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Meestal zitten ze gebogen over plannen, bud-
getten, dossiers of rekennota’s, maar geregeld 
willen zij zich vergewissen van de toestand op 
de werf. Dan trekken zij hun veiligheidskledij 
aan en gaan ze letterlijk de werf op. Onder 
begeleiding van de studiebureaus Eurostation 
en TUC RAIL krijgen zij dan gedetailleerde uit-
leg over de vorderingen van het project, maar 
ook over de vaak onverwachte moeilijkheden 
die zich voordoen. Als de gelegenheid zich 
daartoe leent, zullen de volgende jaren trouw-
ens ook werfbezoeken voor alle geïnteres-
seerden georganiseerd worden

   

Infopunt:   A - H. Consciencestraat 1b, 2800 Mechelen
   T - 0800 555 75 (gratis nummer, tijdens kantooruren)
   E - info@mecheleninbeweging.be
   W - www.mecheleninbeweging.be

Zowel in april als mei kon je deelnemen aan en 
een werfbezoek van het stationsproject. Heb je 
deze rondleidingen gemist? Dan kom je via onze 
werfvideo’s alles te weten. We tonen je unieke 
beelden vanuit de torenkranen en in de tunnel. 
Je kan ze bekijken via al onze online kanalen: 
facebook, youtube, www.mecheleninbeweging.
be en de online nieuwsbrief.

UNIEKE WERFBEELDEN

GEWIJZIGDE DOORGANG VERVANGPARKING

Het voetpad aan de Arsenaalzijde (ook wel de 
achterzijde genoemd) is met een aantal 
meters verlegd en loopt nu vlak naast de sporhal 
Iham naar de fietsenstalling en 
vervangparking. De voetgangers ondervinden 
geen hinder aan deze ingreep.  De aannemer is 
reeds gestart met de aanleg van de inrit naar de 
toekomstige ondergrondse parking. In nieuwe 
voetpad blijft er liggen tot het einde van de 
werken.

ALS DE NACHT VALT...
Regelmatig zie je ‘s nachts nog acitiviteit op de werf van het stationsproject. De 

aannemer doet dit uit noodzaak om de verkeersstromen overdag zo min mogelijk te 
hinderen en uit veiligheid van de arbeiders. Deze werken zijn onvermijdelijk. Soms 

duikt er ‘s nachts een onverwacht probleem op waardoor er extra hinder komt 
kijken. Dit gebeurde onlangs op de Brusselsesteenweg. We wensen ons 

uitdrukkelijk te verontschuldigen voor die overlast en stellen alles in 
het werk om lawaai en trillingen zo veel mogelijk te beperken.

Toekomstig nachtzicht op de Fietspuzzel en Tangent

SAVE THE DATE: Fiets door de stationsomgeving op 25 augustus  

Mechelen in Beweging promoot de fiets in de stationsbuurt! Op donderdag 25/8 kan je deelnemen aan 
één van onze fietstochten.  Hou onze website en Facebook goed in’t oog, want meer info volgt eind juni.



NACHTELIJK AFSLUITEN LEUVENSESTEENWEG
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In de week van 19 tot 24 juni zal de Leuvensesteenweg ‘s nachts voor gemotoriseerd 
verkeer afgesloten worden. De ruwbouw van de toekomstige spoorwegbrug over 
de Leuvensesteenweg is zodanig gevorderd, dat de brug inmiddels zelfdragend is. 
Daardoor kan de tijdelijke overkluizing die nodig was voor de constructie er van 
binnenkort worden weggenomen.

Wanneer?
Als alles volgens plan verloopt, vangen de werken aan tijdens de nacht van zondag 
19 op maandag 20 juni en zullen ze klaar zijn de nacht van donderdag 23 op vrijdag 
24 juni. De werken vinden telkens plaats tussen 20u ‘s avonds en 6u ‘ s morgens. 

Waarom ‘s nachts?
Het weghalen van deze constructie vereist de inzet van grote machines en heel wat 
veiligheidsmaatregelen, waardoor het gemotoriseerde verkeer op die plaats totaal 
onmogelijk wordt. Daarom zal er ’s nachts gewerkt worden.

Hinder?
Er worden kranen en andere machines ingezet, metalen stellingen moeten worden 
afgebroken, er vindt werftransport plaats. Dat brengt onvermijdelijk geluidshinder 
met zich mee, maar de aannemer stelt alles in het werk om dit zo beperkt mogelijk 
te houden. Onze excuses alvast voor de hinder.

Hoe omrijden?
De Leuvensesteenweg zal tussen Raghenoplein en de Motstraat worden afgesloten 
voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Auto’s, vrachtwagens en bussen zullen een 
omleiding via Motstraat, Hanswijkvaart, Colomalaan en Postzegellaan moeten vol-
gen. Lokaal verkeer tussen Motstraat en Wagonstraat blijft mogelijk. 

Fietsers en voetgangers?
Voetgangers en fietsers kunnen wel door, maar de kans bestaat dat werfverant-
woordelijken hen op momenten van gevaarlijke maneuvers gedurende enkele 
minuten staande houden.

Elders nog nachtwerk?
Ja, op de Brusselsesteenweg. Tijdens de nacht van 3 op 4 juni. Tussen 0u en 5u  
bewerkt een onderstopper het spoorwegtalud. Dit zal beperkte lawaaihinder 
veroorzaken.


