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Franki Construct en Willemen Infra 

verhogen samen leefbaarheid in 

Mechelse stationsbuurt

 

10 jaar geleden begonnen de werken voor 

‘Mechelen in Beweging’, een grootscheeps 

Mechelen én de ruime omgeving volledig 

heringericht worden. De tweede fase van de 

werkzaamheden draagt de signatuur van Willemen 

Groep. Franki Construct en Willemen Infra werken 

complexe infrastructuurwerken tot een goed einde 

te brengen.

Wie Mechelen langs de Brusselsesteenweg (N1) of de 

ondergaat. Al in 2012 gaven partners stad Mechelen, 

over verschillende deelfases in een aangenamere 

tot Mechelen. Concreet komt er een nieuw 

nieuwe sporen, een nieuwe verkeersverbindingsweg 

tussen de Brusselsesteenweg en de N15 

(Douaneplein) - ook wel de tangent genoemd - nieuwe 

Willemen Groep is een vaste partner in alle 

in Beweging te realiseren. In de eerste fase werkte 

Franki Construct in TM mee aan een 15-tal nieuwe 

kunstwerken, waaronder de bruggen voor de nieuwe 

een verkeersbrug over de Dijle en de ingesleufde 

een deel van de ruwbouwwerken voor de tangent 

van de Brusselsesteenweg tot aan het Douaneplein. 

Daarnaast bouwden we de tunnels onder de 

spoorweg aan de Brusselsesteenweg en een nieuwe 

brug over de Dijle. In de vervolgfase werken Willemen 

Infra en Franki Construct samen aan de voltooiing 

Brusselsesteenweg en de N15.   

 TANGENT 
MECHELEN
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Nieuwe verbindingsweg

we de Brusselsesteenweg volledig rond het centrum 

door de as een stuk uit de stadskern weg te trekken 

en opnieuw aan te leggen. Daarbij is er veel aandacht 

Kristof (Willemen Infra).

De afgelopen jaren hebben de twee bedrijven uit 

Brusselsesteenweg gebouwd - die de verbinding 

maakt met de Kruisbaan -, een kruispunt aangelegd 

dat de Jubellaan verbindt met de tunnel onder de 

gebouwd en het kruispunt van de Europalaan met 

de Jubellaan omgevormd tot een T-kruispunt. Franki 

Construct nam daarbij het bouwen van de tunnels 

alle wegenis- en rioleringswerken met daarin enkele 

Arsenaalpuzzel

bruggenstructuur die een veilige kruising van de 

nieuwe verbindingen tussen de Arsenaalwijk, het 

Tunnelafwerking

In de eerste fase van Mechelen in Beweging werd 

al een tunnelkoker gebouwd onder de nieuwe 

Construct in voor de afwerking van de tunnelkokers. 

omvat ons takenpakket ook een groot lot voor 
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De planning en logistiek 

waren de grootste 

uitdagingen voor het 

projectteam. Dat is typisch 

aan een groot bouwwerk 

zoals dit. En daar kwam 

dan ook nog eens het 

coronaverhaal bij. 

Stijn, Projectdirecteur  

ert, Projectleider
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ook de nieuwe verbindingsweg. “Daarbij moesten 

we nagenoeg overal werken naast het bestaande 

verkeer. We konden de wegen niet volledig afsluiten. 

Om dat op te vangen, hebben we de verschillende 

onderlinge afstemming. Belangrijk was bovendien 

verschillende weggebruikers. We hebben daar een 

apart programma voor geschreven. Twee kernpunten 

Samen aan hetzelfde zeel trekken

“En daar kwam dan ook nog eens het coronaverhaal 

bij. Dat bemoeilijkte de toelevering van materialen. 

vervaldatum, bijna à la minute geproduceerd waardoor 

onoverkomelijk. Bij dergelijke werken, waar planning 

goed op elkaar ingespeeld en kennen elkaar door en 

door. We kunnen samen heel kort op de bal spelen en 

technisch vlak een werk op maat en dan is het een 

grote meerwaarde als je ook op het vlak van planning 

erg goed op elkaar bent afgestemd. De grote kracht 
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De grote kracht van deze TM 

tussen twee zusterbedrijven 

is dat we voor een werf 

als deze alle competenties 

in eigen huis hebben. Er 

was dan ook geen enkel 

probleem op de  site dat we 

niet zelf konden oplossen.  

 

Kristof, Projectdirecteur 

Technische hoofdbrekers

mogen we inderdaad niet spreken. Al was het toch een 

al aangaf moesten we het doorgaand verkeer maximaal 

in stand houden. Om daarin te slagen hebben we voor 

met behulp van verkeerslichten alternerend laten 

passeren. We hadden dit in de aanbestedingsfase al 

Nog uitdagender misschien was het plaatsen van 

onder wegen komen die nooit volledig onderbroken 

mochten worden. Op het Douaneplein hebben we 

wegenis. In de volgende fase reed het verkeer al over 

vergaderd is om al die minderhindermaatregelen af te 

van de technieken in de tunnel en bij de kruispunten 

volgens de visie van de architecten vroeg dan weer 

een sterke wisselwerking met de verschillende 

vertalen van de visie naar uitvoerbare en werkende 

Een omvangrijk project als 

Mechelen in Beweging brengt 

ook grote getallen met zich mee. 

Een overzicht van wat onze TM 

presteerde in deze fase.

ENKELE 

CIJFERS

GRONDVERZET110.000M3

RIOLERING2,3KM

BETON-
VERHARDING43.000M2

ASFALT-
VERHARDING43.000M2

ZICHTBETON6.500M2

WAPENING1.200ton

BRANDWERENDE
BEKLEDING13.000M2

BRANDWERENDE
BESPUITING19.000M2

AKOESTISCHE 
PANELEN3.205M2

LEUNINGEN2,2KM
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