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Wij danken u alvast voor uw begrip. 

De cel Info Buurtbewoners 

F17-V3 - De cel Info Buurtbewoners is ISO 9001:2008 gecertificeerd                                                                                  

Beste buurtbewoner, 

In het kader van het GEN-projet voert Infrabel nacht en weekendwerken uit. Hieronder vindt u onze 
planning voor december 2016. 

Langs de spoorlijn 26 (Halle-Vilvoorde) 
Tussen het station van Delta en het station van Boondaal: het gaat hier over spoorwerken. 

 tijdens de weeknachten van 1 tot en met 23 december 2016 (telkens van 21 uur tot 5 uur). 

 Tijdens het weekend van 17-18 december 2016 (ononderbroken van vrijdag 21 uur tot maandag 
5 uur). 

Langs de spoorlijn 161 (Brussel-Ottignies) 
Tussen Elandstraat en het station van Watermaal: het gaat hier over spoorwerken. 

 Tijdens de weeknachten van 1 tot en met 20 december 2016 (telkens van 21 uur tot 5 uur). 

 Tijdens het weekend van 17-18 december 2016 (ononderbroken van vrijdag 21 uur tot maandag 
5 uur). 

Tussen het station van Etterbeek en het station van Watermaal: het gaat hier over spoorwerken, 
funderingswerken, het trekken van kabels, en het uitrusten van de bovenleiding. 

 Tijdens de weeknachten van 1 tot en met 23 december 2016 (telkens van 21 uur tot 5 uur). 

 Tijdens het weekend van 17-18 december 2016 (ononderbroken van vrijdag 21 uur tot maandag 
5 uur). 

Tussen het station Brussel-Luxemburg en het station van Etterbeek: het gaat hier over spoorwerken 

 Tijdens de weeknachten van 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19 en 20 december 2016 (telkens van 
21 uur tot 5 uur). 

 Tijdens het weekend van 17-18 december 2016 (ononderbroken van vrijdag 21 uur tot maandag 
5 uur). 

Infrabel doet al het mogelijke om nachtwerken zo veel mogelijk te beperken. Aangezien we sommige 
sporen overdag niet buiten dienst kunnen stellen en omdat de veiligheid op elk moment verzekerd moet 
blijven, zijn deze jammer genoeg niet altijd uit te sluiten.  

Heeft u nog vragen? 
Aarzel niet om onze werfpagina te bezoeken op www.infrabel.be/nl/gen-brussel-L161-L26 of neem 
gerust contact op met de cel Info Buurtbewoners via info.projecten@infrabel.be. 

http://www.infrabel.be/nl/gen-brussel-L161-L26
mailto:info.projecten@infrabel.be

