
Aan het werk in Menen
  Leiewerken in Menen 

De Leiewerken in Menen zijn een belangrijk onderdeel van het project 
Seine Schelde Vlaanderen. Met behulp van Europese subsidies wordt de 
Leie aangepast voor de scheepvaart van de toekomst: grotere schepen 
met grotere ladingen. 

Verbreding én verhoging
In het centrum van Menen is er onder andere een rechttrekking van de 
bocht nodig om schepen met een lengte tot 190 meter vlot de bocht 
te laten nemen. Leuk weetje: zo’n schip vervangt ongeveer 220 zware 
vrachtwagens! Ook is de huidige brug in de Rijselstraat te laag en aan 
vernieuwing toe. Om deze schepen met drie containerlagen door te 
laten, moet de nieuwe brug een vrije ruimte hebben van minstens 
7 meter. 

Nieuwe fi etsverbinding
Aangezien De Vlaamse Waterweg nv met Seine Schelde Vlaanderen ook 
wil investeren in het leven op en naast de waterweg, wordt er ter hoogte 
van de Grondwetstraat een nieuwe fi etsers- en voetgangersbrug 
gebouwd.

Met de Leiewerken 
wordt de brug in 

de Rijselstraat 
vernieuwd en 

wordt de bocht 
in het centrum 

rechtgetrokken.



Voortraject toegelicht
Leiewerken in Menen 

Eind 2015 zijn we gestart met een scenario-onderzoek 
over de aanpassingen aan de waterweg. Deze scenario’s 
combineerden een vaarwegaanpassing en een nieuwe 
brug.

Experts aan de slag
Eerst werd er onderzocht hoeveel ruimte de grotere 
schepen nodig zouden hebben om door het centrum 
van Menen te varen. Een rechttrekking van de bocht 
was de beste optie. Ook de opties voor de nieuwe brug 
werden onder de loep genomen.

Na het voorkeursscenario werden de nodige procedures 
in gang gezet voor de noodzakelijke grondverwervingen 

zodat alle betrokkenen voldoende en juiste informatie 
kregen. Vanaf 2018 werd dan de vervolgstudie van 
de werken zelf verder gezet. Hierin nemen onze 
experten een aantal beslissingen over:

 › de brug: bepalen van de vorm en afmetingen 
 › de kaaimuren: berekenen van de stabiliteit en bepalen 

van het type kaaimuur 
 › de wegenis: het maken van een detailstudie over de 

hellingen en de aansluitingen ter hoogte van de 
bebouwing, jaagpaden … 

 › de openbare ruimte: de verdere inrichting van de 
ruimte met groenzones … 

Het scenario-onderzoek verliep in nauwe samenwerking met de stad Menen. 
In het najaar van 2016 kwam een voorkeursscenario tot stand waarbij er 
gekozen werd om de bocht in het centrum recht te trekken en een nieuwe 
vaste brug te bouwen in de Rijselstraat.



Maak kennis met de 
nieuwe brug

Leiewerken in Menen 

Het voorkeursscenario was al gekozen en nu is ook het voorontwerp 
van de nieuwe brug in de Rijselstraat klaar: het wordt een vaste 
brug uit staal van zo’n 61 meter lang en 15 meter breed. De brug 
krijgt bovendien een betonnen brugdek dat rust op V-vormige pijlers. 
Elegant en ijzersterk!

Fietsvriendelijkheid en erfgoed voorop
Om de brug fi etsvriendelijk te maken, wordt er een afgescheiden 
fi ets- en voetpad voorzien aan beide zijden van de brug. De 
aanloophellingen hiervan bedragen slechts 4%: de fl auwe helling 
zorgt ervoor dat deze hogere brug voor fi etsers vlot toegankelijk is.

