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Infomarkt 

4 maart 2009

1) Welkom op deze infomarkt. Wij willen u hier informatie geven over de werken 
die binnenkort in uw buurt zullen starten, dat zijn er verschillende: 
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R4

R4

Sint-Denijslaan

Sporthal

2) We beginnen met de aanleg van de Valentin Vaerwyckweg: dit is de nieuwe 
auto- en fietsverbinding tussen de R4 en de Sint-Denijslaan, ter hoogte van de 
sporthal van de hogeschool. Wij vertellen u zo meteen alles over de weg zelf, 
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Timichegtunnel

Sint-Denijslaan

Valentin Vaerwyckweg

Sint-Denijslaan

Spoorberm

Scholencampus

Spoorberm

3) En over de kruising met de Sint-Denijslaan en de doorgang onder de sporen. 

4

4) We vertellen u ook hoe u kan parkeren in de ondergrondse parkeergarage of 
hoe u als buurtbewoner vanaf de nieuwe weg naar de K. Fabiolalaan raakt. 
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5) En we maken duidelijk hoe de inrichting van het natuurpark Overmeers
verbonden is met dit dossier. 

6

6) Nadien hebben we het over de heraanleg van de Koningin Fabiolalaan. Want 
ook die zit er binnenkort aan te komen. 

We gaan in op de rioleringswerken in heel de laan,
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7) En op de verbreding en volledige heraanleg van het voorste stuk van de 
Fabiolalaan.

8

8) Tot slot hebben we het ook over de vernieuwing van een deel van het K. Maria 
Hendrikaplein. 
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geluidsscherm

9) Kijken we eerst even in detail naar de 500 meter lange nieuwe auto – en 
fietsverbinding tussen de R4 en het station: de Valentin Vaerwijckweg: 

Waarom werd daar in 2005 voor gekozen?  Hoe zal de weg eruit zien ?  Waar 
komt de nieuwe toegang tot de hogeschool ? Waar komt de fiets- en 
voetgangerstunnel ?  Hoe zit het met het  geluidsscherm ?  En hoe ziet het 
kruispunt met de Sint Denijslaan eruit ? 
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MobiliteitsstudieMobiliteitsstudie 2005

10) Waarom een nieuwe weg? 

In 2005 lieten de partners van het Project Gent Sint Pieters een mobiliteitsstudie 
uitvoeren. 
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11) Die toonde dat Gent Sint-Pieters, als drukst bezochte station in heel 
Vlaanderen in feite moeilijk bereikbaar is met de wagen. 
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12) Het station bevindt zich tussen de twee ringen rond Gent: de kleine ring of 
R40 en de grote ring of R4. Maar vanaf de R4 is er geen rechtstreekse 
autoverbinding met het station.
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13) Elke dag proberen ruim 2000 autobestuurders een plaatsje te vinden in de 
wijde stationsbuurt alvorens op de trein te stappen. De meerderheid ervan, -
zowat 60% - komt al naar het station gereden voor 8 uur ’s ochtends, dus voor de 
piek van de autospits in Gent.  
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14) Deze auto’s rijden vandaag naar het station via de Voskenslaan, de 
Kortrijksesteenweg, en via de Snepkaai en K. Fabiolalaan. Allemaal drukbevolkte 
straten, waar veel verkeer op zit, ondermeer door de aanwezigheid van scholen.
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15) En waar ook openbaar vervoer doorgaat, dat vast raakt in het autoverkeer. 
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16) Het Project Gent Sint-Pieters zocht een manier om deze auto’s uit de 
stationswijken weg te houden en ze een plaats te geven in de nieuwe 
ondergrondse parkeergarage van de B-Holding.



