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Sluitstuk hogesnelheidsnet

De spoorbypass vormt zo het sluitstukvan

SVETUAÍT HAEZEilDOTCK

Voor de bouw van een autotunnel onder de sporen en een spoorvìregbrug over de Dijte is
de rivier tijdelijk gedempt. roroi'¡rnlcr x¡rronl

ln de Stenenmotenstraat in Mechelen-Zuid is de eerste brug voor de spoorbypass ktaar.
FOTO PATRICK HATTORI

De diepwanden voor de tunnel onder de Leuvense Vaart zijn klaar. Het wegdek daarvan
zal bijna 7 meter diep onder de bodem van het kanaal zitten. roro perntcK HArroRt

Infrabel bouwt
Diilestadvoort uit
als belangriik
spoorknooppunt
in ons land

euro moet ervoor zofgen dat treinen
overtwee sporen met 160 kilometer per
uur door Mechelen-Centraal kunnerí
rijden. Het is het sluitstuk van het
hogesnelheidsnet.

o Al eenjaar is Infrabel, de infrastructuurbe-
heerder van het spoorwegnet in ons þnd, vol-
opbezig om de nieuwe spoorbypass aan te leg-

ric Petit, woordvoerder van Infrabel.

Mechelen, wat ze tot de oudste spoorlijn van
het Europese vasteland maakt.

Samen 424 miljoen euro

tion in Mechelen en de aanlegvan een nieuwe
verbindingsweg, de zogenaamde tangen! van Dewer

o er
e nieuwe spoorbypass uan 3r2
kilometer lang door Mechelen
moet eind zorT klaar zijn. De
investering ìran r7o milioen

Brusselsesteenweg buigt af onder sporen Spoorbypass gaat over J u bellaa n

Net voorbij de Kruisbaan zal de
Brusselsesteenweg (N r) afbuigen,
onder de sporen door richting
Jube[laan. Om de bouw van de
tunnel daar mogelijk te maken,
moet lnfrabel de belangrijkste
spoortijnen van het land soms
gedeeltetijk afsluiten. Vlak naast
de steenweg liggen namelijk
de lijnen 25 en zl die Brussel en
Antwerpen met elkaar verbinden.
"Dat zal vanaf dit najaar gebeu-

ren tijdens enkele verlengde
weekends. Eerst plaatsen wij de
fundering, vervolgens het voor-
lopige brugdek, dan wordt het
landhoofd geplaatst en tenslotte
het definitieve brugdek", zegt
Vanessa Dewaerheid, projectma-
nager in Mechelen vcior TUC RAIL,
het studiebureau van Infrabel. Het
treinverkeer kan dan tijdetijk over
één spoor of via een omleiding.
SVH/roroova

Op de Jubellaan gaat de spoorby-
pass overeen nieuw kruispunt,
dat van de verlegde Brusselse-
steenweg met de Jubel- en de
Colomalaan. "Het treinverkeer zal
op die plekdus boven hetverkeer
lopen. Daaronder komt een kruis-
punt dat met verkeerslichten
wordt geregeld'i legt Dewaer-
heid uit. Net zoals voor de nieuwe
tunnel voor de Brusselsesteen-
weg, zalook hierdeweg in de

loop van 2015 even worden afge-
sloten. 'Als wij het brugdek over
de Jubellaan schuiven, gaat die
voor een weekend dicht", geeft de
projectmanager aan.
SVH/rorocva
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Tunne[ [anger om geluidshinder te beperken Dijte gedempt om brug en tunnelte bouwen

Voor het treinverkeer komt er naast
de historische Vierendeelbruggen
een nieuwe brug over het kanaal
Leuven-Dijle. Om de getuidshinder
voor de naburige wijk Tervuurse-
steenweg te beperken, wordt de
tunnel onder de vaart een stukje
langer dan oorspronkelijk gepland.
De diepwanden voor de constructie
zijn al klaar. Voor de veiligheid in de
tunnel wordt rekening gehouden
met Europese, Nederlandse en Franse

regets. Zo moet de tunne[ gedurende
twee uur bestand zijn tegen brand. Bij
rookontwikkelin gen jagen ventilato-
ren de rook in de rijrichting van de
wagens weg uit de tunne[. Over een
afstand van 135 meter komt er een
voorzetwand om de buurt en de
naburige scholen Colomaplus en
5int-Jozef Coloma zoveel mogelijk te
sparen van geluidshinder.
5VH/roro cvn

Tussen de Leuvensesteenweg en
het Douaneplein is de Dijle deets
gedempt. Dat moet de bouw van
een tunneI voor het autoverkeer en
het optrekken van de spoorweg-
brug vergemakketijken. "Vrachtwa-
gens kunnen de werf op die manier
bereiken via het Douaneplein",
zegt RudyVan Camp, woordvoer-
dervan Mechelen in Beweging. ln
de zone liggen ook de sporen (lijn
S¡) die Mechelen met Leuven ver-

binden. Daardoor moet er soms's
nachts worden doorgewerkt, ook
tijdens hetweekend. De bewoners
van de naburige wijk Arsenaal
ondervinden daar heel wat hinder
van. Om hen zoveel ogetijk te
sparen, werd een muur van contai-
ners geptaatst.
SVH/rorocva


