
 
 
 

Gent, 22 september 2014 
 

 

 

Mededeling aan de pers                                        
 

                                                           

Groot werfbezoek project Gent Sint-Pieters op zondag 12 oktober 
2014 
 
Op zondag 12 oktober 2014 zet het project Gent Sint-Pieters opnieuw zijn 
deuren open voor het grote publiek. 500 geïnteresseerden kunnen mee op 
een uniek, geleid werfbezoek. We nodigen u hiervoor graag uit. 
 

 
 
Praktisch 
 
Van 8.30 uur tot 11.30 en van 13 tot 16 uur vertrekt er om het uur een geleide wandeling 
voor 2 groepen van 25 personen, onder begeleiding van een gids. 
Plaats van afspraak is het Infopunt project Gent Sint-Pieters, Prinses Clementinalaan 
215 te 9000 Gent (de rode constructie naast het station).  

 
Bezoek aan alle deelprojecten 
Een werfbezoek duurt twee uur en voert de deelnemers langs alle deelprojecten:   

- de werken aan spoor 10 en 11 van het treinstation en perron 11 en 12 met de 
kleine en grote overkapping 

- de ondergrondse stationsparking 
- fietsenstalling en Kiss & Ride zone 
- het busstation 
- de toekomstige projectontwikkeling aan de Fabiolalaan, enz.  

De bezoekers komen ook op de werf zelf, op plaatsen in het station waar je als 
voorbijganger geen toegang toe hebt. De projectingenieurs zullen daar aanwezig zijn om 
uitleg te geven over bouwkundige toepassingen.  
 
De inschrijvingen voor de deelnemers starten op dinsdag 23 september 2014: 

- telefonisch via Gentinfo T 09 210 10 10 (van maandag tot zaterdag van 8u tot 
19u)  

- of via de weblink op www.projectgentsintpieters.be.  

http://www.projectgentsintpieters.be/
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Werfbezoeken voor socio-culturele organisaties 
 
Omdat er ook veel vraag van socio-culturele verenigingen is om het project te 
bezoeken, wordt er jaarlijks een werfbezoek specifiek voor die groepen 
georganiseerd. Dit projectbezoek vindt plaats op 7 oktober 2014.  Er zijn 9 
verenigingen van telkens 25 personen ingeschreven. De groepen worden 
onthaald met een introductiefilm en een wervenfilm en gaan dan op werfbezoek 
onder begeleiding van een gids. Het voormiddagprogramma start om 9.30 uur, 
het namiddagprogramma om 13.30 uur. De startlocatie is het parochiecentrum 
Sint-Paulus in de Patijntjesstraat 27, Gent.  
 

 
 

 
Deelnemen  
Als u graag aanwezig wil zijn op één van de werfbezoeken, laat het ons weten. 
Contacteer hiervoor het Infopunt project Gent Sint-Pieters, Gisèle Rogiest, T 09 
241 28 09 of via e-mail info@projectgentsintpieters.be. 
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