Het ontwerp heeft oog voor zowel de omgeving als het erfgoed 
van de streek. Op de landhoofden van de nieuwe brug zal gewerkt 
worden met een baksteenbekleding die verwijst naar de bestaande 
vestigingsmuren; de zogenaamde ‘Vauban’-wanden. Daarnaast was 
het hoofduitgangspunt van het ontwerp de voortzetting van de 
publieke ruimte. 

Door te werken met een 
portiekbrug krijgen we 

een open zicht vanop de 
brug naar de omgeving. De 

draagstructuur van de brug 
zit namelijk slim onder het 

brugdek verscholen ... 
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Waar komt de nieuwe brug?

Tijdens de bouw van de 
nieuwe brug kan de huidige 

brug zo lang mogelijk 
gebruikt worden. 

Goed nieuws dus voor 
bewoners, bezoekers 

en handelaars! 

De nieuwe brug komt naast de huidige brug in de Rijselstraat te liggen; 
meer bepaald aan de westelijke zijde. Hierdoor kan de huidige brug zo 
lang mogelijk gebruikt worden en wordt de hinder op het wegverkeer 
beperkt.

Oeverloos zicht
Door de nieuwe brug naast de bestaande brug te bouwen blijft het 
mogelijk om van de ene naar de andere oever te kijken zonder dat de 
brug het zicht belemmert. Samen met de nieuwe kades wordt de Leie 
opnieuw voelbaar in de stad. 

Door de brug aan de westelijke zijde te bouwen, ontstaat er nieuwe 
publieke ruimte ter hoogte van de Barakken. De westelijke zijde 
geeft vrij zicht op de oude Leie-arm. Zeker de moeite waard!

Leiewerken in Menen 



Alles over noodzakelijke 
grondverwervingen

Om de Leie in Menen geschikt te maken voor de 
scheepvaart van de toekomst zijn een aantal grond-
verwervingen noodzakelijk. Deze procedure is momenteel 
volop aan de gang: het merendeel van de panden 
is alvast verworven door De Vlaamse Waterweg nv. 
Van zodra alle minnelijke verwervingen afgerond zijn, 
start de gerechtelijke onteigeningsprocedure voor de 
overige percelen.

Tijdelijke invullingen
De Vlaamse Waterweg nv geeft een aantal organisaties 
de kans om bepaalde leegstaande panden een
tijdelijke invulling te geven in afwachting van de 
sloopwerken. Deze panden zijn gekozen omwille van 
hun ligging, de staat waarin ze verkeren en de 
mogelijkheden zoals een grote open ruimte, garage … 
Eens de panden gesloopt zijn, denken we na over een 
tijdelijk gebruik van enkele braakliggende terreinen.

Sloopwerken
Midden 2020 starten de eerste sloopwerken van de 
minnelijk verworven panden. Alle verworven panden 
moeten gesloopt worden vooraleer de werken kunnen 
starten, maar het slopen van de aparte panden zou 
voor veel hinder zorgen en is ook niet overal technisch 
haalbaar. Er zal dus in blokken gesloopt worden. Dit 
voorafgaand slopen vermijdt een langdurige leegstand 
van een groot aantal panden. Hierbij horen immers heel 
wat nadelen zoals lopende kosten, risico op krakers, 
vandalisme …

Van zodra de eerste fase van de 
sloopwerken afgerond is, kan het 
archeologisch vooronderzoek 
gestart worden op de site. 
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Buurt en brug in balans
Leiewerken in Menen 

Bij een nieuwe brug hoort natuurlijk ook een nieuwe omgeving! Tijdens 
de Leiewerken vernieuwen we daarom ook het openbaar domein op 
beide oevers. Aan de kant van de Noordkaai bijvoorbeeld komt zo’n 
stuk nieuw openbaar domein tussen de aanloophellingen van de brug 
in de Rijselstraat te liggen. De concrete invulling hiervan ligt op dit 
moment nog niet vast, maar wordt samen met jullie en de stad verder 
bepaald.

