
                   

                                                          

 

 

Pag 1/1  19 maart 2015 

PERSMEDEDELING 

Donderdag 19 maart 2015 

 

 
In het station Gent-Sint-Pieters is de aannemer gestart met een volgende fase 
van de werken. In de komende periode wordt het perron 10 gebouwd. Daartoe 
moet een deel van de tunnels worden afgebroken. Om de reizigers zo min 
mogelijk te hinderen, gebeurt dit in het weekend.  
In het weekend van 21-22 maart 2015 wordt een deel van de oude tramtunnel 
afgebroken. In het weekend van 28-29 maart is de reizigerstunnel aan de beurt. 
Dit heeft gevolgen voor de doorgang van de reizigers naar de perrons. 
 
 
Weekend 21 en 22 maart 2015: oude tramtunnel  
Op zaterdag 21 maart en zondag 22 maart wordt een deel van de oude tramtunnel 
afgebroken. De doorgang in de oude tramtunnel wordt dan onderbroken tussen spoor 
11 en spoor 8.  
Reizigers kunnen de sporen kruisen ofwel via de tijdelijke tramtunnel (fototunnel) of 
de centrale reizigerstunnel (kant Ganzendries). De reizigerstunnel is ’s nachts vanaf 
1.30 uur tot 4 uur afgesloten.  
De perrons 11 en 12 zijn normaal bereikbaar vanaf de Sint-Denijslaan, voor de andere 
sporen moeten reizigers de centrale reizigerstunnel gebruiken. 
 
Weekend 28-29 maart 2015: centrale reizigerstunnel 
Op zaterdag 28 maart en zondag 29 maart wordt de centrale reizigerstunnel een stuk 
verder afgebroken. De doorgang wordt dan onderbroken tussen spoor 11 en spoor 8.  
De perrons 11 en 12 zijn normaal bereikbaar vanaf het Koningin Mathildeplein, voor de 
andere sporen dienen reizigers de oude tramtunnel te gebruiken. 
 
Planning 
Begin februari zijn het perron en spoor 9 buiten dienst gesteld. De bovenleidingen en 
andere spoorinfrastructuur zijn reeds verwijderd, evenals een gedeelte van de 
Voskenstunnel. Perron 9 kan nu worden afgebroken waarna het perron 10 wordt 
aangebouwd aan het reeds bestaande viaduct. Dit zal normaal gezien eind november 
2015 voltooid zijn waarna het viaduct van spoor 9 en 8 kan worden gebouwd met 
bijhorende sporen en perrons. 
 
 

Informatie 
Gisèle Rogiest, Infopunt project Gent Sint-Pieters 
tel. 09 241 28 09 of 0474 632 643  
e-mail gisele.rogiest@projectgentsintpieters.be 
website: www.projectgentsintpieters.be 
 
 

 
 


