Het stationsproject Mechelen in Beweging
Ontdek jouw nieuwe route via de
Tangent en Margaretatunnel

WAT EN WAAR IS DE TANGENT?
De Tangent is een 2,7 km nieuwe weg tussen de E19 Mechelen-Zuid en het Douaneplein. Het is een
veilige en snelle 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.
In het traject van de Tangent zit ook een tunnel van 755 m. Het ondergrondse gedeelte krijgt de naam
‘Margaretatunnel’, genoemd naar Margareta van Oostenrijk.

Leuven

WAAROM EEN NIEUWE WEG?
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.

3. De scheiding van lokaal en
doorgaand verkeer. Lokaal verkeer
rijdt de stad binnen via de vesten en
doorgaand verkeer rijdt sneller via de
Tangent.

2. Verkeersluwe vesten. Er komt meer
ruimte voor beleving, groen, fietsers, en
voetgangers op de Nieuwe Vesten omdat
doorgaand verkeer niet langer via de vesten
van Mechelen zal rijden.

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

In -en uitvalswegen van de Tangent
Margeratatunnel

HOE RIJ JIJ VIA DE TANGENT?
Hoe bereik jij je bestemming eens de nieuwe weg geopend is? Scan de QR-code
of ga naar www.mecheleninbeweging.be/tangent en bekijk de zes trajecten die
voor jou het vertrek- of eindpunt kunnen zijn.

Ook populaire routeplanners zouden up-to-date moeten
zijn tegen de opening van de Tangent en Margaretatunnel.

HOE RIJ JIJ VIA DE TANGENT...
VAN DE N15 NAAR DE E19 MECHELEN-ZUID
Je komt uit de richting Bonheiden en op het nieuwe kruispunt Douaneplein kan je rechts naar de binnenstad en naar
de wijk Nekkerspoel. Sla je linksaf, dan ga je de Tangent op. Je rijdt dan rechtdoor over de Dijle en onder de spoorlijn
Mechelen – Leuven tot je aan de verkeerslichten met de Leuvensesteenweg komt. Daar kan je linksaf richting Leuven
of rechtsaf richting Raghenoplein.
Rij je evenwel rechtdoor, dan ga je een beetje verder de Margaretatunnel in. Ter hoogte van het station kan je in deze
tunnel rechts omhoog de Tangent verlaten, om zowel naar de stationsparking te rijden als naar de kiss & ride zone.
Blijf je de tunnel volgen, dan kom je bovengronds ter hoogte van de Jubellaan. Hier kan je linksaf naar de Jubellaan
en de wijk Coloma, of rechtsaf naar de stadszijde van het station en naar de wijk Mechelen Zuid.
Als je rechtdoor rijdt op het kruispunt met de Jubellaan ga je onder de spoorlijn Mechelen – Brussel door tot je op de
Brusselsesteenweg naar de oprit van de snelweg E19 kunt.
kruispunt N15 x Tangent
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kruispunt Leuvensesteenweg x Tangent

kruispunt Jubellaan x Tangent

Brusselsesteenweg x Tangent

HOE RIJ JIJ VIA DE TANGENT...
VAN DE TANGENT NAAR DE BINNENSTAD
Er zijn drie plaatsen om vanaf de Tangent de binnenstad te bereiken of omgekeerd:
1. Vanaf het kruispunt met de Jubellaan kan je naar de Postzegellaan en zo via de Stationsstraat en de Leopoldstraat
op de stadsvesten geraken.
2. Vanaf het kruispunt met de Leuvensesteenweg bereik je via het Raghenoplein de binnenstad.
3. En als je op het kruispunt met de Douaneplein bent, kan je via de verkeerslichten aan de Nekkerspoel de
stadsvesten bereiken.
In -en uitvalswegen van de Tangent
Margeratatunnel

HOE RIJ JIJ VIA DE TANGENT...
VAN DE TANGENT NAAR DE STATIONSPARKING EN TERUG
Wie vanuit de richting E19 Mechelen-Zuid komt en Margaretatunnel in rijdt, kan ter hoogte van het station de
rechtse afslagstrook nemen en zo via niveau -3 de parking in rijden. De hoger liggende niveaus -2 en -1 zijn via de
slakkenhuisvormige draairoute te bereiken.
Wie vanuit de richting N15 komt, rijdt net voor de Margaretatunnel rechts omhoog tot het niveau -1. Daar kan je
via een dubbele linksaf de parking in en opnieuw van daaruit naar de onderliggende niveaus -2 en -3.
De stationsparking verlaat je steeds vanaf het niveau -3. Voorbij de slagbomen sla je rechtsaf en
omhoog naar de tangent als je richting Leuvensesteenweg wil. Moet je richting Brussel, dan ga je na de slagbomen
even rechtdoor en dan naar links, om via de Margaretatunnel op het kruispunt met de Jubellaan uit te komen en
zo naar E19 Mechelen-Zuid.

