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Verviers – Pepinster : dringende werken op 

net Infrabel 23-25/03 

 

 

Door de sluiting van de spoortunnel van Ensival is het treinverkeer 

tussen Pepinster en Verviers-Centraal onderbroken tot en met zondag 

25 maart. 

 

Een gratis bus rijdt tussen de stations van Pepinster en Verviers-

Centraal. 

 

Reizigers tussen de stations van Verviers en Luik of Spa moeten 

rekening houden met een aanzienlijke verlenging van de reistijd. 

 

Vrijdag 23 maart: 

 

 De IC-treinen Kortrijk – Welkenraedt met vertrekuur 18u36 en 

19u34 te Luik rijden zonder halte tussen Luik en Welkenraedt via 

Montzen. Reizigers voor Angleur, Pepinster en Verviers kunnen 

gebruik maken van de L-trein Liège - Pepinster en vervolgens van 

de bussen tussen Pepinster en Verviers. 

 De IC-trein Oostende – Eupen rijdt niet tussen Luik-Guillemins en 

Eupen (in beide richtingen), met uitzondering van de treinen met 

vertrekuur 22u04 en 23u04 te Luik. Deze treinen stoppen niet 

tussen Luik en Welkenraedt en worden omgeleid via Montzen. 

 De L-trein Herstal – Verviers-Centraal rijdt niet tussen Herstal en 

Verviers-Centraal. 

Reizigers van en naar Verviers/Welkenraedt en Eupen kunnen gebruik 

maken van: 

 De L-trein Luik – Verviers tussen Luik-Guillemins en Pepinster (in 

beide richtingen).  
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Verviers – Pepinster : dringende werken op 

net Infrabel 23-25/03 

 

 

 De vervangbussen tussen Pepinster en Verviers-Centraal (in beide 

richtingen). 

 De L-trein Verviers – Aachen tussen Verviers-Central en 

Welkenraedt/Aachen (in beide richtingen). 

 Een pendeltrein tussen Welkenraedt en Eupen (in beide 

richtingen). 

De L-trein Spa – Aachen rijdt enerzijds tussen Spa en Pepinster en 

anderzijds tussen Verviers en Aachen (in beide richtingen). 

 

Zaterdag 24 en zondag 25 maart : 

 

 Busdienst tussen Pepinster en Verviers-Centraal. 
 

 De L-trein Herstal – Verviers rijdt tussen Luik-Paleis en Pepinster, 
waar u een vervangbus kan nemen naar Verviers-Centraal (in 
beide richtingen).  
 

 De L-trein Spa – Aachen rijdt enerzijds tussen Spa en Pepinster en 
anderzijds tussen Verviers en Aachen (in beide richtingen). 
 

 De IC-trein Oostende – Eupen rijdt niet tussen Luik-Guillemins en 
Eupen (in beide richtingen). 
 

 Een pendeltrein rijdt tussen Eupen en Welkenraedt. 
 

 Uitzondering: de twee eerste IC-treinen Welkenraedt – Oostende 
(met vertrekuur 5u24 en 6u27 te Welkenraedt) worden tussen 
Welkenraedt en Luik omgeleid via Montzen (zonder tussenstop). 

 

 Uitzondering: de twee laatste IC-treinen Oostende – Welkenraedt 
(met vertrekuur 22u04 en 23u04 te Luik) worden tussen Luik en 
Welkenraedt omgeleid via Montzen (zonder tussenstop). 

 