Nieuwe kaaimuren
Aan de overkant, op de zuidelijke oever, zorgt de bouw van nieuwe 
kaaimuren eveneens voor een portie kersvers openbaar domein. Er 
worden momenteel nog enkele mogelijkheden onderzocht, waaronder 
een beperkte verlaagde zone om het contact met de waterweg te 
optimaliseren. We werken daarbij naar een brede openbare kade met 
een groen karakter waarop het aangenaam vertoeven is. Ook aan de 
zuidelijke oever dienen nog een aantal zones een concrete invulling te 
krijgen. Er zijn alleszins heel wat mogelijkheden!

Door de rechttrekking van 
de bocht komt er bovendien 

extra grondgebied bij. Deze 
zal ingevuld worden als 
groene zone en ook de 

Noordkaai zelf zal mooi 
heraangelegd worden.



Een hart voor zwakke 
weggebruikers

Leiewerken in Menen 

Omdat Seine Schelde Vlaanderen meer is dan enkel investeren in een 
betere infrastructuur voor de binnenvaart, bouwen we ter hoogte van 
de Grondwetstraat een nieuwe fi etsers- en voetgangersbrug.

Totaalplaatje
De fi etsers- en voetgangersbrug vormt samen met de nieuwe brug in 
de Rijselstraat één harmonieus geheel; daarom lijken de ontwerpen 
sterk op elkaar. Zo zal de brug eveneens uit staal gemaakt worden en 
bevindt de draagstructuur van de brug zich onder het brugdek. 

Toch krijgt de brug, met een lengte van 62 meter, een eigen identiteit. 
In plaats van de v-vormige pijlers van de wegbrug, wordt hier gekozen 
voor een brug in een S-vorm en eenvoudige, schuine palen die de 
brug zullen dragen. Een fl auwe helling van 4% zorgt voor een vlotte 
doorgang voor fi etsverkeer.

De nieuwe fi etsers- 
en voetgangersbrug vormt 

een harmonieus geheel met 
de brug in de Rijselstraat.
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En de ligging?
Leiewerken in Menen 

De nieuwe fi ets- en voetgangersbrug zal een belangrijke oversteek-
plaats vormen voor fi etsers die vanuit Lauwe komen. Bovendien ligt 
deze brug op de bovenlokale fi etssnelweg Komen-Deinze. Daarnaast zal 
hij uiteraard ook voor lokale bewoners een bijkomende oversteekplaats 
vormen. 

S-vorm neemt bovenhand
De vrije hoogte van 7 meter voor de scheepvaart in combinatie met 
een fl auwe helling van 4% zorgt ervoor dat de hellingen behoorlijk 
lang zijn. Een vijftal scenario’s voor de landingen werden vergeleken 
en uiteindelijk werd in overleg met de stad gekozen voor een S-vorm. 

Heel wat randvoorwaarden speelden hierbij een rol zoals beschikbare 
ruimte op beide oevers, een veilige doorgang voor snel fi etsverkeer, 
mogelijkheden voor ontwikkelingen van het Barakkenpark ...

De nieuwe fi etsers- en voetgangersbrug 
komt ter hoogte van de Grondwetstraat. 



MilieuEffectenRapport 
Doortocht Menen (MER)

Leiewerken in Menen 

Wat is een MER?
Een milieueffectenrapport (kortweg MER) onderzoekt de 
effecten van het project ‘Doortocht Menen’ op mens en 
omgeving. Het MER is een belangrijke voorwaarde voor 
het verkrijgen een omgevingsvergunning.

Waarover gaat het MER?
Dit MER onderzoekt de effecten van het rechttrekken van 
de Leie, de heraanleg van de Leieboorden en de bouw 
van de centrumbrug. De bouw van de fi etsersbrug of de 
stedenbouwkundige projecten van de stad Menen maken 
geen deel uit van het onderzoek.

Wat wordt er onderzocht?
Het MER onderzoekt een brede waaier aan effecten op 
mens en milieu:

Daarbij komen zowel effecten tijdens de werken als na 
realisatie van het project aan bod.