HOE RIJ JIJ VIA DE TANGENT...
VAN DE TANGENT NAAR DE KISS & RIDE ZONE (EN TERUG)
Kom je uit de richting Brussel, dan neem je in de Margaretatunnel dezelfde rechtse afrit als zou je naar de
parking gaan, maar eens je uit de tunnel bent ga je schuin links omhoog naar de kiss & ride zone.
Kom je uit de richting Antwerpen dan rij je net voor de tunnel schuin rechts omhoog, alsof je naar de
parking zou gaan. Eens boven rij je rechtdoor en kom je meteen op de kiss & ride.
Wegrijden van de kiss & ride zone doe je in beide gevallen door ter hoogte van de glazen schuifdeuren
van de parking naar beneden te rijden tot het niveau –3. Daar kan je rechts de Tangent op richting
Leuvensesteenweg, of linksaf de Margaretatunnel in de richting Jubellaan en E19 afrit Mechelen-Zuid.

HOE RIJ JIJ VIA DE TANGENT...
VAN DE STADSVESTEN NAAR DE STATIONSPARKING
De stationsparking is vanaf de stadsvesten alleen bereikbaar via de Tangent.
- Aan de Brusselpoort neem je de Leopolstraat en dan via de Postzegellaan naar de Jubellaan en zo de Tangent en tunnel in.
- Vanaf het Raghenoplein rij je richting Leuven en ter hoogte van de Arsenaalpuzzel draai je rechtsaf de Tangent op.
- Vanaf het kruispunt Nekkerspoel bereik je via het Douaneplein de Tangent en kan je verder naar de parking.

WAT BOUWEN WE NA
DE OPENING VAN DE TANGENT
Opening Tangent en
Margaretatunnel

juni

Start afbraak Postzegelbrug en
bouw openbare vervoersbrug en mobiele brug

- Treinstation klaar
- Start aanleg stationspleinen
- Start bouw busstation

najaar

2022

2022 2023

- Tijdelijke heraanleg stationsplein
- Sluiting Colomalaan en Colomabrug
- Tijdelijke inrichting De Nieuwe Vesten

2024

2025

2026

2027

Bouw Arsenaalverbinding

*deze timings zijn afhankelijk van de vordering van de werken

2028

2029

WAT BOUWEN WE NA
DE OPENING VAN DE TANGENT?
1.Tijdelijke & definitieve heraanleg stationsplein

2022-2027

Door de Tangent verdwijnt een groot deel van het
autoverkeer uit de stationsbuurt. Dit is het ideale
moment om de verkeerscirculatie op het stationsplein te verbeteren. Het stationsplein wordt veiliger
en groener. Het centrale kunstwerk ‘De Mijlpaal’
blijft voorlopig op zijn huidige locatie staan. 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.

2022
2. De Colomalaan
Wanneer de Tangent opent, bouwen we de
Colomalaan om tot het Colomapark.
De Colomalaan en - brug blijven enkel open voor
fietsers en voetgangers. Het doorgaand verkeer
gaat ondergronds waardoor nieuwe
mogelijkheden ontstaan. Een nieuw stuk groen
dicht bij het station en de Colomaschool.

3. De Nieuwe Vesten
Doordat het doorgaand autoverkeer gebruik maakt van de
Tangent, kan ook de ruimte op de stadsvesten
anders benut worden. Vanaf het najaar 2022 voert
Stad Mechelen eenrichtingsverkeer voor auto’s en
vrachtwagens in op de vesten. Daardoor komt er meer
ruimte voor groen, fietsers en wandelaars, om te spelen en
te ontmoeten. www.nieuwevesten.be

2022

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

2023-2025

2025- 2027

4. De Arsenaalverbinding

5. Het busstation

De Arsenaalverbinding is een nieuw aan te leggen en
deels ondergrondse weg van zo’n 1,2 km lang, die de
Tangent moet verbinden met de toekomstige wijk
Ragheno. De Arsenaalweg zal de nieuwe Raghenowijk
ontsluiten voor gemotoriseerd verkeer en er ook voor
zorgen dat de verkeersdrukte op de Leuvensesteenweg
tussen Motstraat en Raghenoplein gevoelig daalt.

