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Grondtra nsporten süationpproject

niiden uanaf maandag 's nachts
Het afrioeren van de grond af-
komstig uit de bourrvþut voor
de toekomstige parking van het
Mechelse stationsproject, zal
voortaan nog enkel 5 nachts
gebeuren. Overdag kon het niet
altüd veilig gebeuren en verlo-
ren de wachtwagens veel tüd.

Sinds half augustus rijden
vrachtwagens af en aan om elke
week meer dan 10.000 vierkan-
te meter aarde naar een indu-
striezone in de Waaslandhaven
(Beveren) te voeren. <Tijdens de
vakantieperiode gebeurde het
transport compleet probleem-
loos overdag, maar met de
schoolstartis de situatie veran-
derd. De aannemermagop mo-
menten dat de scholen begin-
nen of eindigen niet meer over
de Colomabrug rijden. Boven-
dien moeten de vrachtwagens
op het einde van het traject over
de Airtwerpse ring rijden. Dat
knaagt aan de vlotheid van de

transportenD, zegt woordvoþr.
dervan Mechelen In Bewegfrrg
Rudy Van Camp. Daarnaast leidt
de gestadige stroom vrachtwa-
gens tot onveilige situaties aan
de Colomabrug en Coloma-
laan.Vandaar dat de aannemer
toegestaan werd om's nachts te
mogen rijden. Vanaf maartdag
rijden de vrachtivagens tussen
19en6
traject
laanen
deE19.
op dat
stuk Brusselsesteenweg. Dàaf
zullen dus 's nachts vüftien
vrachtwagens met aarde per
uur Dasseren. Het uiteraven zelf
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Dat gebeurt op initiatief van de
aannemer, in overleg met het
stadsbestuuf en na advies Yan
het Team Minder Hinde¿

o Er verhuist sinds half augustus
elke week meer dan 10:000 kubie-
ke meterMechelse grond naar Beve-
ren. De aannemer die de grondwer-
ken voor de toekomstige stations-
parkinguiwoert, kan de uitgegraven
grond kwijt in een industriezone in
deWaaslandhaven.

de situatieveranderd. De aannemer
mag opmomenten datde scholenbe-
ginrien of eindigennietmeer overde
Colomabrug riden. Bovendien moe-
ten de wachtwagens op het einde
van het traject over de Antwerpse
ring rijden. Dat knaagt aan de vlot-
heid van de transporten.

In overleg met het Team Minder
Hindervan het stationsproject Me-
chelen in Beweging en na goedkeu-

Het uitgraven zelf zal nogwel over-
dag gebeuren. Daardoorblijft ookde
nachtelijke hinder van werfactiviteit
uiterstbeperkt. ror