Wie voert het onderzoek uit?
Voor elk thema is een erkend MER-deskundige aangesteld. 
Zij staan onder leiding van een MER-coördinator. Samen 
staan zij garant voor een onafhankelijk onderzoek. Het 
team MER van de Vlaamse overheid ziet hierop toe.

Heb ik inspraak in het onderzoek?
Natuurlijk. In een eerste stap wordt een ‘aanmelding’ 
opgemaakt. Daarin beschrijven de experts wat er zal 
worden onderzocht en hoe dat zal gebeuren. Zowel 
de verschillende overheden als de burgers kunnen 
opmerkingen geven tijdens een publieke raadpleging. Die 
is voorzien in de tweede helft van 2019. › Mobiliteit

 › Ruimte
 › Geluid
 › Lucht
 › Bodem

 › Water
 › Biodiversiteit
 › Landschap, bouwkundig 

erfgoed & archeologie
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Het begin: nieuwe fi etsers- en 
voetgangersbrug prioriteit

Leiewerken in Menen 

Het voorontwerp van de nieuwe fi etsers- en 
voetgangersbrug zit momenteel in de laatste fase. Dit 
ontwerp wordt uiteindelijk omgezet in een defi nitief 
exemplaar. Op basis hiervan kunnen de nodige 
vergunningen aangevraagd worden, waarna de werken 
voor de nieuwe fi etsers- en voetgangersbrug eind 2020 
van start zullen gaan. Goed om weten: we beginnen 
eerst met de fi etsers- en voetgangersbrug en dan pas 
met de werken in het centrum.

De werken aan de nieuwe 
brug starten eind 2020. 
Een ambitieuze timing 

waarvoor we momenteel 
volledig op schema liggen!



Het vervolg: nieuwe wegbrug 
en omgeving aan de beurt

Leiewerken in Menen 

Ook voor de werken in het centrum wordt het voor-
ontwerp omgezet in een defi nitief ontwerp en volgen 
we nauwgezet de nodige vergunningsprocedure. Een 
must is ook dat alle panden eerst gesloopt worden 
alvorens we van start gaan. Deze afbraakwerken vangen 
alvast midden 2020 aan zodat de eigenlijke Leiewerken 
ten vroegste midden 2021 kunnen starten. Nog even 
geduld dus, maar het resultaat zal de moeite lonen …

Strakke planning
De eerste stap is het bouwen van de nieuwe kaaimuren 
op rechteroever. Als alles vlot verloopt zullen we begin 
2022 starten met de bouw van de nieuwe brug in de 
Rijselstraat. Het jaar daarop, 2023, zijn de kaaimuren 
op linkeroever aan de beurt. Begin 2024 zou de nieuwe 
brug in gebruik genomen kunnen worden en starten we 
met de afbraak van de huidige brug in de Rijselstraat. 
Daarna wordt het publiek domein verder afgewerkt met 
de nodige fi nishing touches.

Door jaar per jaar de geplande 
projecten te verwezenlijken, 

zouden alle werken in het 
centrum van Menen in 2024 

klaar moeten zijn.
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AANSPREEKPUNTEN 

BEWONERSBRIEVEN

WEBSITE

SOCIAL MEDIA

CONTAC T

Heb je nog vragen of opmerkingen? Spreek dan gerust één van de verantwoordelijken 
van De Vlaamse Waterweg nv of de stad Menen aan.

Om kort op de bal te spelen, zal De Vlaamse Waterweg nv op geregelde tijdstippen 
communiceren over de stand van zaken.

De werken in Menen en het project Seine Schelde Vlaanderen worden uitgebreid 
voorgesteld op de website www.seineschelde.be 

De Vlaamse Waterweg nv communiceert regelmatig over het project Seine Schelde 
Vlaanderen op Facebook, Twitter en Instagram. Volg ons via #seineschelde!

