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VERHOGING BRUG 
KEMPISCHE STEENWEG 
De brug van de Kempische Steenweg over het Albertkanaal wordt deze zomer 2,55 meter verhoogd. Zo 
creëren we een vrije doorvaarthoogte van 9,10 meter en krijgt de binnenscheepvaart meer mogelijkheden. 
Door de brugverhoging moet de hele weginfrastructuur vanaf de Grote Ring tot iets voorbij het kruispunt 
met de Genkersteenweg worden aangepast. De fietser krijgt aan elke zijde van de weg én het kanaal 
een fietslus om de extra hoogte comfortabel te overbruggen. Voor het gemotoriseerd verkeer nemen de 
hellingen toe en wordt het kruispunt met de Grote Ring verbeterd.

Het opvijzelen van de brug, die eigenlijk uit twee aparte brugdelen bestaat, gebeurt in twee fasen van 
telkens zeven weken in de periode juni – september 2022. Verkeer over het kanaal blijft daarbij mogelijk, 
maar slechts aan de helft van de capaciteit. Het aanpassen van de aanloophellingen voor de fietser en 
de aanleg van de fietslussen neemt meer tijd in beslag. Er wordt gewerkt van februari tot november dit 
jaar. Fietsers en voetgangers kunnen het kanaal steeds aan één zijde van de steenweg kruisen. Je fietst 
en stapt dan in dubbelrichting over de beschikbare brughelft.  

LEES ALLES OVER 
DE WERKEN IN DEZE 
FOLDER EN OP ONZE 
WEBSITE.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE 
DIGITALE NIEUWSBRIEF EN 

BLIJF OP DE HOOGTE 



MET DE FIETS EN TE VOET

OPWAARDERING ALBERTKANAAL:
EEN HOGERE BRUG VOOR DE KEMPISCHE 
STEENWEG IN HASSELT

Om extra mogelijkheden te bieden voor containervervoer, verhoogt De Vlaamse Waterweg nv 
alle bruggen over het Albertkanaal en vergroten we de doorvaartbreedte. Op die manier kunnen 
containerschepen een extra laag containers vervoeren en stijgt de capaciteit van het kanaal. Zo kunnen 
we meer vrachtwagens van de weg halen. 

Vanaf februari tot en met november fiets of wandel je in beide richtingen over één van de twee 
brugzijden. Want beurt om beurt is één zijde van de brug afgesloten voor fietsers en voetgangers. Op de 
beschikbare zijde geldt dubbelrichting en dus moet je rekening houden met tegenliggers. Fiets daarom 
uiterst rechts, pas je snelheid aan en wees hoffelijk voor elkaar.     

VANAF 22 FEBRUARI 2022
 Aanpassingen fietsinfrastructuur

VAN 10 JUNI TOT 29 JULI 2022
 Verhoging van de westelijke brughelft

 = kant Kuringen / kanaalkom

VAN 1 AUGUSTUS TOT 23 SEPTEMBER 2022
 Verhoging van de oostelijke brughelft

 = kant Godsheide / Banneuxwijk

TOT IN NOVEMBER 2022
 Aanpassingen fietsinfrastructuur

IMPACT VOOR HET VERKEER TIMING

We verwachten ernstige verkeershinder tijdens 
de verhoging van de twee brugdelen deze 
zomer. Via de Limburgse gemeenten en de pers 
roepen we op om de omgeving te vermijden en 
andere routes te gebruiken. 

De reistijden via de Kempische Steenweg en 
de alternatieve routes via de E314-E313 en 
Genk-Diepenbeek-Hasselt worden tijdens de 
verhogingswerken in real-time gesignaleerd. Zo 
hebben bestuurders de kans om de snelste weg 
te kiezen.

DRUKSTE LIMBURGSE AUTOBRUG OVER HET KANAAL

De brug van de Kempische Steenweg in Hasselt is één van de 62 bruggen over het Albertkanaal die nog verhoogd moet worden. Ze 
is tegelijk ook de drukst bereden brug van Limburg. In tegenstelling tot de brug in Kuringen en de tuikabelbrug in Godsheide wordt 
deze Hasseltse brug niet onderbroken voor verkeer. Bovendien wordt de hinder voor het autoverkeer beperkt tot twee keer zeven 
weken tussen begin juni en eind september 2022.

Scan de QR-code
voor meer info.

RICHTING KIEWIT

Aanrijding met je tegenligger 
vermijden? Blijf goed aan de 

rechterzijde.

KOM HOFFELIJK  
OVER DE BRUG!
Tijdelijk fiets- en wandelverkeer  
in dubbelrichting.

