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MECHELEN IN BEWEGING GEEFT JE OGEN DE KOST

Spoor 10 is al sinds 2013 buiten dienst, maar zorgt dagelijks voor een boeiend tafereel. Vanop 
dit spoor kunnen reizigers goed zien hoe de toekomstige ondergrondse parking stap voor stap 
vorm krijgt. Vanaf juli geven de vier infoborden van ‘Spoor 10 om te zien’ je een gedetailleerde 

uitleg over welke werfactiviteiten voor je neus afspelen.

toekomstbeeld Colomalaan  
zicht richting vaart

Het klinkt als muziek in de oren, maar de 
infoborden van ‘SPOOR 10 OM TE ZIEN’ geven 
vooral je ogen de kost. Op vier grote panelen op 
spoor 10 krijg je tekst, cijfers en beelden over de 
huidige werkzaamheden en de toekomstige 
plannen: gaande van de bouw van de 
ondergrondse parking met diepwanden tot de 
toekomstige doorgang van de tangent en de 
Arsenaalzijde van de stad. 

(c) Christel Wellens

Vanuit de tangent de parking in

Ter hoogte van het station zit de tangent en de parking volledig ondergronds. Dankzij deze ontsluitingsweg kunnen we het doorgaande autoverkeer 

weghalen van de stationpleinen en de stadsvesten, want het zal deels ondergronds zijn weg vinden.

Deze nieuwe weg heeft twee  rijvakken in twee 

richtingen. De tangent zorgt voor een rechtstreekse 

verbinding tussen Mechelen-Zuid en Nekkerspoel.

De autotunnel zal 500m lang zijn en zorgt voor nieuwe, 

maar ook veiligere mobiliteitsverbindingen.
Vanuit de tunnel kan je vlot van en naar de parking of naar de 

ruime kiss & ridezone.
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 U bevindt zich hier

Leuvense Vaartstationsgebouw

Neem je foto’s van de werfactiviteiten van op de openbare weg? Stuur ze door naar  
info@mecheleninbeweging.be en wie weet verschijnen ze met jouw naam in onze 
communicatie.
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CONTAINERS IN ALLE SOORTEN

Zowel op de werfzone Arsenaal als aan de Leuvensesteenweg verrezen in juni tal van containers. Op 
de Leuvensesteenweg wordt het fiets- en voetpad tijdelijk extra beveiligd door containers.  Vlak naast 
het pad plaatst de aannemer momenteel de betonnen palen van de brughoofden voor de 
toekomstige spoorbypass. Twee kranen, die wel 7 ton kunnen verzetten, worden voor deze klus inge-
zet. Zij zullen de werf via het Douaneplein op en af rijden en niet via de Leuvensesteenweg. Hierdoor 
vermijden we verkeershinder op de Leuvensesteenweg. De doorloopcontainers zullen er tot  midden 
augustus staan en binnenin verlicht worden. Op de werfzone Arsenaal werden twee metershoge 
wanden gemaakt. De containerwanden dienen in de eerste plaats om hinderlijk geluid zoveel 
mogelijk tegen te houden, maar zullen ook de  eventuele stofhinder beperken en de storende 
werfverlichting deels afschermen. De containerwanden blijven waarschijnlijk tot aan het bouwverlof 
staan. 

In juni ging het Communicatieteam met een road-
show op pad langs vier wijken in het projectgebied. 
In Mechelen- Zuid, Arsenaal, Tervuursesteenweg en 
Mechelen-Centrum kwamen honderden mensen 
naar de tentoonstelling. Wie de roadshows gemist 
heeft, kan steeds een groepspresentatie aanvragen. 
Tijdens zo’n sessie vertelt het communicatieteam aan 
de hand van video’s, foto’s en de projectmaquette de 
details van dit enorme project.  De presentaties 
kunnen zowel op locatie als in ons Infopunt 
plaatsvinden en zijn volledig gratis.

Infopunt: H. Consciencestraat 1B,  2800 Mechelen
  ma 11.00u - 13.00u 
  wo 12.00u - 15.00u 
  do 16.00u - 19.00u 

T  0800 555 75 (gratis tijdens kantooruren)
E   info@mecheleninbeweging.be
W  www.mecheleninbeweging.be

ROADSHOW GEMIST? VRAAG EEN GROEPSPRESENTATIE AAN!

NACHTWERK ARSENAAL

NACHTWERK OP WERFZONE ARSENAAL

Vanaf vrijdagavond 27 juni tot maandagochtend 30 
juni zal de aannemer opnieuw nachtwerk uitvoeren 
op de werfzone Arsenaal. Tot slot van de weekend- 
en nachtwerken schuiven de arbeiders een 
voorlopige dekkenplaat in het spoorwegtallud. Dit is 
een complexe operatie en even intens zoals bijvoor-
beeld de uitvoering van de kokerpalen tijdens het 
paasweekend. Hinder is hier onvermijdelijk, maar de 
overlast blijft beperkt.

Tijdens het bouwverlof, tussen 14 en 25 juli, liggen alle werfactiviteiten stil en 
sluit ook het communicatieteam tijdelijk de deuren van het Infopunt. 
Wij wensen iedereen een deugddoende zomervakantie!


