
Spooruerzakking stuurt
ochtendspits mogeliik
in de war
Het beinverkeer tussen

Antwerpen en Brussel
ondervindtvanochtend
mogelijk g¡ote hinder.
Oo'rzaak zljn eurstige
problemen, gisteravond in
het station van Mechelen.
Daa¡ werdbií een inspectie
een verzakking aan spoor I
vastgiesteld. Ook sPoor
10 is omwille vanver-
nieuwingswerken al een
t[{e afgesloten. De mees-
te Eeinen tussen Antwer-
penên Bnrssel en ooktus-
senAntwerpen en Brussel
Nationale Luchthaven rä -
den door Mechelen via die
twee q)or€n. Voor de och-
tendspits ver:wacht Infra-
bel moeiläkheden. "\i[Ie
moeten wellicht rekening
houden met vertra$in$en
en mogeliik afgelaste trei-
nenj, luidt het. (cta)
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Verzakking
Mechels spoor
kan leiden tot
ve

/7
BRUSSEL - Grote problemen in
het station van Mechelen kunnen
mogelijk de ochtendspits versto-
ren. Bij een inspectie is een ver-
zakking vastgesteld aan spoor 9.
Om die reden zijn sporeñ 8 en 9
afgesloten. Spoor 10 is al een tijdje
gesloten, omdat daar rnomenteel
gewerktwordt. De maatregel kan
voor vertragingen zorgen voor het
treinverkeer tussen Antwerpen
en Brussel, zo maakte Infrabelgis-
terenavond bekend.

De meeste treinen tussen
Antwerpen en Brussel en ook fus-
sen Antwerpen en Brussel Natio-
nale Luchthaven rijden door
Mechelenvia die sporen. Hettrein-
verkeer verloopt sinds dinsdag-
avond alleenvia lijn 27, een lijn die
normaal voor het goedererivervoer
wordtgebruikt.

Gisterenavond waren er bijna
geen of slechts lichte vertragingen.
Al verwacht Infrabel wel proble-
men bij de ochtendspits vandaag.
"We moeten wellicht rekening
houden metvertragingen en mo-
gelijk afgelaste treinen", luidt het,
Hoe lang sporen 8 en 9 gesloten
blijven, is nog niet duidelijk, zegt
Infrabel.

Uit veiligheidsoverwegingen
heeft de spoorwegpolitie ook nog
de ingang aan de achterkant van
het station afgesloten. Daa¡ bevindt
zich een grote parking. De reiziçrs
die normaal via die ingang het sta-
tion betreden, moeten een omlei-
ding volgen en houden best reke-
ning met extra tijd, meldt de
NMBS. (eeLer)


