
28 november 2017

Beste bewoner

De werken voor het Stationsproject zijn gestart. We bereiden momenteel de bouw van de fiets- en bustunnel voor in de 
Zandstraat. 

We willen u op de hoogte brengen van 4 belangrijke momenten.

Infovergadering op 13 december 2017

Adede, een bedrijf gespecialiseerd in het opsporen van oorlogsmunitie, voerde een historisch onderzoek uit naar niet 
gesprongen explosieven (NGO’s) uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in de stationsomgeving.

Uit dat onderzoek blijkt dat er in het projectgebied een hoog risico bestaat op het aantreffen van afwerpmunitie uit de Eerste en 
Tweede Wereldoorlog. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om Britse artillerieprojectielen uit de Eerste Wereldoorlog aan te treffen.

Het stadsbestuur en de andere partners van het Stationsproject willen uiteraard bij de bouwwerken alle mogelijke 
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Voor de bouw van deze fiets- en bustunnel in de Zandstraat bestaat er, volgens de huidige planning, een gevaar op het vinden 
van NGO’s tussen december 2017 en april 2018 én tussen juli en eind oktober 2018.

We nodigen u daarom uit naar de infovergadering op 13 december om 19u30 in de Schouwburg. We leggen daar uit wat het 
eventuele gevaar precies inhoudt, welke voorzorgmaatregelen we nemen en wat de afspraken zijn bij eventuele evacuatie.

U ontvangt deze uitnodiging omdat uw woning zich binnen de perimeter voor een eventuele evacuatie bevindt.

Verwijderen van de fietsbrug in de nacht van zondag 3 december op maandag 4 december

In de nacht van zondag 3 december op maandag 4 december wordt de fietsbrug verwijderd en afgevoerd. De aannemer sluit 
om 21u de Zandstraat af. Vanaf 24u vertrekt het uitzonderlijk vervoer met de fietsbrug naar de losplaats. Als alles goed verloopt, 
zal vanaf 1u de Zandstraat terug open gesteld worden voor alle verkeer.

Waarom verwijderen we de fietsbrug pas ‘s avonds?

De fietsbrug moet afgenomen en daarna afgevoerd 
worden naar de losplaats met uitzonderlijk vervoer. 
De FOD mobiliteit geeft maar toestemming voor dit 
uitzonderlijk vervoer vanaf 24u. We starten om 20u met 
de voorbereidende werken om de brug na middernacht 
zo snel mogelijk af te voeren.

Lees verder op de achterzijde.
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Damplanken plaatsen op zaterdag 9 december

Voor we het rechter landhoofd van de tunnel afbreken, stabiliseren we de spoorwegbrug door damplanken te plaatsen. Dit is 
een grondkerende constructie die bestaat uit verticaal in de grond geplaatste metalen planken. De aannemer voerde hiervoor al 
werken uit op zaterdag 11 november 2017.

Bom-Be, een bedrijf gespecialiseerd in explosievenopsporing, gaf slecht de helft van de werkzone vrij omdat er mogelijks een 
NGO in de werkzone aanwezig was. Hierdoor kon de aannemer op 11 november niet alle damplanken plaatsen en kon de 
fietsbrug niet verwijderd worden op 19 november.

Ondertussen is de zone vrijgegeven. De aannemer plaatst de overige damplanken op zaterdag 9 december

Waarom werken we in het weekend ?

Om die werken uit te voeren, moeten we spoor A van lijn 75 buiten dienst en -spanning stellen. Dat kan tijdens de week enkel ’s 
nachts of in het weekend overdag. De damplanken worden in de grond getrild met een hoogfrequente trilblok. Dat zorgt helaas 
voor veel lawaai- en trillingshinder. Om de nachtrust zo weinig mogelijk te storen en de verkeershinder te beperken plannen we 
deze werken op zaterdag van 6u30 tot 15u30. Omdat er maar een toelating is om de treinen buiten dienst te stellen tot 15u30 
moet de aannemer al om 6u30 starten met de werken. Excuses voor de ongemakken.

Werken Infrabel van maandag 4 tot dinsdag 19 december

Infrabel moet het bovenleidingsportiek verplaatsen en de funderingsmassieven ervan verwijderen. Dat is nodig omdat het 
bovenleidingsportiek in de weg zitten voor de bouw van de fiets- en bustunnel. 
Deze werken zullen starten op maandag 4 december en eindigen op dinsdag 19 december. Ze worden hoofdzakelijk ’s nachts 
uitgevoerd.

Waarom werken we ‘s nachts ?

Om het portiek te verplaatsen moeten ook hier de sporen buiten dienst en -spanning worden gesteld. Het is dus noodzakelijk 
om ’s nachts te werken. Deze werken kunnen ook zorgen voor beperkte lawaaihinder. Excuses voor de ongemakken.

Meer info? 
 
Heb je nog vragen of wens je meer informatie? Je bent steeds welkom in het Infopunt in de Stationsstraat 13.   
 
Bekijk ook zeker de korte film over het eerste deel van het Stationsproject op www.kortrijk.be/simulatie1. 
 
 
 
 
Stationsproject Kortrijk 
Isabel Cossement, communicatie
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