1717

R4

R4

Sint-Denijslaan

Sporthal

17) Volgens de mobiliteitsstudie zou een directe verbinding van en naar de R4 de 
beste oplossing bieden voor het overgrote deel van de autotoevoer naar de 
stationsparking. 
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R4

R4

Sint-Denijslaan

Sporthal

18) De studie toonde ook aan dat de Rijsenbergbuurt en de nieuwe kantoren en 
woningen op de K. Fabiolalaan merkelijk beter ontsloten zouden worden als zij 
een connectie zouden krijgen naar  deze R4 link (zeker op het ogenblik dat de 
huidige Voskenslaantunnel zou verdwijnen als autoverbinding). Op die laatste 
connectie gaan we straks dieper in. 
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19) Het advies van de mobiliteitsstudie, om de leefbaarheid van de 
stationsbuurten te verbeteren, én de bereikbaarheid van het station en de 
ontsluiting van de nieuwe parkeergarage te verzekeren, werd gevolgd. Het tracé
van de Valentin Vaerwyckweg was geboren. 
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20) Op het traject van de nieuwe weg moeten geen huizen of gebouwen 
onteigend worden, De weg wordt aangelegd op braakliggend terrein: 
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Valentin
Vaerwyckweg

21) Van de 2,3 hectare grond die de weg inneemt was 0,4 hectare echter 
ingekleurd als natuurgebied. Die 0,4 hectare moest worden omgezet naar 
bestemming ‘openbare infrastructuur’
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22) Om die reden is het Project Gent Sint Pieters volgens het Natuurdecreet 
verplicht om voor natuurcompensatie te zorgen. Concreet wordt er 12.500 m²
nieuw bos aangeplant in het natuurpark Overmeers, 
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23) en wordt de hele oppervlakte van de Overmeers – zowat 70.000 m² -
onteigend en als een openbaar natuurpark opgewaardeerd, ingericht en 
toegankelijk gemaakt. 

Daarnaast wordt er ook via een zogenaamde bosbehoudsbijdrage van 30.000 €, 
financieel gecompenseerd. 
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24) Aan de informatiestand van de stedelijke Groendienst en van het Bureau Fris 
in ’t Landschap kan u straks alle verdere details vernemen over de inrichting van 
het natuurpark, en de fasering van de werken. 
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25) Wij bekijken nu in detail hoe het Agentschap Wegen en Verkeer van de 
Vlaamse Overheid de nieuwe Valentin Vaerwyckweg precies zal aanleggen. 
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26) We zien dat er hier op de R4 al een verkeersknooppunt met een op- en afrit 
is aangelegd. 
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27) Naast deze lus legt het Project Gent Sint-Pieters een rotonde aan. Daar 
kunnen auto’s vanuit alle richtingen afslaan naar het station. Als je, omgekeerd, 
van het station komt, kan je hier alle bewegingen maken: de R4 in 2 richtingen, of 
verder door naar de E40 of E17. 
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28) Vanaf de nieuwe rotonde krijgt de nieuwe weg één rijstrook NAAR en één 
rijstrook WEG VAN het station: een tweevaksbaan dus, met een totale breedte 
van 7 meter. Deze wordt afgezoomd door een groenstrook, een berm en een 
geluidsscherm. Daarnaast ligt een apart dubbelrichtingsfietspad van 2,5 meter 
breed. 
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29) Vlak voorbij de nieuwe rotonde bouwen wij dwars onder de nieuwe Valentin
Vaerwyckweg een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. Op de tekening 
is te zien dat ook de beek mee doorheen het tunneltje vloeit, met uiteraard een 
beschermende afsluiting tussen het water en de zachte weggebruiker. 
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30) In elk geval wordt het bestaande fietspad langsheen de binnenring van de 
R4, links en rechts van de verkeerslus op veilige wijze verbonden via de nieuwe 
fietstunnel. 
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Richting Drongen

