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Project Gent Sint-Pieters biedt extra ondersteuning 
voor blinde en slechtziende personen  
 
 
Tactiele plannen voor blinde en slechtziende personen 
 
De werken in en rond het station Gent-Sint-Pieters hebben een grote impact op de 
mobiliteit van blinden en slechtziende mensen. Wijzigingen in het traject door 
veranderende werven maken het voor hen extra moeilijk om zich zelfstandig te 
verplaatsen. Daarom hebben de projectpartners van het project Gent Sint-Pieters 
beslist om tactiele plannen te laten aanmaken. Een tactiel plan is een plattegrond 
waarop de weg en de obstakels in reliëf zijn aangeduid. De tactiele plannen zullen 
worden verdeeld via de blindenorganisaties. 
 
 
Specifieke maatregelen voor mensen met een beperking 
 
Dit initiatief is het resultaat van een samenwerking die in juni 2011 werd opgestart 
tussen de toegankelijkheidsambtenaar van de Stad Gent, de NMBS-holding, De Lijn en 
het Infopunt project Gent Sint-Pieters. De bedoeling was om bijkomende maatregelen uit 
te werken naast de al bestaande, zoals assistentie in en rond het station door NMBS-
personeel en blindegeleidelijnen.  
 
Er werd een evaluatie gemaakt van het terrein. Dit leidde tot de bouw van een 
toegankelijk tramperron voor lijn 1 en de plaatsing van bijkomende geleidelijnen en 
noppentegels voor blinden. Er wordt nu strenger op toegekeken dat losliggende 
objecten op de voetgangersroutes worden verwijderd. De samenwerking tussen de 
NMBS-holding en De Lijn op het vlak van assistentie werd bestendigd na een positieve 
evaluatie van een proefproject met Lijnspotters.  
Maandelijks worden ongeveer 1250 mensen met een beperkte mobiliteit van en naar het 
juiste perron begeleid. Ongeveer 500 mensen met een (elektrische) rolstoel, 550 
mensen met een visuele beperking en 200 mensen met een andere beperking.   
 
Tactiele plannen 
 
Er werd toen ook beslist om tactiele plannen te laten maken voor mensen met een 
visuele beperking. 
 
De tactiele plannen werden ontworpen door de toegankelijkheidsambtenaar van de Stad 
Gent in samenwerking met het Vlaams Oogpunt. Ze worden digitaal aangemaakt en 
worden afgedrukt met een plotter. Bovendien zijn ze eenvoudig aan te passen als de 
werfsituatie verandert. De tactiele plannen zullen worden verdeeld via de 
blindenorganisaties die hun leden hierover zullen informeren. 
 
Informatie  
Infopunt project Gent Sint-Pieters, Gisèle Rogiest,  
tel. 09 241 28 09 of 0474 632 643 e-mail info@projectgentsintpieters.be 
 


