
De sporen en perrons 6 en 7 worden 
in deze fase verbouwd. Waar staan 
we momenteel?

Bjorn Ceuppens: bijna alle 
kolommen zijn geplaatst en de 
meeste funderingsplaten van 
de kelder zijn uitgevoerd. De 
kelderverdieping aan de oostkant, 
aan de kant Brussel, is zo goed 
als klaar. Daarmee breiden we de 
ondergrondse fietsenstalling uit 
die momenteel al in gebruik is. Die 
fietsenstalling was tot nu toe alleen 
met een gewone trap te bereiken, 
maar we zullen in deze fase ook 
een ‘luie’ trap bouwen. Zo’n luie trap 
heeft een zachte hellingsgraad 

waardoor je met de fiets aan de 
hand comfortabel naar boven en 
beneden kan wandelen.
 
Eerstdaags wordt gestart met de 
bouw van de viaductliggers. Dat 
zijn de balken tussen de kolommen 
waarop de spoorbak met sporen 
en perrons zal liggen. Dit is een 
belangrijke fase in de werken 
waarbij het nieuwe spoorviaduct 
echt vorm begint te krijgen.

Dit is geen eenvoudig bouwwerk?

We moeten bouwen op een zeer 
smalle strook. Quasi elke vierkante 
meter wordt gebruikt voor 

logistiek, stockage of montage. Een 
vijftigtal mensen werken hiervoor 
nauwgezet samen.

Ook op logistiek vlak is deze werf 
een hele uitdaging.  Omdat we 
stilaan naar het midden van het 

Momenteel worden de sporen en perrons 6 en 7 gebouwd. De werf strekt 
zich uit over een 400 meter lange strook, die slechts 21 meter breed is. Dit 

is een technisch ingewikkelde opdracht, onder meer omdat het station 
altijd toegankelijk moet blijven voor de reizigers. Hoe dit in zijn werk 

gaat, vragen we aan Bjorn Ceuppens, projectleider bij NMBS.

Blik op de stationswerf
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Wil je de project- en wervenfilm ook bekijken? 

Bezoek www.projectgentsintpieters.be/media/film en 
kies ‘Introductiefilms en jaaroverzichten’.

Het hoogtepunt was de rondgang 
op de werf. De projectleiders 
gaven daar uitgebreid duiding 
bij de gebruikte technieken en 
de uitdagingen die een dergelijk 
uitzonderlijk bouwproject met 
zich meebrengt. Meer over deze 
technische kant van de werken 
kan je ook lezen in het interview op 
pagina 1 en in het artikel over de 
perronschelpen op pagina 3.

Mathias De Clercq,
burgemeester en voorzitter 
stuurgroep Project Gent Sint-Pieters

project- en wervenfilm en kregen 
ze in een notendop een overzicht 
van alle reeds gerealiseerde en nog 
geplande projecten.

Vervolgens gingen ze in 
groepjes op het terrein om de 
verschillende aspecten van het 
project te leren kennen, zoals 
de nieuwbouwprojecten en de 
aanleg van het openbaar domein. 
Dit gebeurde onder begeleiding 
van gidsen en vrijwilligers die 
hun schouders mee onder dit 
werfbezoek zetten.

Wie zondag 11 september door het 
station liep, merkte hen misschien 
op: de groepjes met felgele hesjes 
die samen met hun gids van 
punt naar punt trokken. De 550 
enthousiaste bezoekers namen deel 
aan het groot werfbezoek van het 
Project Gent Sint-Pieters.

Alle rondleidingen startten in 
het auditorium van het VAC 
Virginie Loveling, het eerste 
nieuwbouwproject dat in gebruik 
genomen is binnen het Project. 
Hier bekeken de deelnemers de 

Terugblik op het werfbezoek
van 11 september

station gaan, kunnen er geen 
torenkranen meer worden gebruikt 
om materiaal te leveren en te 
hijsen: de afstand tot het Koningin 
Mathildeplein is te groot en omwille 
van de veiligheid mogen de kranen 
niet over de sporen draaien.

Daarom zet de aannemer 
rupskranen in. Ze zijn allemaal 
uitgerust met een dubbele lier, 
wat toelaat dat we elementen  
die horizontaal worden geleverd 

in één keer kunnen rechttrekken. 
Dit is het geval bij de ronde stalen 
kolommen en binnenkort ook bij de 
perronschalen (zie ook het artikel 
op pagina 3). De rupskranen kunnen 
bovendien rijden met zware lasten 
aan de haak en er moeten geen 
poten (stabilisatoren) worden 
uitgezet, wat ruimtebesparend is. 
Om materialen te leveren is er onder 
de oude tramtunnel een tunnel 
gegraven om werfverkeer te laten 
doorrijden.

Wanneer zullen de sporen 6 en 7 
terug in dienst gaan?

Eind 2022 zal de kelderverdieping 
klaar zijn. De bronbemaling zal 
tegen het einde van het eerste 

kwartaal van 2023 uitgezet worden 
omdat de kelder dan waterdicht is. 
De bouw van de grote overkapping 
gaat in het voorjaar 2023 van 
start.  Er komt nog een glazen 
gevelbekleding boven perron 8 
waarvoor de staalstructuur al in een 
eerdere fase klaar stond. Op die 
hoogte wordt het dak gefaseerd 
doorgetrokken tot aan het oude 
stationsgebouw.

