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Project Gent Sint-Pieters: wat?

Met het project Gent Sint-Pieters wordt het belangrijkste reizigersstation van Vlaande-
ren en zijn omgeving grondig aangepast. Een vernieuwd treinstation, met een geïnte-
greerd bus- en tramstation, een overdekte fietsenparking voor 13.500 fietsen en een 
ondergrondse parking voor 2.754 wagens zorgt ervoor dat de vervoersmodi naadloos 
op elkaar aansluiten . Langs de sporen verrijst een nieuw stadsdeel, er komt een nieuw 
plein - het Koningin Mathildeplein -  en het openbaar domein in de omgeving wordt her-
aangelegd. Overmeers, een natuurgebied in de stationsbuurt, werd ingericht en toegan-
kelijk gemaakt voor het publiek. Het project is een samenwerking tussen NMBS, Infrabel, 
Eurostation, De Lijn, het Vlaams Gewest en de Stad Gent.

 ÎKLAAR

 ÎNU

 ÎSTRAKS

vervolg op pagina 2

Plaatsen kolommen spoorbrug 8 en 9

Bouw spoorbrug sporen 8 en 9  
Uitgravingen in stross en bouw 
kelderniveau onder sporen 8 en 9

Afwerking sporen en perrons 8 en 9 
Plaatsen van etagerekken in de 
fietsparking

 Het Koningin Maria-Hendrikaplein is een plek met veel gebruikers: het vormt  
de toegang tot een van de drukste treinstations waar dagelijks meer dan 
55.000 reizigers op- of overstappen.  Het is bovendien een knooppunt voor 
bussen,  trams en taxi’s die de ruimte delen met stromen fietsers en voet-
gangers  die via verschillende invalswegen hun bestemming  op een veilige 
manier willen bereiken.  

De volledige heraanleg van het plein in het kader van de hernieuwing van het 
station is gepland ten vroegste tegen 2020. Maar door de groeiende stroom 
van weggebruikers zijn enkele tijdelijke ingrepen noodzakelijk om het plein 
overzichtelijker en veiliger te maken voor iedereen. 

Uitbreiding van de tijdelijke fietsen-
stallingen

Bouw overkapping perron 8 en 9

Fundering en vloerplaat onder de 
sporen 8 en 9

Een plein voor duizenden 
weggebruikers
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Woord vooraf

 

Daniël Termont, burgemeester en voorzitter van 
de stuurgroep van het Project Gent Sint-Pieters

Volgens de huidige planning starten we 
in de loop van 2020 met de aanleg van 
een deel van het Koningin Mathilde-
plein. Het plein situeert zich tussen de 
glazen gevel aan de zuidzijde van het 
station en de achterzijde van de huizen 
in de Reigerstraat. Het gedeelte van het 
plein vlak tegen de gevel zal echter pas 
tegen het einde van de stationswerken 
worden aangelegd. Daar komen immers  
de tramlijnen 4 en 21 waarvan de sporen 
zullen aansluiten op het nieuwe tramsta-
tion dat pas in 2024 wordt gebouwd.

Het Koningin Mathildeplein moet pen-
delaars, buurtbewoners en scholieren 
uitnodigen om daar even te vertoeven 
of om elkaar te ontmoeten.  Daarom wil-
den we ook graag de mening horen van 
die toekomstige gebruikers. Hoe zou dit 
plein er kunnen uitzien, welke sfeer moet 
het uitstralen, welke activiteiten moet je 
er kunnen doen? 

Om dit te weten te komen zetten ver-
schillende stadsdiensten samen met het 
Infopunt een participatietraject op. Geïn-
teresseerden konden via de traditionele 
enquête hun mening geven, maar ze 
konden ook beelden, tekeningen of foto’s 
plaatsen op een digitaal participatieplat-
form. Op 10 oktober werd er bovendien 
een workshop ingericht waar de deelne-
mers een plein ontwierpen in 3D. De re-
sultaten van de workshop en de mooiste 
beelden van het participatieplatform zul-
len te bekijken zijn op de website van het 
project www.projectgentsintpieters.be.

