obstakels in reliëf zijn aangebracht. 
Ze worden gedrukt met een plotter. Verandert 
de situatie, dan zijn ze eenvoudig en snel aan
pasbaar. Een groepje mensen heeft de tactiele 
plannen uitgeprobeerd, en dat viel goed mee.”

Tijd voor traCk
Kunst krijgt een bevoorrechte plek in het project Gent SintPieters, zowel tijdens 
de werken als na de oplevering. Onder de vlag TRACK nodigde het S.M.A.K. 41 
kunstenaars uit om in de straten van Gent nieuw werk te creëren. De Japanse 
kunstenaar Tazu Rous construeerde een hotelkamer rond de stationsklok. Door 
de ingreep vervaagt de grens tussen publieke en private ruimte. Als bezoeker 
sta je in een intieme huiselijke sfeer plots oog in oog met een enorm uurwerk, 
dat je anders niet meer dan een haastige blik gunt. Tazu Rous is in Gent niet aan 
zijn proefstuk toe. In 2005 bouwde hij al eens een slaapkamer rond de bronzen 
Christus op het SintAnnaplein. Dat beeld stak toen dwars door het bed heen.

In fluo op de werf
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Mobiliteit

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

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

Openingsuren:
• Dinsdag van 14u tot 17u
• Woensdag van 9u tot 17u
• Donderdag van 9u tot 12u
• Op afspraak

Stappen, fietsen en rijden rond het station (tot bouwverlof)

te voet 
• Je kruist de sporen via de nieuwe tramtunnel, de Timichegtunnel of het 

station zelf. Er is altijd een bewegwijzerde voetgangerscorridor tussen 
het treinstation en de bus en tramhaltes. Volg de grote roze borden.

• Opgepast: ter hoogte van de werf voor het zijgebouw van De Link moet 
je momenteel gebruik maken van het voetpad aan de kant van de 
 huizen.

Met de fiets
• De Timichegtunnel en de Kortrijksesteenweg zijn de aangewezen fiets

routes om de sporen te kruisen.
• De werf van het zijgebouw van De Link neemt tijdelijk het fietspad aan 

de K. Fabiolalaan in. Hier moeten de fietsers de rijweg volgen.

Met de bus of de tram
• Door de werken rond het station en in de stad zijn er regelmatig veran

deringen in de dienstregeling en de situatie van de perrons. Je kan voor 
alle info terecht in de Lijnwinkel vlakbij het busstation. 

• Je kan je ook informeren via Lijninfo (tel. 070 220 200) of op de website 
www.delijn.be 

kiss & ride
• Je vindt Kiss & Ride zones in de Koningin Astridlaan, de SintDenij

slaan, de Voskenslaan, Ganzendries en langs de ventweg tussen de Ko
ning Albertlaan en de Koning Boudewijnstraat. De aanrijdroutes staan 
op www.projectgentsintpieters.be 

Naar de pendelparking
• Van op de R4 rijd je via de Valentin Vaerwyckweg en de Timichegtunnel 

de pendelparking binnen.
 
Met de auto de sporen kruisen
• Wil je met de auto de sporen kruisen, dan kan dit via de Kortrijkse

steenweg. 
• Je kan noch via de Timichegtunnel (inrit van de pendelparking), noch 

via de nieuwe tramtunnel de sporen kruisen. Dat is niet alleen verbo
den, maar ook gevaarlijk.

Voor een actueel beeld van de verkeerssituatie surf je 
best regelmatig naar www.projectgentsintpieters.be
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route voetgangers

aangewezen fietsroute

werfzone

perrons 
voor bussen en trams

fietsenstallingen

parkeren minder mobielen

Kiss & Ride

infopunt  
Project Gent Sint-Pieters

Zones openbaar vervoer: routeaanwijzingen 
voor trein-, tram- en bus gebruikers staan op 
roze borden

LEGENDE


