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HINDER AAN DE COLOMABRUG

Zicht op de nieuwe spoorwegbrug

De plaatsing van de nieuwe spoorwegbrug over de Leuvense Vaart zorgt begin maart
voor verkeershinder in de omgeving van de Colomabrug. Vooral voetgangers en fietsers
uit de wijk Tervuursesteenweg moeten tussen dinsdag 28 februari tot en met zondag 5
maart en zaterdag 11 maart omleidingen volgen.
ZWARE KRANEN OP SMALLE KANAALOEVERS
Om de nieuwe stalen spoorwegbrug over de
Leuvense Vaart te plaatsen, is Infrabel
genoodzaakt om zowel op de Hanswijkvaart
als op de Geerdegemvaart grote hijskranen
in te zetten. Omdat de kranen zware lasten
moeten tillen, is een versteviging van de beide
kanaaloevers nodig. Dat maakt het onmogelijk
om de voetgangers en fietsers die vanuit de
wijk Tervuursesteenweg naar de stad moeten
het normale parcours te laten volgen. Ook op
momenten dat de kranen de brugdelen op hun
plaats hijsen, is omwille van veiligheidsredenen
geen doorgaand verkeer mogelijk.

HINDER VOOR FIETSERS EN VOETGANGERS
Om de hinder zoveel mogelijk te beperken wordt
deze hele operatie geconcentreerd rond de Krokusvakantie en wordt er bij momenten ook ’s nachts en
in het weekend doorgewerkt. Voor automobilisten
brengen deze werken geen hinder mee, omdat
zowel Hanswijkvaart als Geerdegemvaart al lang
autovrij zijn. Trein- en busgebruikers ondervinden
ook geen hinder.
Onze excuses voor de mogelijke hinder.

Afgelopen herfst startte de aannemer met de bouw van het brughoofd voor de nieuwe spoorwegbrug
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dinsdag 28 februari t.e.m.
zondag 5maart
zaterdag 11 maart

OUDE TRACE VAN DE COLOMALAAN OPNIEUW HERSTELD
Op maandag 27 februari wordt
de Colomalaan ter hoogte van
het technisch lokaal van de
Tangent opnieuw in zijn volledige breedte hersteld.
Voor fietsers en voetgangers is
er geen hinder. Automobilisten
ondervinden minimale hinder
aan de ingreep.

VOLG DE HINDER EN DE BOUW VAN DE NIEUWE SPOORWEGBRUG OP DE VOET
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