FIETS JE REGELMATIG OVER DE 
BRUG, LEES DAN ZEKER OOK DE 

VOORLAATSTE PAGINA.!

Wist je dat de fietsbruggen als afzonderlijke elementen aan de autobruggen hangen? Bovendien 
worden deze niet beheerd door De Vlaamse Waterweg nv, maar door het Agentschap Wegen 
en Verkeer (AWV). Zij zullen van de verhogingswerken gebruik maken om beide fietsbruggen 
te renoveren. Zowel de fiets- en voetpadverhardingen als de brugleuningen worden vernieuwd. 
Verder zal AWV ook de fietstunnels onder de Kempische Steenweg, aan elke kant van het 
kanaal, renoveren. Maar de vier nieuwe fietshellingen met de extra oprijlussen leggen wij aan.  

WEETJE



NIEUWE WEGINFRASTRUCTUUR DOOR HOGERE 
BRUG: VERBETERING KRUISPUNT KEMPISCHE 
STEENWEG MET GROTE RING

Om de brug met 2,55 meter te verhogen, moeten de hellingen uiteraard mee omhoog. Daarom worden 
de kruispunten met de Genkersteenweg en de Grote Ring opnieuw aangelegd. Tegelijk wordt de rijweg 
tussen de kruispunten en op de brug vernieuwd.

Bijna alle aanpassingen van de weginfrastructuur gebeuren tijdens de periode van de verhogingswerken 
van juni t.e.m. september 2022. Enkel op de Grote Ring zal het Agentschap Wegen en Verkeer al vanaf 
mei werken uitvoeren.

Het kruispunt met de Genkersteenweg wordt opnieuw 
aangelegd om aan te sluiten op de verhoogde brug, maar hier 
verandert niets aan de opstelstroken. Tijdens de verhoging 
van de eerste brughelft (kant kanaalkom van 10 juni tot 
29 juli) blijft het kruispunt in dienst, maar kan je vanuit 
Zonhoven de Genkersteenweg niet inrijden. Je rijdt dan om 
via de Grote Ring, Universiteitslaan, Trichterheideweg en 
het sas van Godsheide.

De nieuwe aansluiting van de Genkersteenweg met de brug 
leggen we aan bij het begin van de tweede fase (verhoging 
oostelijke brughelft). Vanaf 1 augustus is de Genkersteenweg 
dan voor ongeveer twee weken afgesloten van de Kempische 
Steenweg.

GENKERSTEENWEG GROTE RING

Tijdens de verhoging van het ene brugdeel zijn er op 
het andere brugdeel maar twee rijstroken per richting 
beschikbaar. Hierdoor zijn ook de afslagstroken van en naar 
de Grote Ring beperkt. We hebben namelijk maar de helft 
van het kruispunt ter beschikking. Ondertussen vernieuwen 
we wel de andere kruispunthelft en optimaliseren we er de 
afslagstroken.

Het Agentschap Wegen en Verkeer maakt trouwens 
gebruik van de werfsituatie om op de Grote Ring zelf 
ook een aantal extra afslagstroken aan te leggen. De 
uitvoering van die werken wordt maximaal afgestemd op 
de verhogingswerken van de brug.    



FIETSEN TIJDENS DE WERKEN
VAN FEBRUARI TOT NOVEMBER FIETS JE IN BEIDE RICHTINGEN AAN 
ÉÉN ZIJDE VAN DE BRUG!

Eerder in de folder las je al dat De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap Wegen en Verkeer 
samenwerken aan de nieuwe fietsinfrastructuur.  Maar ook voor het gemotoriseerd verkeer slaan beide 
Vlaamse agentschappen de handen in mekaar. Tegelijk met onze nieuwe aansluiting van de brug op de 
Grote Ring verbetert AWV het hele kruispunt van de Grote Ring met de Kempische Steenweg. Van 22 februari tot half maart renoveert het Agentschap Wegen 

en Verkeer de fietsbrug aan de kant van de Genkersteenweg. 
Doorgang voor fietsers en voetgangers is dan onderbroken. 
Fietsen en wandelen doe je in beide richtingen over de andere 
fietsbrug (kant Kuringen). > Zie plannetje 1

Als de renovatiewerken goed opschieten (zonder weerverlet), 
vernieuwt AWV vanaf half maart meteen ook de tweede 
fietsbrug. Actieve weggebruikers passeren de brug dan in beide 
richtingen over de oostelijke brughelft (kant Godsheide).

