
 

 
 

                                                                                                
 

Breng een uniek bezoek aan de werf van het station Gent- 
Sint-Pieters 

 
Open Wervendag op zondag 7 mei 2017 

 
 

                                                               Gent, 28 april 2017 

 
Op zondag 7 mei 2017 nemen de partners van het Project Gent Sint-
Pieters en bouwbedrijf CIT Blaton samen deel aan Open Wervendag. 
De stationswerf en de volledige projectsite zijn toegankelijk voor 
kijklustigen. Op diverse plaatsen geven experts uitleg.  
Het startpunt van het bezoek is het Infopunt Project Gent Sint-
Pieters. Bezoekers zijn doorlopend welkom tussen 10 en 17 uur. De 
activiteit is gratis en inschrijven is niet nodig.  
 
 
Van kelderniveau tot spoorbak 
 
De projectpartners, aannemer CIT Blaton en veel vrijwilligers zetten hun 
beste beentje voor om geïnteresseerden te informeren over de 
allerlaatste stand van zaken van Project Gent Sint-Pieters. 
 
Blikvanger is de stationswerf waar de bezoekers kunnen afdalen tot op 
kelderniveau waar later de fietsenstallingen komen. Ze krijgen ook de 
kans om een unieke wandeling in de spoorbak in opbouw te maken. 
Experts geven er technische uitleg over de bouw van de spoorviaducten, 
visueel ondersteund door filmpjes van de werkzaamheden van de 
afgelopen maanden.  
 
De twee andere halteplaatsen waar deskundigen informatie geven, zijn 
het toekomstige tramstation en de overdekte fietsenstalling. Langsheen 
de wandelroute staan infoborden opgesteld met achtergrondinformatie 
over de verschillende deelprojecten.  
 
Ontdek en quiz  
 
De route start in het Infopunt, Prinses Clementinalaan 215. De bezoekers 
krijgen daar een plan met wandelroute dat hen leidt langs de meest 
bezienswaardige werkzaamheden en realisaties van het moment. In het 
Infopunt krijgen de bezoekers ook de kans om een introductiefilm en de 



 

 
 

maquette van het nieuwe station te bekijken.  
 
 
De bezoekers kunnen ook deelnemen aan een quiz waar leuke prijzen 
mee te winnen vallen.  
 
Open Wervendag in de plaats van het groot werfbezoek 
 
De afgelopen jaren organiseerde het Project Gent Sint-Pieters tweemaal 
per jaar een groot werfbezoek. Dit jaar werd gekozen om de 
voorjaarseditie van het groot werfbezoek van 2017 te laten samenvallen 
met Open Wervendag op 7 mei. In plaats van rondleidingen die op vaste 
momenten starten, zullen de bezoekers nu zelf de site op hun eigen 
tempo kunnen verkennen.  
De projectsite is doorlopend te bezoeken tussen 10 en 17 uur. 
Deelnemen aan het werfbezoek is gratis. Inschrijven is niet nodig.  
 
 
 

Meer informatie 
 
 
Gisèle Rogiest, Infopunt Project Gent Sint-Pieters,  
tel. 09 241 28 09 of 0474 632 643  
e-mail info@projectgentsintpieters.be 
website: http://www.projectgentsintpieters.be/ 
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