Richting Expo

Richting Station

Richting Merelbeke

31) Vanaf de fietstunnel kan je dus in feite 4 richtingen uit fietsen: richting 
Merelbeke of richting Drongen, langs de R4. Of richting Sint-denijs-Westrem en 
Flanders Expo, over de ringvaart. Of richting station, langsheen de nieuwe 
Valentin Vaerwyckweg.
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32) Keren we nu terug naar het autoverhaal: 75 meter voorbij onze nieuwe 
rotonde komen we uit bij dit knooppunt: de nieuwe autotoegang voor de 
hogeschool Gent. 
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33) Inderdaad: de scholencampus krijgt een geheel andere autotoegankelijkheid.  
De scholencampus is nu nog aangesloten op de binnenring van de R4 , 
ongeveer ter hoogte van de Schoonmeersstraat. Die oude afrit verdwijnt. Een 
weg voor lokaal verkeer mag volgens het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen niet 
rechtstreeks aantakken op een primaire weg zoals de R4. 
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34) De scholencampus wordt met een T-kruispunt aangesloten op de Valentin
Vaerwyckweg. De verkeerslichten, de afslag- en voorsorteerstroken en de 
bypass richting scholencampus maken het voor de Hogeschoolgebruiker in elk 
geval een stuk veiliger.  
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35) Om de geluidshinder voor de omwonenden tot een minimum te beperken, 
plaatsen we, aan één kant van de Valentin Vaerwyckweg, een 
geluidsabsorberend scherm, van liefst 4 meter hoog, ten opzichte van het 
wegniveau. Het scherm bestaat uit geprofileerd houtvezelbeton, dat kan beplant 
worden met bijvoorbeeld klimop
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Groene lijn = 
Geluidsscherm

Roosakker

36) Het geluidsscherm loopt van aan de nieuwe fietstunnel tot bijna helemaal aan 
de Sint-Denijslaan. De huizen die zich dichtst bij de nieuwe weg  bevinden, dat 
zijn de laatste huizen van de Roosakker, zijn op deze manier beschermd tegen 
lawaai en stof. 
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37) Achter het geluidsscherm, aan de kant van het nieuwe natuurpark 
Overmeers, leggen we het nieuwe tweerichtingsfietspad van 2,5 meter aan. 
Vanwege het rijcomfort voor de fietsers is er gekozen voor een fietspad in asfalt. 

38

38) Hier, ter hoogte van de hogeschoolsporthal, zal de Valentin Vaerwyckweg
uitkomen op de Sint-Denijslaan. 
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TIMICHEGTUNNEL

V. Vaerwyckweg
Sint-Denijslaan

39) Wij leggen hier een gelijkgronds kruispunt aan, met voorsorteerstroken en 
verkeerslichten. Aan dit kruispunt heb je verschillende opties. Je kan links of 
rechts de Sint-Denijslaan inslaan. 
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40) Of je rijdt rechtdoor, een nieuwe tunnel in, onder het spoorlichaam: de 
zogenaamde Timichegtunnel
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41) De tunnel telt 4 autorijstroken: twee in elke richting. Aan de ene kant bevindt 
zich een trottoir. Aan de andere kant een dubbelrichtingsfietspad. 
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42) Op die manier hoeven fietsers geen twee keer te wachten voor een rood licht 
als ze van het tweerichtingsfietspad langsheen de Valentin Vaerwyckweg komen. 
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43) Let wel: TimichegTUNNEL betekent niet dat hij ondergronds ligt. De auto’s 
blijven in de tunnel gewoon op de begane grond rijden, maar wel onder de 
treinsporen die op een hoge berm zijn aangelegd. 
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Sint-Denijslaan Timichegtunnel Helling

44) Wie in de tunnel via de middelste rijstroken voor de parkeergarage kiest, 
duikt natuurlijk wel via een helling naar beneden. 
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45) Sinds begin vorig jaar is Infrabel bezig met de bouw van de tunnel. Dat 
gebeurt voornamelijk van op deze middenzone tussen de 2 sporenbundels. De 
Timichegtunnel zal helemaal gebruiksklaar zijn na de zomer van 2010 
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VALENTIN 
VAERWYCKWEG

Klaar: najaar 2010

46) Wanneer en in via welke fasen wordt de Valentin Vaerwyckweg en het 
kruispunt met de Timichegtunnel aangelegd ? 

