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Nieuwsbrief november 2015

zicht op de toekomstige omgeving aan de Leuvense Vaart

HINDER AAN DE LEUVENSE VAART EN -STEENWEG
Wie langs de Colomabrug gaat, heeft ongetwijfeld gemerkt dat de werken hier letterlijk en
figuurlijk in volle vaart zijn. Sinds kort wordt niet alleen in de vaart gewerkt, maar ook de
werfzone aan de Hanswijkvaart is opgestart. Ook voor de bouw van de Spoorbypass aan de
Leuvensesteenweg breekt een nieuwe fase aan. Helaas komen er bij zulke grote werken
ook hindermaatregelen aan te pas.

HANSWIJKVAART KRIJGT CONTAINERPAD
Begin november werden er op het huidige fietsen voetpad aan de Hanswijkvaart twee
containerpaden aangelegd. Over een lengte van
ongeveer 30 meter zijn er twee containergangen
van telkens 2,5 meter breed. De containergang
tegen de Leuvense Vaart is voor de voetgangers
in twee richtingen. De containergang tegen de
werfzone van het station is voor fietsers in twee
richtingen. Het Minder Hinderteam van Mechelen
in Beweging zal er steeds op toezien dat de
gangen goed verlicht en proper blijven.
Het containerpad is een veiligheidsmaatregel om de doorgang voor fietsers en voetgangers van
de Hanswijkvaart te kunnen blijven garanderen. De aannemer moet hier op een kleine werfzone
immers diepwanden voor de Spoorbypass en Tangenttunnel kunnen bouwen. Er zal dus ook
veel vrachtwagenverkeer zijn om diepwandgrond af te voeren en bouwmaterialen zoals
bewapeningskooien en beton aan te leveren.
De twee containerpaden zullen tussen begin november en minimaal tot aan de kerstvakantie 2015 in gebruik zijn. We doen er alles aan om op deze beperkte zone alles zo vlot mogelijk
te doen verlopen. Onze excuses voor de mogelijke hinder.
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UITZONDERLIJKE TRANSPORTEN OP DE LEUVENSESTEENWEG

De 12 prefabelementen zijn elk 42 meter lang en wegen
96 ton. De vrachtwagen voor het uitzonderlijk transport is
54m lang. Iedere nacht worden 6 stuks aangevoerd.

Tijdens de derde week van november
worden ‘s nachts grote betonnen
prefabelementen via de Leuvensesteenweg
naar de werfzone Arsenaal gebracht. Deze
preflexliggers worden in Lier gemaakt en
met een uitzonderlijk transport naar de werf
vervoerd. Ze worden tijdelijk gestockeerd
op werfzone tussen de Leuvensesteenweg
en de spoorlijn Mechelen-Leuven. Aan deze
operatie komen een aantal zware machines
aan te pas om de plaatsing uit te voeren.
De balken worden o.a. gelost en geplaatst
met een 400 ton zware rups -en kabelkraan.
Tijdens het daaropvolgende weekend plaatst
de aannemer de prefexliggers.

HINDER

OPEN WERFDAG II WAS EEN SUCCES

(c) Benny Wellens

De tweede Open Werfdag op 18/10 van
Mechelen in Beweging groeide uit tot een enorm
succes. De meer dan 600 gelukkigen die zich
tijdig konden inschrijven, reageerden allemaal
bijzonder enthousiast. Dit maal was werfzone
station de te ontdekken site met als blikvangers:
de ondergrondse parking en Tangenttunnel in
ruwbouw, 12 meter hoge V-kolommen en de
enorme schuine dakzijde tegen de Leuvensesteenweg. Heel wat bezoekers namen foto’s
tijdens het werfbezoek en worden beloond met
een set fietslichtjes.

Meer info? Maquette bekijken? Hinder melden?
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

