Spoorbruggenmo etenvan
Europadriemeter omhoog
Twee spoorwegbruggen
tussen de Noorderlaan
en het SportPaleis, over

het Albertkanaal, worden
opgekrikt als nieuwe fase in
het Masterplan zozo.

c Tussen Antwerpen en Hasselt

worden 47 bruggen verhoogd tot

..

de nieuwe Europese norm van 9,1

meter. Die doorvaarthoogte moet
toelaten dat binnenschepenvier lagen containers kunnen laden zonder ermee tegen een bru

g

aan re r-a-

ren. Negentien bruggen liggen in de

provincie AnrwerPen. OP Antwerps
irondgebied weid onder meer al

de nieuwe Noorderlaanbrug

oP

die hoogte gebracht. Ook de boogbrug van de hogesnelheidslijn, die
pal naast de rwee betrokken sPoorwegbruggen ligt, werd oPgetrokken tot de nieuwe norm. Omdat de
oude bruggen zo'n2,5 meter lage-r
liggen dan de nieuwe moeten ook
delanloophellingen worden aangepast. Anders geraakt er geentrein
meer tot op de brug over het Albert-

kanaal. Omdat de aanloophellingen
al worden vernieuwd, besliste infrastructuurbeheerder Infrabel van de
Spoorwegen om ook de brug over de

Uzerlaan te vernieuwen.

De werkzaamheden worden nu

op de markt geplaatst. Tegen juni
Zbt t hoopt de BeheersmaatschaPpij Anrweipen Mobiel (BAM) ze te
krinnen toewijzen. "Dan zouden ze
na het bouwverlof kunnen beginnen", zegt woordvoerster Gerlinde
Dhondtbij BAM.

Een binnenschiP kan net ondr

erachter (met RIP Nekst oP) h
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Iftakers die r
Antwerpse ambachtslui zetten
riikswachtki
open
ateliers
hun
februari
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zondag
willenandel
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bens (55) enJanlermYtte (56). Ze

Op zondag 5 februari vindt de
vijfde editie van de Dag van
de Ambachten Plaats. Meer
dan zeshonderd Belgische
ambachtslui - van wie viiftig

Antwerpse

-

hebben een atelier in de Toistraat 7 3
"We zijn gespeciaiiseerd in hout- err
.

marmerimitaties, tromPe-1'oe ii.

muurschiideringen en restauratics
legt Chantal uit.
Vorig jaar namen ze ook al deel'
"We hebben toen een honderdtal be .

stellen die dag

: hun talent en product voor.

En dat zijn er opnieuw meer in
vergeiijking met de vorige editie.

e

zoekers over de vloer gehad en zlin
daar zekertevreden mee. Tijdens ce
dag kunnen de mensen ons aan hei
rverk zien en laten we hen ook eens
een penseelvasthouden. Het is ie Lik
dat je op die manier je Passie kunt

t

Ook her aantal bezoekers zit in
stijgende 1ijn. Vorig laar telde men
125.000 bezoekers.
In en rond de stad AntwerPen
kun je op maar liefst vijftig adressen terecht. Stuk voor stuk gePassioneerde vakmensen die u graag
tekst en uitleg geven bij hun ambacht. Op dewebsite kunt u handig
op zoek naar de ambachten die u
interesseren en zo eenpersoonlgke
route langs urv selectie samenstellen. Er ziin in toiaa I negentien verschillende categorie6n. Wij gingen
alr,ast een kiikie nemenbd eenAritla- e i-P

Do

s

e d e elnerrrer.
dai zr,in

ilie:aur.

Chartal sie-

;k

delen."

Chantal heeft ondervonden ciar
enkel mensen die echt geintererseerd ziin, een atelier bezoeke:.
"De mensen zijn gefascineerd doo:

hetgeenwatie doet."
Het economische aspectspeelt oo!'
mee bij de beslissing om opnieurq in

te schiijven. "Het is een uitgelezen
kans om als klein atelier in de aan-

ChantaI Siebens (SS) en Jan termytte (56) vormen samen het duo

Doublefaux.
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Wie fietsterugvindt,

dachttekomen."
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e Piloot Karl Montens woont nu
drie iaar in de Zwartzustersstraat'
"Oe

iaitite tija

is

ingebroken",,ef

hierherhaa-ldelijk die uit mijn garage gestolen wordt.
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rijkswachtkazerne hebben
nieuw kraakpand voor ogc
in Sint-Andries. Zij gingen
maandag hun inboedel al t
het stadsmagaziin halen.

*

JohanCabellopiktesamenn

keie medekakers zijn inboede
het Anrwerpse stadsmagaz ijn i

Havanastraat. Hun meubels, I
en andere spullen lagen daar
slagen nadat ze met veel m,
verioon van de politie uit de

wachtkazerne waren Sezet

vorige week.
"FIer is een schande hoe h
qendom van mensen wordt oP
ield. Deze hangar is daar hel
niet seschikt voor. Door het
en dJkou gaat a)les stuk. Het
tast de elektrische toestellen
houten meubelen trekken gt

I

scheef. Alles wordt oP een hc
gooid. Onze geluidsboxen ger;

io beschadigd. Bovendien

Dit is de echte Ief Mermans

kriigt viifhonderd euro
"Voor een fiets van 4.ooo
euro heb ik wel 5oo euro
over'i zegt Karl Montens
(Sz). Uit zijn garage in de
Zwartzustersstraat werd een
paar dagen geleden zijn Koga
Signature gestolen.
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