Laten we beginnen met te zeggen dat de weg gebruiksklaar zal zijn tegen het 
najaar van 2010, net als de Timichegtunnel dus. 
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FASE 1

47) Vorig jaar zijn er al bomen en struiken gerooid en is het wegprofiel voor een 
deel uitgegraven. 
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FASE 2

48) Het eerste werk in 2009  is de bouw van de fiets- en voetgangerstunnel, ter 
hoogte van het rond punt aan de R4. 
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FASE 3

49) Dan wordt de weg zelf tussen de fietstunnel en de Sint-Denijslaan
gerealiseerd, MET fietspad en geluidsscherm 
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FASE 4

50) Vervolgens bouwen we de nieuwe aftakking naar de Hogeschool Én de 
rotonde. Dat wordt de enige fase met hinder voor het autoverkeer op de R4: 
tijdens de aansluitingswerken zal het gedurende maximum 2 maanden 
onmogelijk zijn om, vanaf de R4 vanuit Merelbeke, af te slaan naar Flanders
Expo en de autosnelwegen. Auto’s zullen dan een ommetje moeten maken via 
de afslag Watersportbaan.
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FASE 5

51) Als allerlaatste wordt de oude afrit naar de Hogeschool afgesloten voor alle 
autoverkeer. 
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Planning en Kostprijs

• Aanleggen Valentin
Vaerwyckweg: anderhalf jaar

• Kostprijs: 3,8 miljoen €

• Vlaamse Overheid

52) De Valentin Vaerwyckweg aanleggen zal ongeveer anderhalf jaar duren, en 
hij zal afgerond 3, 8 miljoen € kosten; geld van de Vlaamse Overheid 
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53) Maar laten we terugkeren terug naar de Timichegtunnel. 
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54) IN de tunnel kun je er ook voor kiezen om NIET in de ondergrondse 
parkeergarage te rijden. Via de meest rechtse rijstrook kom je op een wegje 
terecht dat naar de K. Fabiolalaan leidt: de zogenaamde Boentweg. 
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55) Aan de breedte en de vorm is al meteen te zien dat deze weg niet uitnodigt 
om snel richting stadscentrum te raken. Hij is alleen interessant voor wie in de 
onmiddellijke buurt van de Fabiolalaan moet zijn. Een uitgekiend systeem van 
verkeerslichten, verkeersdrempels, bochten en mogelijkerwijze ook 
éénrichtingsverkeer en andere ingrepen ontmoedigt kandidaat- sluipwegzoekers. 
Vraagt u straks op de informatiemarkt even aan de mobiliteitsstand het 
verkeerscirculatieplan voor de Rijsenbergwijk, dat nu al is uitgekiend door de stad 
Gent. 
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56) Maar, er staan voorlopig nog tijdelijke gebouwen, zoals opslagloodsen, 
kantoorcontainers en deze pendelparking op de plaats waar de Boentweg zal 
worden aangelegd. Volgens de huidige planning is dat tot 2014 zo.  
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K. Fabiolalaan

