
WAT EN WAAR IS DE TANGENT?

WAAROM EEN NIEUWE WEG?

HOE RIJ JIJ VIA DE TANGENT?

De tangent is een 2,7km nieuwe weg tussen E19 Mechelen-Zuid en het Douaneplein. Het is 
een veilige en snellere weg voor gemotoriseerd verkeer. Hij bevindt zich aan de achterzijde van 
het station Mechelen en verbindt de E19, de Brusselsesteenweg, de Leuvensesteenweg en het 
Douaneplein. De tangent bevordert de bereikbaarheid van Mechelen aanzienlijk.

Hoe bereik jij je bestemming eens de nieuwe weg geopend is? We stippelden zes 
trajecten uit die voor jou het vertrek of eindpunt kunnen zijn. Scan de bijhorende 
QR-code of ga naar www.mecheleninbeweging.be/tangent en bekijk het traject in 
video. Ook populaire routeplanners zijn up-to-date zodra de tangent en 
Margaretatunnel open gaan.

2. De scheiding van lokaal en 
doorgaand verkeer. Lokaal verkeer rijdt 
de stad binnen via de vesten. Doorgaand 
verkeer, auto’s die niet in maar langs 
Mechelen moeten, rijden sneller via de 
tangent.

3. Verkeersluwe vesten. Doordat door-
gaand autoverkeer niet langer via de vesten 
van Mechelen moet rijden, komt er meer 
ruimte voor groen, fietsers en voetgangers, 
en beleving op de Nieuwe Vesten.

4. Ontsluiting met gebied Ragheno, de 
stadswijk van de toekomst. Achter het 
station komt er een nieuw stadsdeel. De 
Arsenaalweg verbindt de wijk met de 
tangent en de Leuvensesteenweg.

1. De ondergrondse parking van het 
station wordt beter bereikbaar. In de 
tunnel is er een afslag naar de
parking en de kiss&ride. Vanuit de parking 
wandel je rechtstreeks naar de perrons.

Architecturale blikvangers 
Voetgangers en fietsers worden helemaal niet gehinderd door de tangent. Op elk kruispunt kunnen actieve 

weggebruikers de ongelijkgrondse kruisingen gebruiken. De absolute blikvanger is de Arsenaalpuzzel aan de 
Leuvensesteenweg. Niet alleen lijkt dit platform vanuit de lucht op een puzzelstuk, 

het werd genoemd naar de naburige basisschool ‘De Puzzel’. 

                      
‘Tangent’ is een wiskundige term 

Tangent is de raaklijn aan een kromme, in dit geval aan de cirkelvormige binnenstad. Officieel zal hij de B101 
heten, maar ons blijft vooral het ondergrondse deel met als naam Margaretatunnel bij.  Onze stad eert op deze 

manier een grote dame uit haar schitterende Bourgondische geschiedenis. Het nieuwe traject  van 2,7km tussen 
Brusselsesteenweg en Douaneplein  blijven we tangent noemen.

Leve de Margaretatunnel!
Het tunnelgedeelte van de tangent, de Margaretatunnel, is 750m lang en gaat onder meer onder de Leu-
vense Vaart door. Om de tunnel te graven, gebruikten we de diepwandmethode, een techniek die zowel de 
bovengrondse hinder als de milieuschade beperkt.
 

                 Verkeer stapelen
De tangent is een sterk staaltje van ruimtebesparend denken. Het autoverkeer loopt voor het grootste deel onder de 

spoorbypass en parallel daaraan is er de nieuwe verbinding voor voetgangers en fietsers. 
Zo wordt een minimum aan openbare ruimte ingenomen.

Geen opening zonder feest!
De opening van de tangent wordt één groot feest. Net voordat we deze realisatie in handen van de 
autobestuurders geven, zijn voetgangers en fietsers er een weekend lang helemaal de baas.  Je kan langs de 
gehele tangent wandelen of fietsen, op eigen tempo het enorme bouwwerk bewonderen of deelnemen aan 
een van de vele gratis attracties en activiteiten. 
Meer dan verdiend na heel wat jaren van – gelukkig beperkte – bouwhinder. 

Enkel lichtengeregelde kruispunten
Voor het kruisen van de tangent met de bestaande wegen (Jubellaan, Leuvensesteenweg, Douaneplein) 
werd bewust kozen voor lichtengeregelde kruispunten. Rotondes nemen veel meer plaats in en lichten zijn 
veel flexibeler om een vlotte doorstroming te garanderen. Op de tangent geldt een maximumsnelheid van 
50km/u. 
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WAT BOUWEN WE NA DE OPENING  VAN DE TANGENT?
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Door de tangent verdwijnt een groot deel van het 
autoverkeer uit de stationsbuurt. Dit is het ideale 

moment om de verkeerscirculatie op het stations-
plein te verbeteren. Het stationsplein wordt veiliger 

en groener. Het centrale kunstwerk ‘De Mijlpaal’ 
blijft voorlopig op zijn huidige locatie staan.

De huidige Postzegelbrug wordt afgebroken en er 
komen twee bruggen in de plaats. Een gelijkgrond-
se brug, zoals de Colomabrug, voor auto’s, fietsers 
en voetgangers. En een verhoogde openbare 
vervoersbrug die ook voor fietsers en 
voetgangers dient.

Het nieuwe station vormt binnen enkele jaren de 
mobiliteitshub van de stad. Onder het stationsge-
bouw komt er een fietsenparking voor 5.000 
fietsen. Vandaaruit kan je rechtstreeks naar de 
perrons. En voor de treinreizigers komt er een 
modern reizigerscentrum, omgeven door winkels.

Eens het stationsgebouw klaar is, kan het 
Koning Albertplein definitief heringericht 

worden. Het autoverkeer gaat enkel nog van en 
naar de vesten door de Leopoldstraat. 

Daardoor komt er ruimte voor een aangenaam 
plein met plaats voor groen, fietsers, 

wandelaars en beleving. 

Aan de Arsenaalzijde richten we een 
aangenaam plein in. Eens het nieuwe busstation 
aan de Arsenaalzijde klaar is, kunnen zij eenvou-

dig van bus op trein overstappen

Wanneer de tangent opent, bouwen we de 
Colomalaan om tot het Colomapark. 
De Colomalaan en - brug blijven enkel open voor 
fieters en voetgangers. Het doorgaande verkeer 
gaat ondergronds waardoor nieuwe mogelijkhe-
den ontstaan. Een nieuw stuk groen dicht bij het 
station en de Colomaschool.

Doordat het doorgaande autoverkeer gebruikt maakt van 
de tangent,  kan ook de ruimte op de stadsvesten anders 

benut worden.  Vanaf najaar 2022 voert 
Stad Mechelen eenrichtingsverkeer voor auto’s en vrachtwa-

gens in op de vesten.  Daardoor komt er meer ruimte voor 
groen, fietsers en wandelaars, om te spelen en te 

ontmoeten. www.nieuwevesten.be

2. De Colomalaan 3. De Nieuwe vesten

2023-2025

4.  De openbare vervoersbrug

5. Het busstation6. Het treinstation

7. Het Koning Albertplein

2027

2027

2027

2022

2022

1.Tijdelijke heraanleg stationsplein  


