
Menen maakt zich op voor een metamorfose. In het kader van het Europese 
binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen werkt de Vlaamse Waterweg nv nauw 
samen met de stad Menen. Onze missie? De aangrenzende Leie en het centrum 
tegelijkertijd klaarmaken voor de toekomst. Van winkelplezier tot moderne 
scheepvaart!

Van Menen naar Parijs
Om de Leie klaar te stomen voor de scheepvaart van de toekomst zijn er in Menen 
een aantal aanpassingen nodig. Niet alleen wordt de te lage brug in de Rijselstraat 
vervangen, ook de bocht in de vaarweg wordt rechtgetrokken. Zo kunnen grotere, 
langere schepen vlot en veilig passeren. Daarmee wordt “ons” stukje van de Leie 
een onmisbaar schakelstuk in de Seine-Scheldeverbinding: dé watersnelweg van de 
toekomst, die de Vlaamse Havens (en Menen!) zal verbinden met Parijs.

Shoppen langs 
de Leiewerken?
Zo maken we Menen 
klaar voor de toekomst!

ONTDEK ER ALLES OVER OP SEINESCHELDE.BE.



Twee nieuwe bruggen
Het voorontwerp van de nieuwe brug in de Rijselstraat is klaar: het wordt een stalen 
brug van 61 m met een betonnen wegdek. De brug rust op V-vormige pijlers, waardoor 
je vanop de brug een open zicht op de omgeving hebt. Ook het ontwerp van de nieuwe 
fi etsers- en voetgangersbrug (ter hoogte van de Grondwetstraat) is gefi naliseerd, zodat de 
bouw van de nieuwe fi etsers- en voetgangersbrug eind 2020 kan starten. Deze brug ligt op 
de fi etssnelweg Komen-Deinze en zal een belangrijke verbinding vormen voor bovenlokaal 
fi etsverkeer. Ideaal voor shoppers die per fi ets komen! De werken in het centrum zullen eind 
2021 van start gaan.

Een dynamische buurt
Bij een nieuwe brug hoort een opgefriste omgeving. Voor we kunnen starten met de 
vernieuwing, moeten eerst een aantal panden gesloopt worden. In afwachting van de 
sloopwerken, kregen enkele panden een socio-culturele invulling: van fi etsrepaircafé tot 
kunstenaarsatelier of ontmoetingsplek. Al deze initiatieven worden uitgevoerd door de 
werkgroep ‘ DE PANDEN’ in samenwerking met stad Menen en De Vlaamse Waterweg nv. Na 
de sloop wordt er samen met de inwoners van Menen nagedacht over de tijdelijke invulling 
van de braakliggende terreinen. De defi nitieve invulling van het vernieuwde openbaar 
domein ligt nog niet vast en zal samen met de stad en haar inwoners verlopen.

Want Seine Schelde Vlaanderen is meer dan binnenvaart: het is ook stadsvernieuwing en 
beleving voor iedereen die woont, werkt en winkelt in Menen!
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