2027

6. Het treinstation

2027

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

*deze timings zijn afhankelijk van de vordering van de werken

Aan de Arsenaalzijde richten we een
aangenaam plein in. Eens het nieuwe busstation
aan de Arsenaalzijde klaar is, kunnen reizigers
eenvoudig van bus op trein overstappen.

i
De opening van de Tangent en Margareatatunnel is een mijlpaal
in het project. Maar het stationsproject is nog lang niet klaar.
Komende jaren veroorzaken we een niet te vermijden impact op
de buurt en de gebruikers van het station. We proberen de hinder
zo minimaal mogelijk te houden. Blijf op de hoogte van de hinder
van het stationsproject of meld het via volgende kanalen:

www.mecheleninbeweging.be

MEER
schrijf je in op de digitale nieuwsbrief
WETEN?
mail via info@mecheleninbeweging.be

meer info
of hinder
melden?

f

volg ons op Facebook.com/mecheleninbeweging
bekijk onze video’s op youtube/mecheleninbeweging
volg ons op Instagram.com/mecheleninbeweging

MAKING OF...
DE MARGARETATUNNEL

Tunnelbouw in de Leuvense Vaart
De bouw van de Margaretatunnel onder de Leuvense Vaart was een
huzarenwerk. Het kanaal ligt in een kleigrond en is slechts 3,5 meter
diep. Daardoor kon de aannemer tot -12 meter diep een tunnel
graven. De tunnel werd niet geboord, omdat de werfzone te smal was.
Tijdens de ruwbouw moest het scheepvaartverkeer steeds door
kunnen varen via een versmalde vaargeul.

GEERDEGEMVAART
juni
2015

HANSWIJKVAART
Scheepvaart, fietsers en

Kokerpalen worden in

april
2016

het kanaal geheid

tunnel aan een vaartkant

sept.
2015

dakplaat tunnel

uitgegraven

Duikers branden de buisLeuvense Vaart

palen en damplanken af

leidingkokers

zodat het kanaal opnieuw

Tangenttunnel

Na het uitgraven volgen de

nov.
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helemaal open kan

sept.
2016

kokerpalen

Onder de vaart is de

betonstorten voor de vloeren dakplaat

door tijdens de werken

Hanswijkvaart

Geerdegemvaart

Na het afdammen wordt de

voetgangers kunnen steeds

2019

okt.
2016

ruwbouw van de
tunnel klaar

MAKING OF...
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Tunnelbouw aan de Colomalaan
De bouw van de Margaretatunnel aan de Colomalaan was een grote
uitdaging. De Colomalaan ligt tussen de spoorwegen en de Colomaschool en moest tijdens de werken open blijven voor fietsers,
voetgangers, auto’s en bussen. Daarom koos de aannemer voor de
wanden-dakbouwmethode:

Omwille van de onstabiele bodem en de omvang van
de werken, werd de wanden-dakmethode gekozen voor
de constructie van de Tangenttunnel.
De aannemer goot er dikke muren uit gewapend beton,
‘diepwanden’ genoemd, waarmee de werf van de
omgeving werd afgesloten. De graafwerken konden
zonder risico voor de naburige treinsporen worden
uitgevoerd en met beperkte hinder voor het autoverkeer.
Wanneer de Tangent opent, bouwen we de Colomalaan
om tot het Colomapark. De Colomalaan en - brug
blijven enkel open voor fietsers en voetgangers. Het
doorgaand verkeer gaat ondergronds waardoor nieuwe
mogelijkheden ontstaan. Een nieuw stuk groen dicht bij
het station en de Colomaschool.

WIE WAS
MARGARETA VAN OOSTENRIJK?
Weinig figuren hebben in de rijke Mechelse geschiedenis zo’n bepalende rol
gespeeld als Margareta van Oostenrijk. En dat niet alleen omdat ze de tante was
van Karel V en de latere keizer aan haar hof opvoedde.
Als landvoogdes bestuurde ze vanaf 1507 de Bourgondische Nederlanden vanuit
haar paleis aan de huidige Keizerstraat. Margareta haalde niet alleen politieke
kopstukken naar Mechelen, maar ook heel wat denkers en kunstenaars.
Margareta van Oostenrijk stond bekend voor haar daadkracht en haar
pragmatische aanpak. Twee eigenschappen die ook absoluut nodig zijn om
grote realisaties mogelijk te maken. Zoals het stationsproject en de toekomstvisie
die daarachter schuilt. Allemaal redenen om deze ‘grande dame’ te eren en haar
naam te verbinden aan deze tunnel.

