
 

WERKEN IN DE NEERSTALSESTEENWEG 

 
 

Mevrouw, Mijnheer, 

 

Wij melden u dat de MIVB aan de tramsporen zal werken in de Neerstalsesteenweg, in de zone tussen de 
Glasblazerijstraat en het nr.184 niet-inbegrepen. De werken zullen doorgaan van 28 mei tot 24 juni 2018.  

De werken bestaan enerzijds uit een vervanging van de sporen aan weerszijden van de kruispunten  Max Waller en 
Katanga  en anderzijds uit een vernieuwing van de wegbekleding in de zone tussen deze twee kruispunten.  

  

Verkeer  

De trottoirs blijven begaanbaar.  

Gezien de uitbraak van de rijweg tot een diepte van ongeveer 60 cm, zal de rijbaan in de werfzone volledig gesloten 
zijn voor alle verkeer, ook dat van de bewoners. (parkeren, garages).  

De Katanga-, Zijdewevers- en Max Wallerstraat zullen toe zijn aan de kant van de werf. Zij zullen wel 
toegankelijk zijn voor het plaatselijk verkeer vanaf de andere kant en in dubbele rijrichting.  

Het doorgaand verkeer zal omgeleid zijn.  

Openbaar vervoer  
De  trams 32, 82 en 97 zullen de weekends van 2-3 en 16-17 juni, steeds vanaf vrijdagavond om 20u, onderbroken 
zijn tussen de haltes ‘Wielemans’ en ‘Neerstalle’. Een T-Bus zal dit traject verzekeren via een omleiding. 

Bus 50 zal rijden via de Britse Tweedelegerlaan.  

Info: www.mivb.brussels , 070/23 2000 en aan de betrokken haltes. 
  

Nachtwerken  

De vervanging van de sporen gebeurt tijdens de twee weekends van onderbreking van de tram. Teneinde de 
dienst aan de reizigers op maandagochtend te kunnen herstellen, zullen wij genoodzaakt zijn dag en nacht door 
te werken, van vrijdag om 20u tot maandagochtend. Wij doen al het mogelijke om het ongemak te beperken. 

 

Wij werken aan een verbetering van uw omgeving en danken u voor uw begrip. 
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CHANTIER CHAUSSÉE DE NEERSTALLE  

 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous informons que la STIB procédera à des travaux aux voies de tram chaussée de Neerstalle dans la zone 
comprise entre l’avenue de la Verrerie et le n° 184 non inclus. Les travaux auront lieu du 28 mai au 24 juin 2018.  

Il s’agit d’un remplacement des rails de part et d’autre des rues Max Waller et Katanga d’une part, et de la 
réfection du revêtement routier entre ces deux zones d’autre part.  
 

Circulation   
Les trottoirs resteront disponibles. 

Suite au terrassement de la voirie à une profondeur d’environ 60 cm, la circulation automobile, y compris celle 
des riverains (garages, parkings), sera impossible dans la zone de chantier.  

Les rues du Katanga, de la Soierie et Max Waller seront fermées du côté du chantier. Elles seront accessibles de 
l’autre côté pour la circulation locale et en double sens de circulation. 

Pour la circulation de transit des déviations seront mises en place. 

Transports Publics  
Les trams 32, 82 et 97 seront interrompus durant les week-ends des 2-3 et 16-17 juin, toujours à partir de vendredi 
soir à 20h,  entre les arrêts ‘Wielemans’ et ‘Neerstalle’. Un T-Bus assurera le trajet en déviation. 

Le bus 50 desservira ce tronçon via le boulevard de la Deuxième Armée Britannique.  

Info: www.stib.brussels , 070/23 2000 et aux arrêts concernés. 

Travaux nocturnes 

Le remplacement des rails sera fait pendant les deux week-ends de coupure des trams. Afin de pouvoir rétablir le 
service aux voyageurs le lundi matin, nous nous voyons contraints de travailler en continu, du vendredi soir à 
20h jusqu’au lundi matin. Tout sera mis en œuvre pour en limiter l’impact. 

 
 
Nous travaillons pour améliorer votre environnement. Nous vous remercions pour votre compréhension. 
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