Grcte hinderuetwacht
na uer:ziakki
Uôoral vertragingen uoor treinverkeer tussen Biussel en

Er worden vandaag¡problemen verwacht met
het treinverkeer. Oorzaak is een verzal¡king in
het station van Mechelen. Gisteravond werden
twee sporen buiten dienst gezet. Het gaat om
sporen die vooral gebruilrt worden voor de
treinen tussen Bnrssel en Antwerpen.Ingenieurs waren tot'na middernacht aan de slag om
de stabiliteit te onderzoeken. ø,,tj 9/4/Zo4/
.

IEKSI EN FOTO'S THEO DERKINDEREN

MECHEI¡EN Bä een inspectie
in het station van Mecheler\ gisleravond, uierd vastgesteld dat
er een verzakkingwÍ¡s aan spoor
negen. Iliteraard werd orvniddellijkbesloten om dat s¡roor af
æ sluiæn en ingenieurs een stabiliteitsonderzoek te laten uitvoeren. Ook spoor acht werd afgesloæn err.^ daarnaast was q)oor
tien aI een tijde afgesloten door
dewerken aanrhet station, zegl
Thomas Baeken van E)oorwegbeheerder Infrabel.
Eryeûcn
De problemen zorgden gfsteravond voor beperkte problemer\
temeer omdat het euvel pas na
de avondspits aan het licht
kwam. Vanochænd worden er

wel problemen verwacht. TIoe
g¡oot dieproblemen gaan zär¡ is
nog niet duidelfiþ maar we houden rekening met vertra€Éngien
en in het allerslechtsæ geval
zelfs met enkele afgeschafte
Eeinenl, zegþBaeken.
De

gefoffen sporen zän de

qroren die ondermeer gebruikt
worden voor de verbinding
Bnrssel-Antwerpen. En dat is

nattnuläk een heel belang¡ijke
läni, gaat Baeken verder-.-'Op dit
ogenblik (oørstreelcs elf wr gist erffit and, t d,lç) rnezen we dat
spoor negen afgesloten zal

b\i-

E'"rFerte& brandweer en politie
waren gisteravorid dn¡k in de
weer in het station van MecheIen. Mogelijk is de verZaldring
ontstaa¡r door dewerken-aan de
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tenzän.

fienmínuæn

stabiliteitsexperten moeten
uitmaken of spoor acht
tegen de ochtendspits weer kan
oPengaan uoor het treinverkeer
ldk

ven. En de stabiliæitsexperten
moeten uitÍraken of spoor acht
tegen de ochtendspit! weer kan
opengaan voor het treinverkeer.'

het station g¡isteravond
ook af-gesloten. Dat is de ingang
die gebruiktwordt door de pendelaars die via de grote parking
komcn. Ook van-urorgen zal die
ingang zo goed als zeker afgeslode va¡r

stationsomgeving, maa¡ zekerheid was er daa¡over nog niet.

Uit veiligheidsoversregingen
werd de ingangaa¡r de achterzij-

Datbetekent dus dat

de

men-

sen helemaal moeten rond¡¡aan
en

via de hoofdingang het st¿ti-

on ztillen moeten betredeu-,
ldor¡k het in het station van Mechelen. Tleel belangfijk is dat
meñ daa¡bä al gauw tien minuten verliest. Het is dus belangrijk datpendelaars daarmee re-

keninghouden.'
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Ochtendspits in gevaar
door verzitkking in station
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Spoorarbeiders bekijken de schade aan de sporen. Foro pArRtcK HArroRr

Mechelen
Het treinverkeer tussen

Antrrerpen en Brussel dreigt
deze ochtend een grote
chaos te worden, want bij
een inspectie is een lichte
venakking vastgesteld aan
spoor 9. Ook de ingang aan de
achterkant van het station is
uit voorzorg afgesloten.

o

Bij eeninspectieis dinsdagnamid-

dag in het station van Mechelen een
verzakking vastgesteld van spoor 9.
Hetwerd in de loop van de avond afgesloten. Spoor 9 bedienthetverkeer
tussen Antwerpen en Brussel.
In de loop van de avond werd ook
nog besloten om spoor 8 preventief
te sluiten. "Eris nog geen zekerheid,

maarde kansbestaat datde vetzakking te maken heeft met de bouwwerfvoor de aanleg van een nieuw
stationsgebouw aan de achterkant
vanhetstation", zegt InfrabelwoordvoerderThomas Baeken.
"We willen alle risico's uitsluiten.
Spoor 10 was albij aanvangvan de
werkzaamheden dicht. Insenieurs

onderzochten tot dinsdagavond laat
of lijn 8 veilig genoeg is om het tegen de ochtend weer open te stellen.
"Maar daar hebben we pas woens-

dagmorgen zekerheid over", zegt
ThomasBaeken.
Voor hettreinverkeer naar Zaventem zijn ervandaag geen problemen,

omdat ditvia spoor 7 verloopt. "Als
de sporen 8 en 9 afgesloten blijven,
dan is het niet uitgesloten dat veel
treinverbindingen worden afgelast.
Maar zekerheid is erpas woensdag."

lngang gesloten
Ookde ingang aan de achterkant
van het station werd afgesloten uit
veiligheid. Alle pendelaars die hun
auto op de groteparkingachterlaten,
wachthierdoor een fiksewandeling

van 10 minuten naar de hoofdingang
in de Stationsstraat. De NMB S brengt
daawoor de nodige signalisatie aan.
"De hindervoor de reizigers hangt
van spoor 8. Als we dat niet kunnen

vrijgeven, dan staan we voor ernstige vertragingen en worden heel

wat treinen afgeschaft. Hopelijk
komt het niet zover", zegt de Inftabelwoordvoerder. pr

