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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 zorgen voor een vlotte, 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 ondergrondse 
parkeergarage en fietsenstallingen, een verbindingsweg met de 
R4 en de projectontwikkeling aan de Koningin Fabiolalaan zijn de 
belangrijkste veranderingen.

De werkzaamheden aan het station 
Gent-Sint-Pieters en omgeving hebben een 
invloed op de verkeersafwikkeling. 
Via deze Nieuwsbrief worden automobilisten, 
voetgangers, fietsers, gebruikers van het 
openbaar vervoer en andere vervoersvormen 
op de hoogte gehouden van de huidige situatie.

Een luchtfoto overschouwt het hele gebied 
project Gent Sint-Pieters, met aanduiding van 
de belangrijkste toekomstige veranderingen

De Stad Gent en de NMBS-Holding trekken 
partners  aan om samen de omgeving van het 
belangrijkste knooppunt van openbaar vervoer 
in Vlaanderen gestalte te geven.
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8. natuurgebied 
Overmeers

6. verbindingsweg tussen 
R4 en ondergrondse parking
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4. locatie 
ondergrondse

parking 3. postgebouw en 
goederenloods

maken plaats voor 
een nieuw bus- en 

tramstation

1. station 
Gent-Sint-Pieters 2. infopunt 

project Gent 
Sint-Pieters
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5. woningen en 
kantoren aan de Koningin 

Fabiolalaan

9. hoogbouw
Watersportbaan

7. nieuw plein 
Sint-Denijslaan

10. tijdelijke
parking
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Om de bewoners en gebruikers van de 

stationsbuurt nauw te betrekken bij de 

toekomst van hun buurt is een ‘klankbord-

groep’ opgericht. “Iedereen die te maken 

heeft met de buurt is erin vertegenwoor-

digd: een actiecomité van buurtbewoners, 

de Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers, 

handelaars, scholen…”, zegt prof. Filip De 

Rynck, voorzitter van de klankbordgroep.

“Alle vragen of suggesties zijn welkom. 

Specialisten van de Stad Gent, de NMBS-

Groep, Eurostation of De Lijn antwoorden 

daarop met degelijke informatie en leggen 

dit voor aan de experten van de Stad Gent, 

de projectpartners, en andere deskundigen 

voor gepaste opvolging.”

Duidelijk is dat mobiliteit en verkeer be-

langrijke thema’s zijn in de klankbordgroep. 

Een ander belangrijk thema is het behoud 

van de sociale mix in de buurt. En er zijn 

milieuvragen, bijvoorbeeld over de toename 

van fijn stof.

“Het is de bedoeling dat elke gefundeerde 

bezorgdheid in de klankbordgroep aan bod 

komt”, besluit Filip De Rynck. “En er mag 

best discussie zijn. Dat getuigt van een 

grote betrokkenheid, wat noodzakelijk is bij 

zo’n complex project.”

 Info: Op de website 
www.projectgentsintpieters.be vind je 
de verslagen van de vergaderingen van 
de klankbordgroep.

ï

 Info: 
Reginald Claeys (hoofd Departement 
Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar 
Domein)
Stad Gent, Departement Ruimtelijke Planning, 
Mobiliteit en Openbaar Domein
Administratief Centrum
Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
) 09 266 77 60
: reginald.claeys@gent.be

Paul Martens 
(General Manager Patrimonium)
NMBS-Holding Directie Patrimonium
Frankrijkstraat 85,1070 Brussel
)  02 525 40 50
: paul.martens@b-holding.be
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 Info: 
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Administratief Centrum 
Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
) 09 266 78 20
: ruimtelijkeplanning@gent.be

Paul Martens 
(General Manager Patrimonium)
NMBS-Holding Directie Patrimonium
Frankrijkstraat 85,1070 Brussel
)  02 525 40 50
: paul.martens@b-holding.be

Het project rond het Sint-

Pietersstation zal Gent de nodige 

uitstraling geven. “Zo’n strategisch 

project is ook een kans om voor duur-

zaam bouwen te gaan”, zegt Indra 

Van Sande (Departement Milieu, 

Groen en Gezondheid, Milieudienst 

Stad Gent). “Momenteel onderzoeken 

we hoe we duurzame en milieu-

vriendelijke kantoren, handelspanden 

en woningen kunnen realiseren langs 

de Fabiolalaan. We streven naar 

lage-energiebouw. Dat is bouwen 

volgens de regels van de kunst: goed 

isoleren en energiezuinige principes 

hanteren. Lage-energiebouw is een 

goede basis. Willen de verschillende 

projectpartners nog verder gaan dan 

lage-energiebouw, dan is dat uiteraard 

meegenomen.”

Bij energiebesparingen kan je heel ver 

gaan. “Een doorgedreven vorm van 

duurzame woningen zijn de zogeheten 

passieve gebouwen. Die hebben geen 

klassiek verwarmings- of koelings-

systeem”, zegt Indra Van Sande. 

“Maar lage-energiebouw is al heel 

goed. Daarmee kan je de stookkosten 

met 70 procent reduceren. Precies die 

besparingen op de energiefactuur be-

wijzen de efficiëntie van de gebruikte 

technieken en materialen.”

“Het spreekt vanzelf dat we voor de 

realisatie van onze voorstellen reke-

ning zullen houden met het kosten-

plaatje. Zo is lage-energiebouw 5 tot 

8 % duurder dan gewoon bouwen. Je 

moet bijvoorbeeld investeren in beter 

isolerende beglazing en extra isolatie 

voor muren en dak. Een goed ventila-

tiesysteem om in de winter de warmte 

binnen te houden en in de zomer van 

een aangename koelte te genieten, is 

eveneens een must. Je extra investe-

ring verdien je wel binnen de 10 tot 

15 jaar terug door te besparen op de 

energiefactuur. Daarna maak je pure 

winst”, aldus Indra Van Sande.

 Info: Indra Van Sande 
Departement Milieu, Groen en 
Gezondheid, Milieudienst
Braemkasteelstraat 41, 9050 
Gentbrugge
) 09 268 23 34
: indra.vansande@gent.be

De Stad Gent heeft al voorbeelden van 

‘passieve gebouwen’. Dat zijn gebouwen

waarvan de isolatie en ventilatie zo zorg-

vuldig zijn uitgekiend dat er geen klas-

sieke stookketel meer nodig is. 

De warmte van mensen, verlichtingen en 

toestellen volstaan om het gebouw op 

temperatuur te houden. Het Gentse Haven-

bedrijf is daar een voorbeeld van.
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 Info: 
Geert Dierckx (communicatieverantwoordelijke NMBS-Holding) 
Koningin Maria-Hendrikaplein 2,  9000 Gent 
) 09 241 23 07 
: geert.dierckx@b-holding.be
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