09 292 12 11

Na de informatiemarkt kun je al je vragen en opmerkingen doorsturen naar: 
seineschelde@vlaamsewaterweg.be

Meer informatie over 
de werken aan de Leie

Leiewerken in Menen 

Ga naar www.seineschelde.be of gebruik je smartphone 

en scan de code om meer te weten te komen over de verschillende deelprojecten op onze website.

WIL JE MEER WETEN?



provincie west-vlaanderen
interreg valys

de vlaamse waterweg nv

een project van BUUR
voor stad Menen

samen met

 WELKOM IN HET
BARAKKENPARK

BUURTPARK AAN DE LEIE
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inplanting fietsers- en voetgangersbrug

SCHAALVERHOUDING VANDERMERSCHPLEIN

barakkenparkstudiegebied



VERHOGEN VAN DE
ECOLOGISCHE WAARDE 
EN BIODIVERSITEIT
Een meer diverse natuur binnen site én omgeving 
is  van groot belang voor de leefbaarheid van 
verschillende planten- en diersoorten.  Veel 
natuurlijke omgevingen zijn verloren gegaan 
(onder meer door de bouwdruk) terwijl deze een 
betere omgeving voor diverse soorten bieden dan 
bijvoorbeeld een monotoon grasveld.

BRUGLANDING ALS 
RECREATIEVE ZONE

DE BRUG VORMT EEN VLOTTE VERBINDING 
TUSSEN DE WIJK,  HET BUITENGEBIED EN HET 
CENTRUM. GEZIEN DE BRUG LANDT IN HET PARK 
KAN DEZE VERBINDING VERDER ALS RECREATIEVE 
DRAGER WORDEN UITGEBOUWD, BIJVOORBEELD 
ALS PICKNICKPLEK,  TREFPUNT OF RUSTPLEK. 
KORTOM, DE BRUG WORDT ALS ONTMOETINGSPLEK 
INGERICHT.

RECREATIEVE 
VOORZIENINGEN VOOR 
EN DOOR DE BUURT

BINNEN HET PARK WORDT EEN (GROENE) PLEK VOOR 
DE WIJK GECREËERD. DE INBRENG VAN DE BEWONERS 
WORDT HIERIN VOOROPGESTELD.

DUIDELIJKE 
ONTSLUITING EN 
TOEGANKELIJKHEID
EEN PARK MOET UITERAARD VOOR IEDEREEN 
TOEGANKELIJK ZIJN.  DAAROM WORDT EXTRA 
AANDACHT BESTEED AAN HERKENBARE 
TOEGANGSPUNTEN EN BEGAANBARE PADEN. 

VERGROENING VAN DE 
WIJK

HET PARK KRIJGT EEN GROENE INRICHTING OP MAAT 
VAN DE BEVOLKING, MAAR OOK GROEN IN DE STRAAT 
VERBETERT DE LEEFKWALITEIT BINNEN DE BESTAANDE 
WOONWIJK.

Oever  Flusspark  Lünen (Duits land) 
-  WBP Landschaf tsarchitekten

Park  S int-Baafskouter  Gent 
-  Fr is  in  het  landchap

5 doelstellingenVISIE
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ontmoet- en rust-
plek

evenementplein - pop-up zomer-
bar,  buurtfestival,  open theater,  . . .
f ietsparkeren

toegankelijke groene oever

BRUGLANDING

toegangszone heringericht

overgang stedelijk - 
landschappelijk

verplaatsing jaagpad 
- integratie in park

toegankelijk water 
en groene oever

poelen/natte zones met 
aangepaste beplanting
en natuurbeleving

gerichte doorzicht-
en richting Leie

buffergroen

minimum scenarioONTWERP



BOSWEIDE

|open plek ken en bosranden a ls 
l igweide/speelweide/event weide/
spor t weide/ . . .

|door z ichten en uitk i jk punten 
vanuit  bos/bosrand

|beheer  a ls  par t ic ipat ieve ac t iv i -
te i t

|verbinding met  v londerpad door-
heen het  park

SPEELNATUUR

|bereik baar  speelwater

|speelbos  met  robuuste  en 
natuur l i jke  inr icht ingen

|verbinding met  v londerpad door-
heen het  park

|verbinding met  boomgaard en 
jaagpad

BOOMGAARD

|rust ige pick nickzone met  f rui t -
bomen

|aansluitend aan toegangzone v ia 
Grondwetstraat

|di rec te  l ink  met  jaagpad

| informeel  maar  toegankel i jk  pad 
naar  binnengebied park

| in  beheer  van omwonenden?