Ondertussen is Infrabel bezig met 
de voorbereidende werken voor het 
aanleggen van de nieuwe wissels 
en sporen net buiten het station. In 
december 2023 gaan de sporen 6 
en 7 in dienst. Aansluitend start de 
afbraak van de sporen en perrons 
4 en 5.
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Gewicht in de 
(perron)schaal

Wandel je door het vernieuwde gedeelte van het station, dan springen ze 
onmiddellijk in het oog: de afgeronde ‘schalen’ die mee het plafond van de 

stationshal vormen. Met grote ingegraveerde cijfers helpen ze de reizigers om 
de weg te vinden naar het perron, maar dat is zeker niet hun enige functie. 
Samen met de kolommen en funderingen torsen ze namelijk het volledige 

gewicht van de perrons, de spoorbak en de binnenrijdende treinen.

Elke schaal is voorzien van 
een ronde uitsparing en een 
doorlopende gleuf waarin de spots 
en lijnverlichtingen zijn ingebouwd 
waarmee het gelijkvloers wordt 
verlicht. De afgeronde vorm 
zorgt ook voor de gelijkmatige 
verspreiding van het daglicht 
dat door de glazen perrontegels 
de stationshal binnenkomt. 
Tussen de perronvloeren en de 
perronschalen lopen bovendien 
heel wat kabels en afvoerleidingen. 
Die zijn toegankelijk voor het 
onderhoudspersoneel via luiken in 
het perron. 

Aantal schalen per perron
Niet alle perrons hebben hetzelfde 
aantal schalen. Aan de perrons 
7-8 zijn dit er 81. Aan de  perrons 

Een perronschaal voor perron 7 wordt uit 
zijn mal gehaald

schalen zijn met hun 25 cm nog 
dikker omdat ze meer lasten moeten 
dragen.

De productie gebeurt met 2 
aanpasbare stalen mallen (zie foto). 
Het is belangrijk dat de mal steeds 
aanpasbaar is omwille van het 
groot aantal types perronschalen: 
er zijn verschillende breedtes 
en diktes, rechthoekige en licht 
trapeziumvormige schalen, met 
of zonder perronnummer, met of 
zonder uitsparingen voor balken. Er 
kunnen maximaal 3 perronschalen 
gelijktijdig geproduceerd worden.

Eind dit jaar zijn de eerste 
perronschalen voor de perrons 6 en 
7 klaar om geleverd te worden.

3-4 en 5-6 worden er telkens 62 
schalen voorzien. Dit aantal ligt 
lager omdat op sommige plaatsen 
gebruik wordt gemaakt van een 
vereenvoudigde draagstructuur. 
Aan de perrons 1-2 komen er 30 
perronschalen. Het busstation 
wordt in de toekomst namelijk nog 
uitgebreid in de richting van het 
station en de bussen zullen dan 
onder deze treinperrons wegrijden. 
Dit zorgt ervoor dat hier minder 
kolommen en schalen nodig zijn.

Productie van de schalen
Terwijl de aannemer volop bezig is 
met het plaatsen van kolommen en 
keldermuren, worden in een bedrijf 
in Tessenderlo de perronschalen 
geproduceerd. Van daaruit zullen 
ze met speciaal transport naar 
het station worden gebracht. De 
kolossen wegen maar liefst 5,6 ton 
en hebben een lengte van 339 cm 
en een dikte van 16 cm. Sommige 
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telefoon 09 241 24 11 
mail info@projectgentsintpieters.be 
web projectgentsintpieters.be 
facebook ProjectgentsintpietersPGSP 

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

Openingsuren
- Dinsdag van 13u30 tot 17u 
- Woensdag van 9u tot 12u en van 13u30 tot 17u 
- Donderdag van 13u30 tot 17u 
- Of na afspraak 

Aftapkraan 
bemalingswater 
in de Sint-
Denijslaan

In september installeerde de aannemer een 
kraantje in de bocht van de Sint-Denijslaan, 
ter hoogte van de werfketen van Infrabel. 
Buurtbewoners kunnen hier vanaf nu water 
afhalen dat afkomstig is van de bemaling 
voor de stationswerken.

Het bemalingswater is eerst onderworpen 
aan een aantal onderzoeken, waarvan 
de resultaten dan zijn voorgelegd aan de 
Vlaamse Milieumaatschappij. Die heeft 
een positief advies met voorwaarden 
gegeven. Zo mag het water enkel gebruikt 
worden voor huishoudelijk gebruik, zoals 
het bewateren van planten en bomen. Het 
is dus geen drinkbaar water, ook niet voor 
dieren.

Om de hinder voor de buren te beperken, 
kan het water alleen afgehaald worden 
tijdens de daartoe voorziene uren. Je vindt 
deze terug op de poster bij het aftappunt of 
op www.projectgentsintpieters.be/nieuws/
aftapkraan. 

Project  
Gent Sint-Pieters:  

wat? 
Het Project Gent Sint-Pieters wil het station en zijn ruime 
omgeving de komende jaren aanpassen aan de huidige 

noden en behoeften. Het is een samenwerking tussen 
NMBS, Infrabel, De Lijn, het Vlaams Gewest en Stad Gent. 

De uitdaging is te zorgen voor een vlot bereikbare, leefbare 
en aangename omgeving waarin de verschillende 

vervoersmodi beter op elkaar afgestemd zijn. De belangrijkste 
veranderingen zijn: een vernieuwd station Gent-Sint-

Pieters, een nieuw bus- en tramstation, een volledig 
heraangelegd openbaar domein in de stationsomgeving, 

een ondergrondse parkeergarage en fietsenstallingen, een 
verbindingsweg met de R4, een ingericht natuurgebied en de 

nieuwbouwprojecten aan de Koningin Fabiolalaan en aan 
het nieuwe Koningin Mathildeplein.
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