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Het stedelijk-geografisch profiel van de Zuidpoort wordt voor een belangrijk deel bepaald 
door de unieke verkeersinfrastructuur die er in de onmiddellijke nabijheid voorhanden is. 
Die infrastructuur zal de volgende jaren spectaculair geoptimaliseerd worden dank zij het 
project ‘Mechelen in beweging’. Een mobiliteitsproject, maar dan wel met bijzonder veel aan-
dacht voor duurzaamheid.

Mechelen is een historische spoorwegstad, maar kijkt voortaan wel resoluut naar de toekomst. 
De hogesnelheidslijn die Brussel met Amsterdam moet verbinden, geeft aanleiding tot een 
bijzonder ambitieus project. Want de bijkomende sporen die nodig zijn voor deze verbinding, 
zullen ook gebruikt worden voor de supersnelle Diabolo-verbinding tussen Mechelen en de 
luchthaven van Zaventem én voor het GEN, dat pendelaars naar Brussel er toe moet aanzet-
ten meer de trein te nemen.

Om dat te realiseren, wordt er een volledig nieuw en hyperfunctioneel station gebouwd, 
naar het ontwerp van de bekende Italiaanse architect Salvatore Bono (figuren 1 en 2). Het 
wordt een revolutionair ontwerp waarbij vooral de relatie tussen de mens en zijn omgeving 
centraal staat. De absolute doelstelling daarbij luidt duurzaam inzetten op veelzijdige mo-
biliteit. Voor het eerst is er een integrale oplossing uitgewerkt om het trein- én autoverkeer 
samen binnen een enkele structuur te laten rijden, wat op ruimtelijk vlak een enorme be-
sparing betekent. Het station moet ook uitgroeien tot een multifunctionele verkeersknoop, 
waar fietsers, voetgangers, busgebruiker en automobilisten zich in perfecte harmonie kun-
nen bewegen.

Vernieuwde stationsomgeving zet 
Mechelen in beweging
Auteur?
Auteurstitel?

Figuur 1 Het stationsontwerp van Bono: voorgevel
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Figuur 2 Het stationsontwerp van Bono: interieur

De mobiliteit is slechts één deel van dit project; even belangrijk is de leefbaarheid van de om-
geving. De initiatiefnemers tekenden het project zodanig uit dat er ook voor de buurtbewo-
ners een zeer grote meerwaarde gecreëerd wordt. Ook buiten de spitsuren en in de weekends 
moet de stationsomgeving kunnen uitgroeien tot een leefbare en zelfs levendige buurt. 

Een van de primordiale doelstellingen is het opheffen van de barrièrevorming die ontegen-
sprekelijk ontstaan is door het aanleggen van het spoorwegtalud en de eenzijdige inplanting 
van het stationsgebouw. Dat euvel wordt niet alleen verholpen door een directe en kwalitatieve 
verbindingsstraat aan te leggen onder de sporen (figuur 3), maar ook door het stadscentrum 
kwalitatiever te verbinden met de stationsbuurt (figuur 4).

Figuur 3 De voorziene busbrug en de hefbrug over de Leuvense vaart

Een uitgekiende coördinatie tussen de verschillende projectpartners en participatie op alle 
geledingen moet niet alleen de efficiëntie van dit project vergroten, maar ook het maatschap-
pelijke draagvlak. Zo werd al in de conceptfase een informatie- en overlegstructuur uitgete-
kend, waarbij ook de buurtbewoners hun waardevolle inbreng hebben. Ook dat is immers 
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duurzaamheid. Want op het vlak van mobiliteit is er dringend nood aan een mentaliteitswij-
ziging, waarbij iedereen die zich verplaatst zich zal moeten afvragen met welk vervoermiddel 
dat het meest efficiënt gebeurt. Die mentaliteitswijziging is alleen mogelijk als reizigers en 
buurtbewoners zeer nauw betrokken worden bij het uittekenen van de plannen. Zij zijn im-
mers de echte ervaringsdeskundigen.

Figuur 4 De fietsbrug