57) Daarom zullen de auto’s vanuit de Timichegtunnel eerst in een tussenfase 
van 4 jaar rechtdoor naar de K. Fabiolalaan rijden. Bovenop de ondergrondse 
parkeergarage, over het zogenaamde K.Paolaplein. 
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58) Ze komen dan op de K. Fabiolalaan uit, ergens tussen de F.De Potterstraat 
en de Aaigemstraat. Ook hier is het niet de bedoeling om een makkelijke corridor 
naar het stadscentrum te creëren. De tellingen en de maatregelen in het kader 
van het verkeerscirculatieplan voor de Rijsenbergwijk zullen daarvoor zorgen. 
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59) Nu willen we het hebben over de werken aan de K.Fabiolalaan. Ook dit 
dossier willen we afwerken tegen het najaar van 2010. De reden blijft altijd 
dezelfde: als de werken aan het stationscomplex starten in het najaar van 2010 , 
dan gaan de huidige tramtunnel en Voskenstunnel dicht, en dan moeten alle 
alternatieve wegen en tunnels voor bus, tram, auto, taxi en fiets gebruiksklaar 
zijn. De K. Fabiolalaan is in dit verhaal een cruciale schakel.
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2  zones 
K.Fabiolalaan

Achterste deel: 
Snepkaai tot Aaigemstraat

Voorste deel:

K.Maria-Hendrikaplein tot K. 
Fabiolalaan 42

60) Om te beginnen leggen we u uit WELKE werken er WAAR zullen uitgevoerd 
worden, want er zijn 2 grote zones te onderscheiden. De kant van de Leie en de 
Snepkaai noemen we het achterste stuk van de Fabiolalaan: daar worden 
voorlopig alleen ondergrondse nutswerken uitgevoerd. Vervolgens vertellen we u 
in detail hoe de grondige vernieuwing van het voorste deel van de K. Fabiolalaan
eruit zal zien, en wanneer alles is gepland. 
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61) Eerst aan de beurt, maar minst ingrijpend, zijn de werken in het achterste 
deel van de K. Fabiolalaan. Deze zone gaat van het kruispunt met de Snepkaai 
tot een eind voorbij de aansluiting met de Aaigemstraat.  In feite blijft het profiel 
en de inrichting van de laan hier voorlopig ONgewijzigd. We raken niet aan de 
bomen, de fietspaden, de parkeerstroken. Het enige wat hier gebeurt zijn nuts-
en rioleringswerken. 
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62) Op dit moment en tot halverwege maart 2009, verplaatst de 
waterleidingsmaatschappij TMVW een hoofdwaterleidingsbuis - die langs de 
sporenkant lag - naar de huizenkant. En terwijl het trottoir langs de huizen dan 
wordt opengebroken, worden in één ruzie door, ook eventuele oude 
huisaansluitingen in lood vervangen door nieuwe. 
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63) Belangrijker in het achterste stuk van de K. Fabiolalaan zijn de investeringen 
van TMVW in een gescheiden rioleringsstelsel. Over de hele lengte van de laan, 
en te beginnen vanaf het laagste punt – de Leie - wordt er een tweede extra 
rioleringsbuis geplaatst: speciaal en alleen voor de opvang en afvoer van 
regenwater. 
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64) Het rioleringswerk begint na Pasen, op 20 april 2009, met de dwarsdoorsteek
onder de Snepkaai, tussen de de Leie en de Fabiolalaan. Dat duurt 2 weken. Via 
tijdelijke verkeerslichten zal het verkeer beurtelings in alle richtingen kunnen 
rijden: naar de Gordunakaai, de Snepkaai, én de K. Fabiolalaan. 
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65) In mei en juni van dit jaar graaft de aannemer zijn rioleringsbuizen verder in, 
vanaf de Snepkaai tot aan de Aaigemstraat. De rioolbuis komt onder de rijstrook 
kant sporen te liggen. 
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Werfzone riolering
Bestemmingsverkeer

66) Tijdens deze fase is de K. Fabiolalaan plaatselijk versmald. Toch zal er 
langsheen de rioleringswerken autoverkeer in twee rijrichtingen mogelijk blijven, 
voor plaatselijk verkeer, bestemmingsverkeer voor de parkerende pendelaars en 
werfverkeer. Eén rijstrook en één parkeerstrook, kant huizen, is daarvoor 
beschikbaar. 
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67) Na het zomerse bouwverlof van 2009 verhuizen we naar het voorste deel van 
de K. Fabiolalaan, vanaf het punt waar de Timichegtunnel uitkomt, tot aan het K. 
Maria Hendrikaplein. Hier gaat het om een totale heraanleg, verbreding en 
herinrichting. 
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Algemene principes
• Moderniseren rioleringen en nutsleidingen
• Verbreding Koningin Fabiolalaan:

