
 

 

 

Gent, 28/03/22 
  
 

Bewonersbrief: spoorwerken Infrabel 
 
 

Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 

Infrabel werkt in het kader van het Project Gent Sint-Pieters verder aan de vernieuwing van de 
spoorinfrastructuur rondom het station. Dit voorjaar zal er zowel tussen het station en de Snepkaai (richting 
kust) als langs de kant tussen het station en de Kortrijksesteenweg (richting Brussel) gewerkt worden aan de 
sporen, de bovenleiding en de wissels. Deze werken zorgen er onder meer voor dat de nieuwe perronsporen 
van het station in de toekomst kunnen aangesloten worden op de spoorbundel. 

Wanneer wordt er gewerkt? 

De werken vinden voornamelijk ’s nachts (23u tot 4u30) plaats. 

Spoorwerken tussen het station en Snepkaai (richting kust) 

• Tijdens de weeknachten van 21/03 tot 06/05 en de week van 23/05-27/05 

• zaterdag 14/05 en zondag 15/05 

Spoorwerken tussen station en Kortrijksesteenweg (richting Brussel) 

• Tijdens de weeknachten van: 
o 18/04 tot 22/04 
o 2/05 tot 3/06 
o 13/06 tot 17/06 
o 27/06 tot 8/07 

• In het weekend van 9/04 en 10/04 

Wat is de impact van de werken? 

Door het gebruik van bepaalde machines en spoorkranen kunnen deze werken voor geluidshinder zorgen. De 
teams van Infrabel stellen alles in het werk om deze hinder tot een minimum te beperken.  
 
Meer informatie 

U kunt bij het Infopunt steeds terecht als u vragen of opmerkingen heeft over deze werken. Dit kan via e-mail 
info@projectgentsintpieters.be, of telefonisch tijdens de openingsuren op 09 241 24 11 of via 
contact@infrabel.be. 

 
U kunt ook langskomen in het Infopunt op dinsdag- en donderdagnamiddag van 13.30 uur tot 17 uur of op 
woensdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 uur tot 17 uur. Als u op een ander moment wil langskomen, kunt u ons 
best contacteren om een afspraak te maken. Het Infopunt bevindt zich in de Prinses Clementinalaan 215, dit is 
de rode container naast het station. 
 
Neem ook een kijkje op onze site voor meer informatie over de werken aan het station: 
www.projectgentsintpieters.be.  
 
Met vriendelijke groeten 
Infopunt Project Gent Sint-Pieters 
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