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   Goed nieuws voor pendelaars en personeel NMBS, doch ongerustheid over toekomst spoorlijn 73a 

 

Spoorvernieuwingswerken te Adinkerke  
Infrabel is gestart met het her-aanleggen van de sporenbundel te Adinkerke.  
De sporen, dwarsliggers en ballast zullen volledig vernieuwd worden. Daarnaast zullen er ook metalen  
perrons en dienstovergangen aangelegd worden. Goed nieuws voor de treinbestuurders en rijtuigpoetsers 
die hun werkcomfort zien stijgen. Uit een parlementaire vraag van Rita Gantois (N-VA) en het antwoord 
van Minister François Bellot blijkt dat Infrabel de werken overdag zal laten uitvoeren. Deze werken zouden 
duren tot in maart 2017. Intussen werden eind augustus drie ongebruikte bundelsporen uitgebroken.  
“Trekhaak 73” vreest dat de spoorlijn naar de grens tijdens de komende werken uitgebroken zal worden.  
Infrabel rept met geen woord over een mogelijke uitbraak.  
Infrabel loog in het verleden ook al over de aanpassing van overweg 125 langs de N386/Duinhoekstraat.  
  
Stationsbuffet Koksijde  
Sinds 1 oktober is het stationsbuffet in Koksijde terug open. Dit betekent goed nieuws voor de pendelaar. 
Mits consumptie, kan er gebruik gemaakt worden van de sanitaire voorzieningen. Het stationsbuffet is alle 
weekdagen open vanaf 9u tot 20u (op vrijdag minstens tot 1u). Zondag van 11.30u tot 16u. op feestdagen 
en vakanties tot 20u. Zaterdag sluitingsdag. Deze uren zijn onder voorbehoud.  
“Trekhaak 73” wenst de nieuwe uitbaters veel succes toe!  
 
Enkele foto’s van medewerkers Floris Cappelle en Pierre Gilis 
Medewerker Floris Cappelle maakte eind augustus een reportage van het Belgisch gedeelte van spoorlijn 
73a. Medewerker Pierre Gilis maakte een reportage van de voorbereidingen voor de her-aanleg van de   
sporenbundel. Een impressie. 

     
 
Vervoersplan 2017 

“Trekhaak 73” vernam uit betrouwbare bronnen dat er snellere verbindingen onderzocht worden vanuit   

De Panne naar Antwerpen en Brussel. We volgen het verder op en houden jullie op de hoogte. 
 
Contact Trekhaak 73 
Site en info: Trekhaak-73.be / werkgroep@trekhaak-73.be 
Bezoek ons op facebook: Red spoorlijn 73 Adinkerke – Duinkerke / Trekhaak 73, uw stem voor ov, in onze Westhoek en Westkust 
Twitter: @Trekhaak73 

 

 

 
“Trekhaak 73”, een onafhankelijke werkgroep, sinds 1986. 

Missie: beter openbaar vervoer in de Westhoek en Westkust. 
Ambitie: Heropening spoorlijn Adinkerke –  Dunkerque. 

 