– Brede trottoirs
– Comfortabel fietspad
– Goede autobereikbaarheid 
– Voldoende parkeerplaatsen
– Duidelijk leesbaar verkeersbeeld

• “Laan” gevoel verhogen
• Versterken groene karakter

68) Wat zijn de algemene principes die we hier nastreven ? 

Naast de reeds beschreven modernisering van het rioleringsstelsel en de nodige 
vernieuwingen van nutsleidingen in de ondergrond is het volgende gepland:  

- Een verbreding van het wegprofiel met 4 meter. Dat betekent o.m. ruimte voor 
brede trottoirs, een comfortabel fietspad veilig achter de parkeerstrook, een 
goede autobereikbaarheid voor de bewoners MET opnieuw voldoende 
parkeerplaatsen, aan beide zijden van de laan en een duidelijk leesbaar 
wegbeeld

- Het  ‘laan’gevoel wordt nog meer in de hand gewerkt door een weloverwogen 
hoogwaardige materiaalkeuze: wij gebruiken dezelfde witgrijze graniet als in de 
Prinses Clementinalaan. 

- Tenslotte wordt de groensuggestie versterkt. 
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CITADELCITADEL
PARKPARK

FABIOLALAAN

BLAAR 
MEERSEN

69) De Franse landschapsarchitect Alain Marguerit ontwierp in opdracht van het 
Project Gent Sint Pieters het openbaar domein in de stationsbuurt. Hij stelde voor 
een groene as te creëren komende van het 19de eeuwse Citadelpark naar de 
Blaarmeersen via de Koningin Astridlaan, het Koningin M-Hplein en de K. 
Fabiolalaan. De heraangelegde K. Fabiolalaan bevat dus bomen in de 
parkeerstroken aan beide zijden van de laan; 
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Spoorkant Huizenkant

70) En nu concreet, een aantal afmetingen: De toekomstige Fabiolalaan (tussen 
het Maria Hendrikaplein en een tiental meter voorbij de Frans De Potterstraat) 
heeft een profiel van 19 meter. 

Het huidige trottoir aan de kant van de woningen wordt een beetje variabel maar 
mimimaal altijd  2,40 meter. Het trottoir en de boordrand bestaan uit graniet. Dan 
krijgen we een parkeerstrook van 2 meter breed, ook in graniet, waar we op 
regelmatige afstand bomen in planten. De parkeerstrook met bomen wordt 
afgescheiden van de rijweg door een ondiepe goot in graniet. Vervolgens krijgen 
we twee rijvakken in asfalt met een totale breedte van zes meter. Aan de 
overkant van de weg is het bijna hetzelfde beeld: een goot in graniet, een 
parkeerstrook van 2 meter in graniet, MET bomen, Maar dan ook, (aan de kant 
van de sporen), en na een veiligheidsstrook voor openzwaaiende portieren,  een 
ruim-bemeten tweerichtingsfietspad  in beton van 2,40 meter breed. Tot slot is er 
opnieuw een granieten trottoir van 3 meter breed. 
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71) We moeten hier nog vertellen dat ook een deel van het K. Maria-
Hendrikaplein mee wordt heraangelegd in dit bouwdossier. Namelijk het stuk 
tussen de K. Albertlaan en de Boudewijnstraat, waar nu volop werken bezig zijn 
voor de inrit naar de toekomstige ondergrondse taxizone en Kiss&Ride.
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72) De strook tussen de huisgevels en de wand van de inrit is 13,5 meter breed. 
Aan beide zijden van de inrithelling zal er een rijstrook van drie meter breed, voor 
telkens één rijrichting dus, worden aangelegd. De kant van de gevels en 
handelszaken krijgt daarnaast een doorlopende parkeerstrook van 2 meter. En 
een ruimbemeten fietspad, van 2 meter 70. Al de rest is trottoir en ruimte voor 
caféterrassen: In totaal is daar 5 meter 70 voor uitgetrokken. 
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Timing 
voorste deel K.Fabiolalaan

