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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



BR34 – Brug Meerhout-Vorst

Laakdal

Meerhout



Nieuwe brug Meerhout-Vorst
Stalen boogbrug – lengte 123 m
Doorvaarthoogte +/- 2 m hoger dan huidige brug
2 x 1 rijstrook met vrijliggende fietspaden op brug en opritten
Kanaalverbreding t.h.v. de brug : 50 m -> 86 m



Nieuwe brug Meerhout-Vorst



Aanpak van de werken

• Voorbereidende werken en bouw kaaimuren

• Testfase 3 maanden : brug enkel toegankelijk voor 
voetgangers en fietsers -> monitoring door gemeentes 

• Aansluitend op testfase : brug gedurende 9 maanden 
onderbroken voor alle verkeer. 

• Nieuwe brug op dezelfde locatie gebouwd als bestaande brug. 

• Verkeer wordt omgeleid tijdens onderbrekingen



Mijlpalen
• Start bouw kaaimuren – april 2020

• Testfase : Onderbreking Langvoort – Genelaar voor 
gemotoriseerd verkeer – vanaf 1/9/2020

• Onderbreking brug voor ALLE verkeer (i.k.v. werken) : eind 
november 2020

• Afbraak brug : eind november 2020

• Invaren brug: begin mei 2021

• Openstelling brug en opritten : midden augustus 2021

• Einde werken: december 2021



Invloed op gemotoriseerd verkeer



Invloed op fiets- en voetgangers 

Onderbreking brug



Invloed op fiets- en voetgangers 

Jaagpad noordelijke rechteroever

• Wordt zoveel mogelijk open gehouden door middel van een 
tijdelijk fietspad en, indien nodig, fietscontainers.

• Bij sommige werkzaamheden (b.v. afbraak brug, invaren 
brug, …) wordt jaagpad gedurende korte periodes 
onderbroken

-> omleiding via Schaffelaren – Gestelbeemden – Genelaar



Invloed op fiets- en voetgangers 
Jaagpad noordelijke rechteroever - omleiding



Invloed op fiets- en voetgangers 

Jaagpad zuidelijke linkeroever

• Gedurende hele duur der werken wordt jaagpad afgesloten 
t.h.v. de brug en omgeleid

• Bestaande fietsomleiding voor containerterminal op Nike-
site wordt aangepast :

-> fietsers worden via brug N126 Kiezel naar het jaagpad 
op rechteroever geleid



Invloed op fiets- en voetgangers 
Jaagpad zuidelijke linkeroever - omleiding



Vragen ?

De Vlaamse Waterweg nv

Havenstraat 44
3500 Hasselt

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

www.vlaamsewaterweg.be/brug-meerhout-vorst

http://www.vlaamsewaterweg.be/brug-meerhout-vorst