Plannetje 1 Plannetje 2

De aannemer van De Vlaamse Waterweg nv start pas in de 
tweede helft van maart. Eerst worden de taluds vrijgemaakt 
van begroeiing. En begin april gaat de noordelijke fietstunnel 
onder de Kempische Steenweg dicht om deze aan te passen voor 
de nieuwe fietshelling. Met de fiets en te voet volg je enkele 
weken een extra omleiding via het jaagpad onder de brug.  
> Zie plannetje 2

Begin augustus, als de tweede fase van de eigenlijke brugverhoging 
start, verhuizen fietsers en voetgangers weer naar de westelijke 
brughelft (kant Kuringen). De nieuwe fietspaden met fietslussen 
zijn hier dan klaar. Je fietst en wandelt tot november in beide 
richtingen over de verhoogde brug en nieuwe hellingen. In de 
loop van november kan ook de tweede zijde open en fiets je 
weer in de gebruikelijke richting aan de juiste zijde van de 
Kempische Steenweg.  

Op het ontwerpplan in het midden van de folder 
zie je de optimalisaties in beeld. 

OM DE VERKEERSSTROMEN OP DIT  
KRUISPUNT VLOTTER TE MAKEN:

  krijgt het verkeer vanuit Kiewit/Zonhoven twee langere 
afslagstroken naar de buitenring;

  komt er een tweede rechtsafslagstrook om vanaf de 
buitenring de brug op te rijden;

  en wordt een derde linksafslagstrook aangelegd om van 
de binnenring de brug op te draaien.

Tussen mei en september vernieuwt AWV trouwens de hele zone 
van de Grote Ring tussen de Elfde Liniestraat en de brug over 
de kanaalkom. De rijwegen krijgen een nieuwe asfaltlaag en 
markeringen en worden aangepast aan de extra afslagstroken. 
Aan het kruispunt met de Elfde Liniestraat verlengt AWV 
tenslotte de linksafslagstrook van de binnenring voor verkeer 
komende vanaf de Handelsschool.

NIEUWE WEGINFRASTRUCTUUR DOOR HOGERE 
BRUG: VERBETERING KRUISPUNT KEMPISCHE 
STEENWEG MET GROTE RING

KOM HOFFELIJK  
OVER DE BRUG!
RICHTING HASSELT-CENTRUM



COMMUNICATIE EN CONTACT

Dit project is een samenwerking tussen verschillende 
partners, waaronder De Vlaamse Waterweg nv en 
het Agentschap Wegen en Verkeer, ondersteund 
door de Europese Unie. 

Het studiebureau THV Arcadis-Sweco staat 
garant voor het ontwerp en de technische 
plannen. Aannemers Stadsbader, Renotec 
en Willemen Infra voeren de werken uit. 

Op www.vlaamsewaterweg.be/kempische-brug vind je meer informatie over dit project. Meer 
details over de fasering, timing en omleidingen van de werken plaatsen we in de loop van 
het project op de website.

ACTUELE INFO OP DE WEBSITE

In de aanloop naar en tijdens de werken versturen we regelmatig digitale nieuwsbrieven om 
fietsomleidingen, fasewissels of belangrijke wijzigingen aan te kondigen. Schrijf je in via de 
website en ontvang alle relevante info en werfupdates meteen in je mailbox.

NIEUWSBRIEF IN JE MAILBOX

WIE IS WIE?

E-mail: communicatie@vlaamsewaterweg.be
Telefoon: 011 29 84 00

VRAGEN? Ken je mensen die deze folder ook 
graag lezen? Je vindt hem digitaal 
op onze website.WEETJE

Medegefinancierd door de financieringsfaciliteit 
voor Europese verbindingen

INFO: DE BRUG KURINGEN EN DE 
TUIKABELBRUG GODSHEIDE

  De nieuwe brug in Kuringen gaat midden maart open voor alle weggebruikers. 

  De verhoging van de tuikabelbrug in Godsheide is in juni afgerond.

  Zo zijn beide bruggen weer in gebruik voor we starten met de verhoging van de brug van de Kempische Steenweg!

Voor bewoners in de omgeving organiseren we in mei nog een infomoment met focus op 
de effectieve verhogingswerken van de brug. Wil je hiervoor een uitnodiging ontvangen? 
Schrijf je dan zeker in op de digitale nieuwsbrief! 

Meer info over het infomoment volgt enkel via onze nieuwsbrief. Er volgt geen uitnodiging in de brievenbus. Surf 
dus naar de website en abonneer je op de nieuwsbrief over dit project. Schrijf je in via www.vlaamsewaterweg.be/
kempische-brug.


