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Achter de hoge betonnen en stalen  constructies 
schuilt de inzet van ongeveer 450 mensen: 
arbeiders, architecten, aannemers, managers, 
ingenieurs, noem maar op. Om jou een blik achter 
de schermen te gunnen, toont onze sympathieke 
werfingenieur Keno hoe zijn werkdag op de 
werfzone station eruit ziet.
www.youtube.com/mecheleninbeweging

Maak kennis met Keno

Bouwverlof of niet, de 
aannemers op de werfzones 
werken deze zomer door om 
op werkschema te blijven. Er zal 
dus overdag steeds werfactivi-
teit te zien zijn, maar er is geen 
hinder voor de omwonenden 
of reizigers. Het infopunt daar-
entegen, sluit tussen 11en 29 
juli haar deuren. Ook mails en 
telefoontjes worden even niet 
beantwoord. Vanaf 1 augutus 
staat het Communicatieteam 
jullie graag opnieuw te woord.

EEN ACTIEVE BOUWZOMER
 

Toekomstig nachtzicht op de Fietspuzzel en Tangent

Schrijf je in voor onze Fietseling! 
Mechelen in Beweging promoot de fiets in de stationsbuurt! Op donderdag 25/8 kan je deelnemen 
aan één van onze fietstochten.  Op onze website vind je een online inschrijvingsformulier. Snel wezen 
is de boodschap want er zijn maar 100 plaatsen. Na de fietstocht trakteren we de deelnemers op een 
hapje en een drankje.

Infopunt Mechelen in Beweging
H. Consciencestraat 1b 

2800 Mechelen 

Fwww.mecheleninbeweging.be

mail via 
info@mecheleninbeweging.be

volg ons op
Facebook.com/
mecheleninbeweging

schrijf je in op de digitale 
nieuwsbrief via 
info@mecheleninbeweging.be

volg ons op 
Instagram.com/
mecheleninbeweging

bekijk onze video’s
www.youtbe.com/
mecheleninbeweging

Mechelen blijft in beweging deze zomer. Volgens de jaarlijkse traditie ligt de werf in juli 
grotendeels stil, maar dit jaar niet. Er wordt hard verder gezwoegd zodat de ondergrondse 
parking eind 2017 klaar is, gevolgd door de Tangent en Spoorbypass in 2019. En ook jou 

zetten we hopelijk in beweging. Eind augustus trakteren we fietsliefhebbers op drie
fietstoertochten.  We nemen je mee langs de mooiste fietsroutes in de stationsomgeving 

en informeren je over de nieuwe fiets- en voetpaden waaronder de Fietspuzzel.

Bouwverlof 2016

het Communicatieteam wenst iedereen een fijne, grote vakantie!
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DE FIETSPUZZEL, EEN SLIM STUKJE ARCHITECTUUR

Werfzone Arsenaal mag dan wel de kleinste site zijn, de ruwbouw van de Spoorbypass en 
Tangent gaat zienderogen vooruit. Naast het trein- en autoinfrastructuur, krijgen ook de 
fietsers en voetgangers een nieuwe verbinding vanaf de fiets-o-strade in Nekkerspoel tot aan 
de Brusselsesteenweg. Ter hoogte van de kruising Leuvensesteenweg- Tangent komt er een 
uniek bouwwerk: de Fietspuzzel. 

De Fietspuzzel zorgt voor een comfortabele en veilige kruising van de Leuvensesteenweg 
met de Tangent. Dit is voor Vlaanderen een unieke constructie. Dankzij de Fietspuzzel komen 
er voor voetgangers en fietsers uit de wijk Arsenaal nieuwe rechtstreekse verbindingen met 
het station en met het Dijlepad. Waar nodig krijgt de Fietspuzzel akoestische panelen om het 
geluid en de inkijk bij buurtbewoners te  beperken. 

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 be-
geleiding van de studiebureaus Eurostation en 
TUC RAIL krijgen zij dan gedetailleerde uitleg 
over de vorderingen van het project, maar ook 
over de vaak onverwachte moeilijkheden die 
zich voordoen. Als de gelegenheid zich daar-
toe leent, zullen de volgende jaren trouwens 
ook werfbezoeken voor alle geïnteress-
eerden georganiseerd worden

Tangent

fiets- en
voetpad

fiets- en
voetpad

WERFZONE ARSENAAL IN 2017 & 2018

2017
In maart start de aannemer met het verleggen van de nutsleidingen aan de kant 
van de even nummers op de Leuvensesteenweg. In augustus start men met de
de bouw van de Fietspuzzel.

2018
In februari verlegt de aannemer  de nutsleidingen aan de kant van de oneven 
nummers op de Leuvensesteenweg. In december wordt de Fietspuzzel afgewerkt.

HINDER?!

Deze timing is afhankelijk van de uitvoeringsplanning van de aannemer. De 
bereikbaarheid van de woningen op de Leuvensesteenweg te voet blijft altijd 
gegarandeerd alsook de doorgang voor voetgangers en fietsers. Er zal wel 
sterke hinder voor gemotoriseerd verkeer. Nachtwerk wordt zeer uitzonderlijk.

De bewoners van de Wagonstraat en het 
begin van de Leuvensesteenweg zullen 
de naaste buren worden van de Fietspuz-
zel. Zij hebben dan ook veel vragen over 
de nieuwe bouwwerken. Om op al hun 
vragen antwoord te geven, organiseerde 
het Communicatieteam een infoavond op 
de werfzone Arsenaal. Ook architect Sam 
Haccour gaf tekst en uitleg. 

Infoavond gemist? Het bouwplan kan je 
in het Infopunt komen bekijken. De 
maquette staat momenteel in M-pop op 
de Botermarkt. 

INFOAVOND BUURTBEWONERS

Vooraleer we gebruik kunnen maken van de Fietspuzzel, staat er nog een hoop 
werk voor de boeg.