Alle resultaten worden nu verwerkt en 
dienen als basis voor de ontwerper die 
vorm zal geven aan het definitieve ont-
werp. We komen hier zeker nog op terug.

De projectpartners hebben verschil-
lende mogelijke maatregelen overwo-
gen, onder andere op basis van knel-
punten die  gebruikers van het plein 
hadden doorgegeven.  Veilige voet-
gangersoversteken, duidelijker fiets-
routes en een vlotte doorstroming van 
tram en bus stonden daarbij centraal:

• De voetgangers- en fietsoversteek-
plaatsen worden herschilderd. Waar 
ze over een trambaan lopen, komt er 
een nieuw type oversteekplaats dat 
met rode schilderingen en met een 
verkeersbord duidelijk waarschuwt 
dat de  tram altijd voorrang heeft. 
Deze aanduidingen volgen een nieuwe 
Vlaamse beslissing. 

• Op het Koningin Maria - Hendrika-
plein zijn er ondertussen parkeer-
plaatsen voor kort parkeren (15 mi-
nuten) ingevoerd. Je kunt nu dus snel 
even naar de winkel of apotheker of je 
kunt iemand afhalen in het station. 

• De taxi’s zijn inmiddels verhuisd naar 
de overdekte zone aan de kiss & ride. 
De vroegere taxizone voor het station 
wordt heringericht zodat het laden en 
lossen voor het station efficiënter kan 
verlopen. Ook de fietsers krijgen in die 
zone ruimte zodat ze vlot van de Prin-
ses Clementinalaan naar de overdekte 
fietsenparking kunnen fietsen. 

• Vlak voor het station komt een voet-
gangerszone waar fietsers toegelaten 
zijn, maar waar ze zich aan de regels 
van een voetgangersgebied dienen te 
houden. 

• Het kruispunt met de Koningin Al-
bertlaan, de Smidsestraat en het Ko-
ningin Maria-Hendrikaplein wordt 
heringericht. Daardoor zullen voet-
gangers, fietsers, bussen, trams, taxi’s 
en auto’s elkaar op dit punt vlotter 
kunnen kruisen. 

De aanpassingen worden gefaseerd 
ingevoerd. Enkele zijn nu al zichtbaar, 
zoals de verhuizing van de taxi’s en het 
kortparkeren, andere komen er bin-
nenkort aan. Hou onze website in de 
gaten.
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Meer comfort voor fietsende pendelaars

Verhuizing van de taxi’sTram 21 rijdt naar Zwijnaarde

Vanaf 6 november 2016 rijdt tram-
lijn 21 vanuit Melle via Gent centrum 
en station Gent-Sint-Pieters door tot 
Zwijnaarde Bibliotheek.

Sinds half juli 2016 zijn de taxi’s ver-
huisd naar hun definitieve locatie: de 
overdekte verdieping -1. De zone is 
voor de klanten bereikbaar via de tuin 
in helling of via een trap in de oude 
tramtunnel.

Tijdelijke moestuin

Op vraag van de buurtbewoners heeft 
eigenaar Eurostation NV het toekomsti-
ge Koningin Paolaplein ter beschikking 
gesteld voor een tijdelijke invulling. De 
initiatiefnemers kregen een mooie sub-
sidie van de Stad Gent en verbouwen nu 
groenten op het terrein, zolang dit niet 
gebruikt dient te worden als werfzone.

