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Mechelen, Zemst
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Helft budget voor verbinding tussen Nekkerspoel en Mechelen-Zr;id,gevonden

et budgetvoor
een conflictwije
fietsveÉinding tussen
stdion Nekkerspoel

Joris
Borremans
Coördinotíe
jboremansêotentra,be

Sven
Van Haezendonck
Reporter
svheconcntra.b€

en Mechelen-Zuid is al voor de
helft gevonden. Ondertussen
heeft de prodncie Vbams-
Brabant pliannen om de
fietssnelweg uia Zemst door te
trekken tot in Brussel.

o Àllewervenvoor de nieuwe sp/or-
bypass achterhet centraal station en
voor de nieuwe ontsluitingswegtus-
sen Mechelen-Zuid en de NL5 aan

van Mechelen in BewegingRudyVan
Camp.

Hei hele stationsproject met de ,

ontsluitingsweg alleen al waagt
een investering van 254 miljoen
euro. Voor de Spoorbypass is nog
eens 120 miljoen nodig. Bijgevolg
was er twijfel bfr de Mechelaars over
de financiële haalbaarheid van een
fi etssnelweg langs hetvolledige tra-
ject. Toch lijkt er schot te komen in
de zaak. "De helftvan hetbenodig-
de budget is gevonden. Wij verwach-
ten binnênkort de bouwvergun-
ning", verteltVan Camp. De inves-

fietsverbinding.

teringwordt geraamd op ongeveer
8 tot 10 miljoen euro.

Vlaams-Brabant
De an'aarste investbringen wagen

twee locaties waar de fietsverbin-
ding het autoverkeer moet kruisen.

'Aan hetDouaneplein, om de verbin-
ding met de fietsostrade vanaf stati-
on Nekkerspdel mbgelijkte maken,
en aan de Jubellaan", legt RudyVan
Camp uit. Over de Brusselsesteen-
weg, aan de oversteekvan de lGuis-
baanmetde Steneninolenstraat, zou

een fietsersbrug worden gebouwd.
"De consff uctie van de Fietspuzzel
aande Leuvensesteenwegwas al oP-
genomen in de oorspronkelijke plan-
nenS', zegf VanCamp.

Als de andere helft van het budget
rondgeraakt, verbindt een fietssnel.

IUDYVATGAMP
MECHELEN IN BEWEGING

weg dus Antwerpen-Centraal met
Mectrelen-Centraal. En de ambities
reiken nogverder. Hetprovinciebe-'
stuurvanVlaams-Brabant heeft be-
slist om in te zetten op fietssnelwe-
gen. Daaris dezebeshrursperiode al
5 miljoenvoorbeschikbáar. "Eenvan
de projecten is een fi etssnelweg van
Mechelen naar Brussel", bevestigt
gedeputeerde van Mobiliteit Tom
Dehaene (CD&Ð.

Omdat het project een bovenló-
' kaal karakter heeft, financiert de
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z
de grens van Mechelen met Zemst
ligf eenvan de moeilijkere punten.
Daarvoor zoekenwij samen met ver-
schillende partners naar een oplos-
singi', zegtDehaene.

Waarschijnlijk komt de fi etssnel-
weg ookin Mechelen-Zuid langs het
spoor te liggen, maar de omgeving is
nogal dichtbebouwd.
SVE¡IUAilHAEZEilDOIICI( |

De fietsostrade in Puurs met gedeputeerde voor Mobiliteit Luk lemmens, burgemeester van Willebroek
Eddy Bevers (N-VAI en burgemeester van Puurs Koe¡ Van den Heuvel (CD&V). roro tonts Hennrcoos

"Goede zaak, maar maak de weg 4 meter breed"
o o De Fietsersbond is tevreden met het nieuws. "Dit is een goede zaak. Het gaat ten-

de fietssnelweg dat es e
ooien", meent woordv 'A[s
dan biedt dat enorme t de

Mechelaars als voor de inwoners van de randgemeenten die naar de stad pendelen

is, krijgt het stuktusien de twee Mechelse statiòns
at verkeer te verwerken krijgen. "Dearom pleiten
meter breed te maken", klinkt het.
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Werkzaamheden
voof
indrukwekkend
stationsproiect
komen stilaan
op kruissnelheid

e werf voor het ,

grootste Proiect uit
de geschiedenis van
Mechelen komt stil¡¡an

op kruissnelheid. Over een
afstand van 2,5 kilometer
werden vijf grote werfzones
opgestart;

o Die werfzones zijn nodigvoor de

een compleet nieuw trein- enbussta-
tion en dè vernieuwingvan het oPen-
baar domein in de stationsomgeving.
Alles samen is daar een investering
van ruim 350 miljoen euro mee ge-

moeid.
Rond 2020 moeten de werkzaam-

Rudy Van CamP, woordvoerder
van Mechelen in Beweging.

