
Lijn 161 (Brussel – Ottignies) afgesloten van 23/09 vanaf 23.00 u tot 26/09/2011 06.00 u.

Weekend- en nachtwerkzaamheden op het spoor in uw buurt!

Ten gevolge van de brand in het seinhuis van Etterbeek op 13 maart 2011 wordt het

treinverkeer op de lijn 161 van vrijdag 23 september om 23.00u tot maandag 26 september om

06.00u volledig onderbroken. Deze maatregel stelt Infrabel in staat om de installaties in het

seinhuis van Etterbeek te vervangen en om enkele boven de sporen op verschillende GEN-

werven van de L161 enkele werkzaamheden uit te voeren die aanvankelijk enkel ’s nachts

zouden doorgaan. Er zal het hele weekend zowel overdag als ’s nachts gewerkt worden.

Hierbij een overzicht van de werken die tijdens dat weekend in uw gemeente worden

uitgevoerd:

Driehoek Etterbeek:

(Zone tussen de kruising van de lijnen 161 (Brussel-Namen) en 26 (Halle-Vilvoorde) en de brug

van de Fraiteurstraat in Elsene).

Tijdens dat weekend gaat Infrabel nieuwe seininstallaties in gebruik nemen en testen. Deze

werken gebeuren tussen het station Brussel-Luxemburg en de brug van de kruising tussen de

lijnen 161 en 26 (Arcadenplein).

- Vrijdag 23/09 (’s nachts): opbreken van de oude seininstallaties en plaatsing van de

nieuwe. De werken verlopen ambulant aan de hand van een spoorkraan.

- Zaterdag 24/09 (overdag): treindetectietesten: afstellen van de spoorstroomkringen

(stroomkring die via de spoorstaven van een spoorlijn loopt). De werken verlopen

ambulant en worden handmatig en niet machinaal uitgevoerd.

- Zaterdag 24/09 (’s nachts) en zondag 25/09 (’s nachts): er worden seintesten uitgevoerd

tussen het station Brussel-Luxemburg en de brug van de kruising tussen de lijnen 161

en 26 (Arcadenplein). De testen verlopen ambulant en maken gebruik van een

onderhoudslocomotief.

Zoniënwoud

Infrabel maakt gebruik van de sluiting van de L161 om de brug, waar de Vivaqua-waterleiding

overliep, af te breken.

Tijdens deze werken zal de Van Kermlaan afgesloten worden voor het verkeer. Het Zoniënwoud

zal via die weg dus niet bereikbaar zijn, maar wel via de Tweebergenstraat en de Bundersdreef.

We zijn ons bewust van de ongemakken die deze werken kunnen veroorzaken en blijven verder

ter beschikking om uw vragen te beantwoorden via het gratis nummer 0800 55 000 of via mail

op info.projecten@infrabel.be.


