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Heraanleg Tervuursesteenweg start

MECHELEN

Aannemer Van Geel is gisteren
gestartmetde tweede fasevan de
vernieuwing van de Tervuurse-

zünr, zegt schepenvan Openbare

te signalisatie en brak meteen

Werken BartDe Nijn (N-VA). Bewqners vooral uit het eerste gedeelte klagen wel over de verre
afstand om totbij een bushalte te
geraken. <Het heeft ookte maken
met het stationsproject Ikhoop
dat de mensen elkaar helpen.r
Eind oktbber moeten de werk-

maanden volgt het stuk tot net

Grondverzakk
zorgt niet
voor hinder

houden. Ik neem aan dat hü na de

bouwperiode rap vergeten zal

steenweg in Mechelen. Hij plaats-

ook een eerste stukvan het wegdek op. In eerste instantie wordt
hét stuk.tussen de Dennenstraat
en het kiuispunt van de Voetbalstraatvernieuwd, pas over enkele.
voorbü de Beukstraat <Hinder is
er ãltijd, al doen we er alles aan

MECHELEN

bm [em zo beperkt mogelijk te

zaamheden

v

oorbij zijn. (l/WK)
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De verwachtte treinhinder op
de spoorlijn Brussel - Antwerpen na een groridverzakking op

het spoor 10 van het Mechelsè

station bleef woensdag uit.

treinsporen tussen Antwerpen
en Brussel beschikte de NMBS
maar overde helft van het aantal spoorlijnen. nGelukkigkon ef

middernachten na grondige
controle bevestigd worden dat
er nog genoeg stabiliteit was

Eerst wordt het stuktussen,de Dennestraat

tot aan het krulspunt met de Voetbalstraat vernieuwd.

Lesreve

.

na

voor het treinverkeerr, klinkt

het bij Infrabelwoordvoerder

Thomas Baeken. aHierdoor kon
er met uitzondering van sþoor
10 alsnog gebruik gemaaktwor-

den van al onze spoorlijnen.r
Mogelijk liggen de werkert aan
de ondergronds parking aan de
achterkant van het station aan
de basis van de grondverzak-

Irlng(TwzM)

Storm mogeliik mee oolzaak
uan uelzakking in st ri on
IUECHELENEqrer*s ziin
nogvolop bezþmet het onderzoeknaarde oopa¡k
va^u de gfondverzql¡kirgl in
het station van Mechelen.
Mogelijk is het nog¡ een gevolgr¡an hot stomweer dat
vorþe wädagl de stad teisterde.
Dinsdag¡avondwerd op het perron aa¡l spoor 10 een e-rnstig¡e

verzaHring vastgestÊlf L Uit
voorzorgwerden E¡oren acht en
negen afgesloten engþg¡ook de
ingang achæraan het station

dicht.'Omdat'we geen risico
wilden loper¡ hadden we moge-

lijk een problematische ochtendslits aangekondigd, zegt

I /41

lopen. Enkel de Thalys hebben
we omgeléidvia een ander

spoor.'
Spoor 1O waa¡ deverzakkingis
vastgesteld, is albuiten dienst
voor de werkzaarnheden aan de

stationsomgeving.
Over de oorzaakis 4oggeenzekerheid. Er wordt gekeken in de
richting van de b ouwwerf. Vlak10 llgt de bouwputrrcor
de bypass en de ondergrondse

bij spoor

garage. Tädens het zware onweer van vorige wijdæ is daa¡
glond weggespoeld, wordt bevestigd door de coördinatorvan

werken Mechelen in BeweMaar of dat de aanleiding
is geweest voor de verzaklcing '
moeten experts devoþende dagen verder onèrzoeken; (rnm)
de

Thomas Baeken van E)oorwegbeheerder Infrabel TVIaar gelukkigkonden de experts al kortna
middernacht vaststellen dat de

þuÅ

situatie úoldoende veilig¡ was om

treinverkeeitoe te laten. De
ochændspits is dus normaalver-

'/y

gÉngl.

