
HERAANLEG PLEIN AAN BERCHEM STATION 
 

 
Wij melden u dat de MIVB haar aandeel in de werken beëindigt op 19 december. Het verkeer wordt opnieuw 
als vòòr de werken, behalve dat de spoorovergang definitief gesloten blijft. De MIVB dankt de omwonenden 
voor hun begrip en medewerking tijdens de afgelopen periode. 

Vanaf 11 januari 2016 ten vroegste (deze datum kan wijzigen volgens de weersomstandigheden) neemt 
Brussel Mobiliteit de fakkel over voor de resterende wegeniswerken. Om de impact voor de omwonenden te 
beperken, worden deze in fases uitgevoerd: 
Fase 1: de zone in het verlengde van de Eilandenhoutstraat (+8 weken*) 
Fase 2: de aanleg van de bushaltes (+6 weken*) 
Fase 3: het voeptad aan de pare zijde en het begin van de Vliegvelddreef ( + 5 weken*)  

*: Duurtijd meegedeeld onder voorbehoud 

Wegnemen van tijdelijke spoorwissel in de Gentsesteenweg 
In het kader van de werken plaatste de MIVB een tijdelijke tramspoorwissel in de Gentsesteenweg ter hoogte 
van de halte ‘Berchem Shopping’. Aangezien de trams eerstdaags het nieuw gebouwde eindpunt zullen 
kunnen bedienen, wordt deze wissel weggenomen.  Dit zal ’s nachts moeten gebeuren opdat overdag de 
dienst aan de reizigers gewaarborgd blijft. De geplande datum hiervoor is de nacht van 18 op 19 december 
2015. Wij stellen alles in het werk om de hinder te beperken. Het algemeen verkeer tussen de Zelliksesteenweg 
en de Keizer Karellaan zal omgeleid zijn op 18 december vanaf 21 u tot de volgende ochtend. De toegang voor 
het plaatselijk verkeer zal dan ook niet mogelijk zijn.  
 

Openbaar vervoer 

Tram 82 herneemt zijn normale reisweg vanaf 19 december. 

Bussen 84 en 87 blijven de huidige omleiding volgen.  

Op buslijn 87 naar Simonis wordt de halte ‘Berchem Shopping’ opnieuw bediend. Richting Beekkant blijft de 
tijdelijke halte behouden als vandaag. 
 
Wij werken aan een fraaiere omgeving. 
Wij danken U voor uw begrip. 
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