
Mechelen in beweging 

Waarom Mechelen in Beweging? 

 Project is veel ruimer dan enkel een nieuw station 

 Veel veranderingen in het Mechelse verkeer  

Projectgebied: Station, Raghenoplein, Nekkerspoel, Leuvensesteenweg 

 

Verkeersstructuur: 

 Spoorbypass: moest getrokken worden voor HST door Mechelen. Treinen moesten een grote 

snelheid kunnen hebben in Mechelen. 

 Tangent: Brusselsesteenweg naar Douaneplein, stuk bovengronds, stuk ondergronds 

 Arsenaaltunnel zit mee in project, Leuvensesteenweg zal ontlast worden. 

 

  



Bijkomende fietsinfrastructuur: er zal op elke plaats waar fietsers 

tangent moeten/kunnen kruisen gewerkt worden met lichten. Dit 

heeft meer voordelen dan ronde punten. 

 Leuvensesteenweg komt fietspuzzel 

 Brusselsesteenweg brug over tangent 

 Jubellaan en N15 fietstunnel 

 

Nieuw station: in latere fase van de werken 

 Zeer open en doorlaatbaar 

 Plaats voor 5000 fietsen 

 Plaza, zeer brede doorgang voor voetgangers (gesloten tussen 00 en 5 uur) 

 Busstation komt aan de Arsenaalzijde, boven de ondergrondse parking 

 

Autoparking onder station: 1960 plaatsen, 3 verdiepingen goed uitgerust.  

 

Bijzonder nood en preventieplan: 

 Liggen er nog bommen van mei 1944? Met speciale apparatuur wordt er eerst gecontroleerd 

vooraleer er gegraven wordt.  

  



Huidige Kiss&Ride: 

 Parkeren en stilstaan is verboden op dit moment op de Colomalaan. Probleem voor 

leerkrachten en ouders. 

 Spijtig genoeg parkeren er veel ouders toch nog op het fietspad/voetpad.  

 

Nieuwe Kiss&Ride? 

 Nieuw plan is ingediend. Bouwvergunning is goedgekeurd.  

 
 Kans is groot dat deze er niet komt, afhankelijk van het feit of de twee huizen naast elkaar 

toch afgebroken worden. 

 

Toekomst Colomalaan 

 Geen plaats meer voor auto’s. 

 Enkel nog voor fietsers en voetgangers. Er zal wel een parking komen, in de buurt van de 

voetbal. 

 Uitzicht van de Colomalaan zal beslist worden door de stad. Men is bezig dit uit te dokteren 

met een gespecialiseerde landschapsarchitect.  

 Colomalaan zal pas autovrij gemaakt worden vanaf dat de tangent klaar is.  

  



Geerdegemvaart 

 Komt een brug over voor de bussen 

 Colomabrug wordt afgesloten voor de auto’s, wel open voor bussen, voetgangers, fietsers,… 

 

 

Verkeerscirculatie rond de school: 

 

  



Milieueffectenrapport 

 Bodem en waterhuishouding: geen negatieve effecten 

 Verkeer: NU 6900 PAE (voertuigen)/dag, toekomst op Colomalaan: 0 per dag 

 
 Geluidsmetingen: NU 72,4 dB – 74,6 dB, toekomst 67 dB 

 Fauna en flora: toekomst groenaanleg 

 

 Luchtkwaliteit; nu 48 microgram/m³ normale situatie voor Mechelen. Toekomst: 26 

microgram:m³ 

 Fijn stof: 36 microgram naar 28 microgram/m³ 

 



 Uitlaatgassen in de tunnel? Ventilatiesysteem zorgt ervoor dat alle slechte lucht richting 

station gaat, komen boven richting arsenaal 

 Aan de andere kant gaat de slechte lucht richting de sporen, men zorgt ervoor dat de 

rookgassen in de richting van de sporen gaan. Maar de wind kan hier natuurlijk ook een 

invloed geven.  

 

Wat gaat er gebeuren aan de akoestiek waar al het verkeer samenkomt?  

 Er komen geluidsschermen naast het spoor 

 Er komen geen geluidsschermen, bovengronds boven de weg. Enige oplossing: minder met 

de auto rijden 

 

Fietsers op de Colomabrug: 

 Probleem vooral tijdens ochtend- en avondspits. 

 Aannemer mag werf niet verlaten tijdens bepaalde drukke uren. 

 Probleem is dat vele jongeren zich niet altijd aan de verkeersregels houden.  

 Respect voor verkeersregels is het grootste probleem. 

 

Werfzone aan Hanswijkvaart 

 Zal altijd problematisch blijven, eigenlijk zou men dit stukje verkeersvrij moeten maken. 

 


