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Opwaardering Albertkanaal

Transport over het water (Albertkanaal) bevorderen i.p.v. transport 
over de (snel)weg

http://www.franki.be/


Project Verhogen Bruggen

Sinds jaren ‘90 is er een sterke groei van scheepvaartverkeer 
en containertrafiek in het bijzonder : 

=> Project verhogen Bruggen Albertkanaal :

Projectdoelstelling : ALLE bruggen een doorvaarthoogte van 
min. 9,10 m 

• Toegankelijk voor vierlaagse containervaart

• Bijkomende mogelijkheden Short Sea Shipping

• Bijkomende mogelijkheden uitzonderlijke transporten



BR19 – Brug Kuringen



Nieuwe brug Kuringen Overdemerstraat
Stalen boogbrug – lengte 123 m –
Doorvaarthoogte +/- 2 m hoger dan huidige brug
2 x 1 rijstrook met vrijliggende fietspaden op brug en opritten 
(Idem als stokrooie)
Jaagpaden verknopen met Overdemerstraat via onderliggende 
Overdemerstraat (LO) en Nieuwstraat (RO)
Kanaal verbreden thv brug van 50 naar 86m



Nieuwe brug Kuringen Overdemerstraat



Aanpak van de werken

• Voorbereidende werken en bouw kaaimuren.

• Nieuwe brug op dezelfde locatie gebouwd als bestaande 
brug. 

• Brug gedurende 9 maanden onderbroken voor alle verkeer. 

• Verkeer wordt omgeleid tijdens onderbrekingen.



Mijlpalen

• Voorbereidende werken (kaaimuur RO): februari 2020

• Onderbreking brug Overdemerstraat: 21/06/2021

• Afbraak brug: 27/06/2021

• Onderbreking Nieuwstraat: begin augustus 2021 – eind 
2021/begin 2022

• Invaren brug: november 2021

• Openstelling Overdemerstraat: maart 2022



Afbraak Brug 

• Voorbereidende werken / zaagwerken : 
– 21/6/2021 – 26/6/2021
– werken enkel overdag

• Afbraak middendeel brugdek boven kanaal : 
– Zondag 27/6 +/-7u tot zondagnamiddag/avond 
– Normaliter enkel overdag  

• Afbraak zijdelen, pijlers, landhoofden : 
– vanaf 28/6/2021 tot ca 4/7/2021
– werken enkel overdag



Invloed op verkeer
Gemotoriseerd verkeer : 



Invloed op verkeer
Lokale wegen in projectzone:

– RO: Nieuwstraat open tijdens afbraakwerken, na 
bouwverlof afgesloten en terug in dienst van zodra 
wegenis klaar (eind 2021/begin 2022) 

– LO: Groenstraat – Overdemerstraat afgesloten voor 
afbraak en aanleg kade, augustus 2021 tot eind 2021) 

– LO: Albertkanaalstraat wordt een aantal maal 
onderbroken ifv transport en montage brug 
• Korte onderbrekingen voor samenbouw (juni)

• Ca. 10/11/2021 – 15/11/2021 transport brug naar definitieve 
locatie



Invloed op verkeer - Albertkanaalstraat



Omleiding den Lijn tijdens onderbreking Overdemerstraat

Openbaar vervoer
H13 – H31 wordt ingekort, overige bediening via bestaande 
lijnen met ev. tijdelijke halte. Meer info : www.delijn.be

H31 H13



Fietsers – alternatief Overdemerstraat



Fietsers – Jaagpad
• LO: Groenstraat – Overdemerstraat afgesloten voor 

afbraak en aanleg kade, augustus 2021 tot eind 
2021) + kritieke werkzaamheden – Omleiding 
Gebrandestraat en Albertkanaalstraat

• RO: Enkel onderbreken voor kritieke 
werkzaamheden – Omleiding via LO (kruisen 
kanaal thv spoorbrug & Stokrooie)



Fietsers – Jaagpad



Vragen ?

De Vlaamse Waterweg nv

Havenstraat 44
3500 Hasselt

011 29 84 00
communicatie@vlaamsewaterweg.be

www.vlaamsewaterweg.be/brug-kuringen 



Vragenronde

Klik op popup of icoon



Bedankt voor jullie aandacht


