
 

 
 

                                                                                                
 

Perstekst 
 

                                                               Gent, 5 oktober 2015 
 
Tuin in helling voor station Gent-Sint-Pieters is open  
 

Op 5 oktober 2015 legt Daniël Termont, burgemeester van Gent en 
voorzitter van de stuurgroep van het project Gent Sint-Pieters, de laatste 
hand aan de beplanting van tuin in helling. Daarmee is dit nieuwe stukje 
groen vlak voor het stationsgebouw officieel geopend.  

Tuin in heling 

De tuin in helling biedt voetgangers een rechtstreekse en vlotte verbinding 
tussen het stationsgebouw enerzijds en de ondergrondse K&R, toekomstige 
taxizone en de overdekte fietsenparking anderzijds. Een slingerpad met bankjes, 
zitmuurtjes en tribune nodigt voorbijgangers en mensen die rond het station werken en 
wonen uit om van deze groene plek te genieten. Het slingerpad is ook toegankelijk voor 
personen met een beperking. 
 
De tuin bevat een rijkdom aan planten: kruidachtige vegetaties, bol- en knolgewassen 
en klimplanten en heesters. De bouw van de tuin is gestart in januari 2015. In de zomer 
2015 werd er tijdelijk gras ingezaaid, maar nu de aanplanting is afgewerkt, is de tuin 
volledig klaar voor gebruik.  
 

- Ontwerp: Eurostation en Alain Marguerit (landschapsarchitect) 
- Bouwheer: Stad Gent - Projectleider: Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 
- Keuze beplanting: Groendienst Stad Gent 
- Aannemer: Wegebo 
- Prijs: de aanleg van de tuin in helling kostte 350.000 euro 

 
 

Stationswerken: groot werfbezoek op 11 oktober 

Ondertussen vordert ook de bouw van het station gestaag. Op zondag 11 
oktober 2015 kan het groot publiek de werken zelf gaan bekijken en krijgt 
ze ter plekke deskundige uitleg van de ingenieurs.  

 
Nieuwe doorgang in het station 
Een nieuwigheid sinds eind september is een rechtstreekse doorgang tussen de 
reizigerstunnel en de oude tramtunnel, onder de perrons 11-12. Deze doorgang zorgt 
ervoor dat je makkelijker het station dwars kunt kruisen. Deze doorgang wordt ’s nachts 
samen met de rest van het station afgesloten. Indien de aannemer in die zone moet 
werken, kan die doorgang om veiligheidsredenen tijdelijk buiten gebruik zijn.   
 
 
 
 



 

 
 

Spoor 10 
Half december gaat spoor 10 open. Dit nieuwe perron zal in eerste instantie slechts op 
een derde van zijn breedte beschikbaar zijn. Dit is vergelijkbaar met het perron 12 toen 
dit voor het eerst in dienst is gegaan eind 2012.  Het perron op volle grond langs de kant 
Brussel zal wel al klaar zijn over de volledige breedte. Er worden drie voorlopige trappen 
en een lift voorzien tot de aansluiting met het volgende deel van het perron kan worden 
gemaakt.   
 
 
Wat is de volgende fase? 
In december 2015 gaat het perron 8 dicht en start Infrabel met de afkoppeling van de 
bovenleidingen van het spoor en apparatuur op het perron. In januari 2016 kan de 
aannemer dan opnieuw aan de slag om het perron 8 af te breken, samen met het  
onderliggende gedeelte van de tunnels. Zo wordt er ruimte gecreëerd om een viaduct te 
bouwen met kolommen en perronschalen waarin de sporen 8 en 9 rusten en waarop de 
perrons gebouwd worden. De ruwbouw daarvan zal klaar zijn in januari 2017. Dan kan 
ook de aansluiting van het perron 10 met het perron 9 worden gemaakt en krijgen de 
reizigers eind 2017 een mooi breed perron, met 2 roltrappen, 2 brede trappen, en 2 
liften. 
 
Tractiestation De Lijn 
Ondertussen gaan ook rond station de werken door: van september tot half oktober laat 
De Lijn leidingen trekken in de Sint-Denijslaan (kant Kortrijksesteenweg), Ganzendries, 
Reigerstraat en Voskenslaan.  Die leidingen verbinden de bovenleidingen van de trams 
in de stationsomgeving met het nieuwe tractiestation dat een plaats heeft gekregen in 
het treinstation. Door gebruik te maken van gestuurde boringen onder het voetpad kon 
de hinder bovengronds zoveel als mogelijk worden beperkt.  
 

Meer informatie? 
 

 Woordvoerder project Gent Sint-Pieters: Gisèle Rogiest 
Tel. 09 241 28 09 – gsm 0474 63 26 43 
gisele.rogiest@projectgentsintpieters.be 
 
 

 woordvoerder NMBS: Geert Dierckx 
Tel. 09 241 23 07 – gsm 0477 78 10 33 
geert.dierckx@nmbs.be 
 

 woordvoerder Infrabel: Charlotte Verbeke,  
Tel. 02 525 11 73 -– gsm 0491 99 91 43 
charlotte.verbeke@infrabel.be 
 

 woordvoerder De Lijn: Isabelle Colbrandt,  
Tel 09 211 92 12 - gsm 0479 77 87 62 
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