
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, een ingericht natuurgebied en de 

projectontwikkeling aan de Koningin Fabiolalaan zijn de belangrijkste veranderingen.
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Infrabel, de infrastructuurbeheerder 

van het Belgische spoorwegnet, graaft 

momenteel twee tunnels onder de trein-

sporen.

De komt 

naast de huidige Voskenslaantunnel, tus-

sen de Sint-Denijslaan (frietkot) en het 

voormalige postgebouw. Deze tunnel moet 

de huidige tramtunnel vervangen tot het 

nieuwe stationsplein helemaal af is. Ook 

voetgangers en fietsers zullen deze tunnel 

kunnen gebruiken.

De voor auto’s 

en fietsen moet de Voskenslaantunnel 

vervangen en vormt het eindpunt van de 

verbindingsweg tussen de R4 en de Sint-

Denijslaan. Hij geeft toegang tot de on-

dergrondse parkeergarage en loopt tot de 

Koningin Fabiolalaan. Deze laatste route 

is alleen bedoeld om de Rijsenbergwijk te 

ontsluiten.

Omdat de treinen blijven rijden, zijn de 

graafwerken een technische uitdaging. 

Jochen Bultinck (projectingenieur Infrabel): 

“We voorzien twee jaar werk. Beide tun-

nels moeten in ruwbouw klaar zijn tegen 

eind 2009.”
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Vooraleer het volledige volume van de parking wordt uitgegraven, worden in de diepte eerst de wanden van de 
parking gemaakt. Daartoe worden 20 meter diepe kokers gegraven, die voorlopig gevuld worden met bentoniet, 
een steunvloeistof die ervoor zorgt dat de kokers niet instorten. Daarna wordt van onderuit beton gegoten, terwijl 
bovenaan het bentoniet wordt weggezogen.



Dankzij Fietspunt (Max Mobiel vzw, 

Voskenslaan 27) wordt de fiets koning 

aan Gent Sint-Pieters. In opdracht van de 

NMBS-Holding zorgt Fietspunt voor sociale 

controle, orde en netheid van de fiets-

stallingen rond het station. Slecht gestalde 

fietsen worden verplaatst, fietswrakken 

opgeruimd. Fietspunt verhuurt ook fietsen 

aan pendelaars (195 euro per jaar) en voert 

kleine herstellingen uit. 

Gent probeert als eerste in Vlaanderen het 

dubbeldekfietsrek uit, aan de achterkant 

van het Sint-Pietersstation. Meer fietsen 

parkeren op minder oppervlakte, dat is het 

principe. Later kunnen dezelfde rekken ook 

gebruikt worden in de definitieve overdekte 

fietsenstalling van het station of elders in 

de stad. Stevige armspieren zijn niet nodig: 

je laat het frame zakken, parkeert er je fiets 

op en duwt de hele zwik zonder veel moeite 

weer naar boven. 

Treinreizigers kunnen voortaan hun fiets of 

bromfiets met een gerust hart achterlaten 

in de gloednieuwe beveiligde fietsen-

stalling aan de Sint-Denijslaan. Christiane 

Van Rijckeghem (NMBS-Holding): “Er is 

plaats voor 612 fietsen en 18 bromfietsen. 

 Bewakingscamera’s registreren dag en 

nacht alles wat er in de stalling gebeurt. 

 Alleen badgehouders die een geldig 

 abonnement hebben, kunnen de stalling 

betreden. Het abonnement kan worden 

gekocht aan de stationsloketten.” 
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