In de Nieuwsbrief van februari 2016 
kondigden we het al aan: in de 
toekomst zal het station Gent-Sint-
Pieters over 13.500 fietsplaatsen 
beschikken, gespreid over twee 
ondergrondse fietsenstallingen. Het 
eerste gedeelte van de westelijke 
fietsenstalling onder het busstation 
is al gerealiseerd en zal de komende 
jaren nog verder uitgebreid worden 
tot aan het Koningin Mathildeplein. De 
oostelijke fietsenstalling komt onder 
de treinsporen tussen de Prinses 
Clementinalaan en de Sint-Denijslaan.

In 2010 waren aanvankelijk 10.000 
fietsplaatsen bij het Sint-Pietersstation 
gepland, maar aangezien steeds meer 
treinreizigers met de fiets naar het 
station komen en er een groeiende 
behoefte aan fietsplaatsen bij het 
station is, hebben NMBS en de Stad 
Gent samen beslist om dit aantal te 
verhogen tot 13.500 fietsplaatsen. 
Het vergde heel wat puzzelwerk 
om deze bijkomende fietsplaatsen 
in te plannen. Door etagerekken te 
gebruiken kan er echter op dezelfde 
oppervlakte extra fietscapaciteit 
worden gecreëerd. Ook voor 

buitenmaatse fietsen, zoals bakfietsen, 
worden er in de fietsenstallingen extra 
plaatsen voorzien.

Al 2.000 extra fietsplaatsen begin 
2017

Begin 2017 zullen NMBS en de 
Stad Gent versneld meer dan 2.000 
extra fietsplaatsen realiseren in de 
fietsenstalling onder het busstation. 
Een groot deel van de huidige 
fietsrekken zal worden vervangen door 
al definitieve, comfortabele en veilige 
etagerekken. Er komt voldoende vrije 
tussenruimte en de rekken krijgen 
een gasdrukveer om het optillen 
gemakkelijker te maken. In de brede 
gang van de fietsenstalling en op de 
promenade naar het Koningin Maria-
Hendrikaplein worden extra tijdelijke 
fietsrekken geplaatst voor samen 
een 400-tal tweewielers. Achter het 
VAC Virginie Loveling, waar later 
een gebouw met sociale woningen 
komt, zullen nog eens 500 tijdelijke 
fietsplaatsen worden gerealiseerd.

Tegen midden 2017 zal er in de 
stationsomgeving plaats zijn voor 

in totaal 9.700 fietsen. De volgende 
jaren, zullen er in functie van de 
stationswerf, steeds extra fietsplaatsen 
bijkomen. In 2018 zullen dit er al 
11.500 zijn, om tegen het einde van de 
werkzaamheden te kunnen beschikken 
over in totaal 13.500 fietsplaatsen.

Doelstellingen NMBS en Stad Gent:
• Versneld realiseren van extra 
fietsplaatsen voor pendelaars
• Het aantal fietsenstallingen laten 
meegroeien met de werkzaamheden
• Het maximaal inzetten op al 
definitieve fietsrekken
• Aandacht voor sociale controle in 
de fietsenstallingen
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Mobi l i te i t Van, naar en rond het station
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Infopunt

 info@projectgentsintpieters.be

 www.projectgentsintpieters.be

www.facebook.com/Projectgent-
sintpietersPGSP

 09 241 24 11

Alle informatie is verkrijgbaar in het Infopunt Project Gent Sint-Pieters, 
Prinses Clementinalaan 215, 9000 Gent

    Openingsuren:

Maandag van 9u tot 12u
Dinsdag van 9u tot 12u
Woensdag van 9u tot 17u
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Vanaf 6 november heeft tram 21 als eindhalte Zwijnaarde Bibliotheek. 

Spoor 7 is enkel bereikbaar via vaste trappen. 

Aandacht: De verbinding tussen de centrale reizigerstunnel en de oude tramtunnel onder 
perron 11/12 zal opnieuw opengesteld worden. Slechts heel uitzonderlijk zal de doorgang 
nog afgesloten zijn.

De taxistandplaats is verhuisd. Je kan nu een taxi nemen aan de ondergrondse kiss & ride/taxizone.