heden stilaan hun voltooiing nade-
ren. Om u een idee te gevenvan de

Verkeersas verbindt
Brusselsesteenweg met
lubellaan

Aan het tunneltje van de Stenen-
molen- en de Halfgalgstraat ontstaat
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Mechelen

teeen de zomervan2077 een nieu-
wäverkeersas. De geplande ontslui-
tingsweg zaldaar onder de sPore-n

doõr de Brusselsesteenweg met de

Jubellaanverbinden.

straat ook overbruggen. "Het ter-
rein wordt klaargemaakt om de

Bedding aangelegd om veilig
te werken in Colomalaan

De bedding diewerd aangelegd in
de Colomalaan is geen eerste aanzet
voor de nieuwe spoorlijnen- Z ezotgl
ervoor dat de aãnnemer veilig kan
werken langs de drukke sPoorlijn
Brussel-AntwerPen.

sweg
z krui-
sen. Net voorbij het kruisPunt met
verkeerslichten be gint de we g dan te

dalen, om over te gaan in eentunnel'
"Veel mensen denken dat dè nieuwe

veiligema-
r de tunnel
hetspoor",

e sPoor-
over de
Daartoe

gen over een nieuwe brug.

i
station. Daar bouwt de aannemer

een ondergrondse Parking voor
1960 wagens. Die moet eind 2016
al klaar ziin.

op de ólaats waar ðe tunnel de

bedãineïan het kanaal verlaat,
komt ei êen rechtstreekse aftak-
king naar de parkeergarage. "Net
als de in- en uitgang van een grote
kiss- en ridezone voor treilreizigers

stabiliteitvan het talud langs sPoor

tien, een spoor datvoor minstens een
iaarbuiten dienst is.' "Het verzekeren van de stabiliteit
gebeurt onder meer door de con-
ítructie van een l-ernagelde wand.
Daarvoor worden stalen Pinnen van

--2'\1
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tigverwijderen", legtVan Camp uit.

Gebouwen in zone Arsenaal
platgegooid

Voor de inrichting van de werfzo-
ne Arsenaal werden hetvoormalige
sPortc
plaats
Infrab
een nieuw'gelijkgronds' kruispunt
worden aangelegd: dat van de Leu-
vensesteenweg met de nieuwe ont-
sluitingsweg.

, Het kruispunt zal worden gere-
geld met verkeerslichten. Voor.de
spoorblpass komt er naast de be-
kende Vierendeelbrug een nieuwe
spoorwegbrug. Een Fietspuzzel
houdt de omgevingveiligvoorvoet-
gangers en fietsers. "De aannemer
is klaar om aan beide zijden van de
Leuvensesteenweg voorbereidende
werken uit te voeren. Zo moeten wij
allerhande kabels verleggen om het
spoorverkeernietteverstoren", zegt
RudyVanCamp.

Tijdelijke overweg nablj
Douaneplein

Om het werfverkeer in de buurt
van hetDouaneplein zo vlotmoge-
lijk te laten verlopen, werd aan de
spoorlijn Antwerpen-Leuven tijde-

heerst de
traa[ Een
ptaatst ost.

voor de bouw van een ondergrondse parking
en de tunnel. . o Foto 3: Naast de spoortijn Brussql- rijden. Vrachtwagens geraken via het

Antwerpen aan de C ilomalaan werd tijdetijk Douaneptein tot aan de werf in de buurt van

¡ €€rì bedding aangetegd. Die moet ervoor zor- de Wagonstraat.
gen dat de aannemer veilig kan werken tot .

vlak naast de spoortijn.

oeten sturen. zo
er vlot aanrijden tEKt¡tEk SvElu vAil HAEzElrDolrcK

ein. Dat is helaas Foto's:toRlSHERREGoDS

Een btik op de toekomstige stationsomgeving. Links bovenaan ziet u het nieuwe stationsgebouw, duidetijk
geinspireèrd op detristorische Vierendeelbruggen. Rechts onderaan de fietspuzzel met het nieuwe kruis-
punt van de ontsluitingsweg met de Leuvensesteenweg. Foro cvA r 1 r' i