• Start van de werken:

Augustus 2009
• Einde van de werken:

Juli 2010

73) Een totale verbreding en heraanleg van een wegprofiel vergt tijd: voor deze 
werkfase trekken we precies een jaar uit: van augustus 2009 tot juli 2010, ALS er 
geen onvoorziene dingen gebeuren. 
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74) Uiteraard zal de aannemer de straat in compartimenten opsplitsen en deel 
per deel aanpakken.

Zo blijven de periodes van hinder voor de bewoners binnen redelijke perken, van 
maximaal enkele maanden.

Naar alle waarschijnlijkheid wordt eerst het stukje K. Maria-Hendrikaplein
afgewerkt.
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75) …om verder in het najaar van 2009 achtereenvolgens het stuk tussen K. 
Maria-Hendrikaplein en Tenderstraat aan te pakken,
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76) en daarna het deel tussen Tenderstraat en F. De Potterstraat, en het deel 
tussen de F. De Potterstraat en K. Fabiolalaan nr.42, waar de laan overgaat van 
een breed naar een smaller straatprofiel.
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77) In die tussentijd, en tegen dezelfde deadline (alweer van het najaar van 
2010)  zal De Lijn er ook zorgen dat de tramsporen van tramlijn 1 omgeleid zijn 
naar de kop van de K. Fabiolalaan. Ze zullen daar voorbij het beschreven profiel 
van de weg, dus al bovenop de dakplaat van de ondergrondse parkeergarage 
lopen. 
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78) Ter hoogte van de eerste huizen van de K. Fabiolalaan wordt ook een 
tijdelijke halte-infrastructuur voor tram 1 aangelegd. 
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79) Eens daar voorbij zal de tram OVER de dakplaat van de ondergrondse 
parkeergarage een bocht maken naar de nieuwe – en tegen dan afgewerkte –
vervangende tramtunnel. 
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80) Nog een aanneming die zijdelings met de heraanleg van de K. Fabiolalaan te 
maken heeft: in 2009 zal de Lijn een deel van het nieuwe busstation bouwen, 
ongeveer op de plaats waar vroeger het postsorteergebouw stond. Dat is dus ook 
bovenop de ondergrondse parkeergarage. 
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Koningin Fabiolalaan

81) Conclusie: 2009 en de eerste helft van 2010 worden zowel voor de K. 
Fabiolalaan als voor de Sint Denijslaan (kant Hogeschool) jaren van ingrijpende 
veranderingen. Met een boutade durven we zeggen: het einde van de tunnel 
komt voor deze twee deeldossiers van het Project Gent Sint-Pieters in zicht. 
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Informatiestands
• Eurostation

• Agentschap Wegen en Verkeer van de 
Vlaamse Overheid

• De Lijn en TMVW

• Infrabel en B-holding

• Stad Gent en Fris in’t Landschap

• Infopunt Project Gent Sint-Pieters

82) Ziezo. U heeft op korte tijd zeer veel informatie gehoord. Op de 7 
informatiestands kan u al deze informatie nog verder bespreken aan de hand van 
planmateriaal en foto’s. Leg gerust al uw vragen voor aan de aanwezige experts 
van Eurostation, AWV, De lijn, TMVW, Infrabel en B-holding, de stad Gent, het 
infopunt van het Project Gent Sint-Pieters en de aanwezige schepenen. 

Wij danken u voor uw aandacht en wensen u nog een interessante avond toe. 