PLEK JES - BOOMGAARD

PLEK JES - SPEELNATUUR

2

omleiding jaagpad/fietspad

biodiversiteit met kruiden- en bloemen
in wisselbeheer

verbinding met toegangszone

3

vlonderpad doorheen het 
park

avontuurlijk pad in speelbos

omleiding jaagpad/fietspad

stammen en zwerfkeien 
als stapstenen

verbiding met boomgaard

picknickbanken tussen kru-
iden en bloemen

houtrillen voor beheerw-
erken

houtrillen voor 
beheerwerken

biodiversiteit met kruiden- en bloemen
in wisselbeheerpicknickbanken tussen kru-

iden en bloemen

vlonderpad met rustpunt-
en doorheen het park

rustpunten met doorzichten 
naar Leie

4

PLEK JES - BOSWEIDE

minimum scenarioONTWERP



5- SPONTANE NATUUR
6- BUFFERBOS
7- PADENSTRUCTUUR 
 jaagpad
 vlonderpad
 wandelpad

5

7
7

6

7

5

ondoordringbare natuur

gerichte doorzichten 
richting Leie

buffergroen

informeel toegankelijk pad
wandellus
sportlus

avontuurlijk toegankelijk 
vlonderpad

houtrillen voor 
beheerwerken

informeel toegankelijk pad
wandellus
sportlus

verbinding trap N32

aansluiting met vlonderpad

SPONTANE NATUURONT WIKKELING

|maximal iser ing van natuur l i jke  ont wik kel ing

|dichte  bosrand-  en bosbegroei ing

|geen of  beperkt  en sturend beheer

|verbinding v ia  informeel  maar  toegankel i jk  pad

|recreat ieve wandel-  en spor t lus  ( f i tometer,  loop -
piste,  mountainbiketra i l? )

| rustpunten in  beheerde zones

|verbinding met  t rap N32

SPONTANE NATUURONTWIKKELING

MAXIMUM SCENARIO - NATUURLIJKE UITBREIDING PARK

maximum scenarioONTWERP



6

7

informeel toegankelijk pad
wandellus
sportlus

dichte buffer bosrand en 
bosbegroei ing

open rustplekken met kruiden en bloe-
men in wisselbeheer

gerichte doorzichten 
richting Leie

verplaatsing jaagpad - integratie in 
het park

vlonderpad doorheen het park met 
rustpunten en doorzichten

informeel toegankelijk pad
wandellus
sportlus
. . .

toegangszone
verbinding Grondwetstraat - 
jaagpad - park

BUFFERBOS

PADENSTRUCTUUR - JAAGPAD - VLONDERPAD - RECREATIEPAD

BUFFERBOS

|maximal iser ing van natuur l i jke 
ont wik kel ing

|dichte  bosrand-  en bosbegroei ing

|verbinding v ia  informeel  maar 
toegankel i jk  pad met  rustpunten

|recreat ieve wandel-  en spor t lus 
( f i tometer,  looppiste,  mountain-
biketra i l? )

|open plek ken met  houtr i l len ( i fv 
beheer)

|ger ichte  door z ichten r icht ing Leie

maximum scenarioONTWERP



ontwerpbureau BUUR kan je alles 
vertellen over de herinrichting van het 
Barakkenpark en het overkoepelende 

project VALYS.

je kan hen bereiken via
016 89 85 50 of els@buur.be


