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ind 2016 moet de
grootste ondergrondse
parHng van Mechelen
achter het centraal

station klaar zijn. Voor de bouw
agen het
Elk van
heeft de

oppervlakte van de Nekkerhal.

1941 voertuigen zullen er
staan in de nieuwe stations-

parking. Een pak meer dan de 850

mensen die via de Mechelen Boule-
vard de binnenstadwillen intrekken
voor een,bezoelC', stelt Van Camp.
Bestuurders die vanuit Brussel ile
nieuwe parkingbereiker¡ kunnen ze
inrijden via niveau min drie. l'Van-
uitAntrverpen gebeurt dat op niveau
min één, waar zich ookde kiis & ride
bevindt om reizigers afte zetten of
op te halen. Alle verkeersstromen

is de wapening aangebracht voor
wat de eerste funderingszolen van
de parking moetenworden", vertelt
ingenieur-architect PeterWeemaels

ben, wat qua grootte vergelijkbaar
is met de Nekkerhal. Voor dd bouw

van de parking is 15.000 ton sraal
nodig en 100. 000 kubieke meterbe-

terworden doorgewerk aan de con-
structievan de parking. Tot een tem-
pe_ratuur van vijf graden is er geen
enkel probleem om hetbeton te stor-

t begint te
ciale tech-
beton'nog
rken."

SUEÍIVAII HAEZEilDOilCK

Met wat geluk kan de hele winter worden doorgewerkt aan de nieuwe stationsparking. Een impressie van de nieuwe parkeergarage. Foro,s pArRtcK HArroRt, cvA



Eercte bet

Grootste parkeergarage van de
stad gaat eind 2016 oPen

Eind PO16 moet de
gfootste ondergfondse
parkinE van Mechelen
a.chter het centraal
station klaar ziin.
Voor de bouw enra¡r is
de voorbije da¿¡en het
eerste beton gestort.
Elk va¡r de drie verdie-
pingen heeft de opper-
vlalste va¡r de Nel¡ker-
hú. a,td 7s/441,/?

SYTN YAN HAEZENDONCK

MECHELEN Exact1.941
voerürigen ztrllen er kunnen
staan in de nieuwe stationspar-
king. Een pah meer dan de 850
van de huidige bovenglondse
parking. 1VIaar de nieuwepar-
king zal ook de parkeerBlaatsen
in de Colomalaan, aan de Hans-
wäkrraart en onder het Pos'tze-
gelviaduct veranp¡en', zæ glt

woordvoerder Rudy Van Camp
van Mechelen in Beweging.
Ruim 1.300 parkeerplaatsen

zijn bestemd voor pendelaars en
mensen die werken in het stati-
on De overþe 600 plaatsen zijn
geresenreerd voor werknemers
van toekomstige ontwikkelingen
in de bur¡rt. Envoor mensen die
via de Mechelen Bouleva¡d de
binnenstad u¡illen intreldren
voor eenbezoelC, zegtVan CamP.
Beshn¡¡ders die vanuit Brussel
de nieuwe parking bereiker¡
kunnen die inrijden via niveau
min drie. VanuitAntwerpen ge-

beurt dat op niveaumin ééru
waar z[ch ook de kiss & ride be-
vindt, schetst de woordvoerder.

450.000 tubúek øfgegrav e n

Voor de parkingwerden een
tüdje geleden al diepwanden ge-

bouwd, die tot 27 meær diep in
de gfond steken. Ze nrsten in een
wijwel waærdichæ ldeilaag.
Eens de wanden ldaar warer¡
kon het droogPompen en uitgra-
ven beginnen In totaal werd er

,, esine

Er zal plaats zijn voor
exact 1.941 autols.
Nu zijn dat er 850

zo 450.000lubieke meter grond
afgegraven. Zelfs glond die er al
ligt sinds hetærtiafre tijdperk,
meer dan drie milioenjaargele-
den.

eigerùijke bouw vdn de parking.
De voorbije dag¡en is dewape-
ning aangebracht voor wat de
eerste funderin$szolen van de
parking moeæn worden-, vertelt
ingeniew-architec't Peter lllee-
maels van de NMBS. De parking¡
zal uiteindeläkbÜna 300 meter
langworden en op een bePaalde
plaats meer dan 80 meterbreed-
Om het parkeren zo vlot en Ygilig
mogelijk æ maken, wordt het
aantsl kolornrien beperlit Daar-
om werken wä met overq)annin-
gen tot een lengþ van zestien

metet', sælt de ingenieur.
De drie verdiepi¡gen van de

parkeergarage zullen elk een op-
penrlalrte van 20.000 vierkanæ
meter þebbe4 wat qua gloott€
vergelijkbaar is met de Nekker-
hal Voor de bouwvan de parking
is 15.000 ton ståål nodig en
100.000 lnrbieke meter beton Zo
licijgt de parking een dah van be-
ton dat bijna een meter dik is. De
diepwanden rekenen wij in die

hoeveelheid niet med, zeElt Peter
Weemaels nog. Als hetweer een
beeQie mee urit kan erwellicht de
hele winær doorgewerkt wor-
den Tot een temperatuur van
vijfg¡aden is er geen enkel pro-
bleem ombetonte stort€n- En
zelfs wanureer het begint te wie-
zen is het dank zij speciale æch-
nieken en toon¡ern¡armd betonl
nog mogelijk om verder te wer-
ken.


