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Kempische brug Hasselt

http://www.franki.be/


Geplande werken

Verhoging brug Kempische Steenweg (N74) over Albertkanaal: twee 
brugdelen worden 2,55 meter opgekrikt. Aansluitingen Grote Ring en 
Genkersteenweg worden tegelijk vernieuwd.

Fietspaden op de brug:
• Ook opgekrikt, aan elke zijde van de brug komen twee fietslussen 

om helling af te vlakken.
• Renovatie van fietspaden op brug.

Verbeteringen Grote Ring (R71) ter hoogte van Kempische Steenweg (N74):
• Aanpassingen voorsorteerstroken en afslagstroken van en naar de 

brug.
• Vernieuwing wegdek tussen brug Kanaalkom en kruispunt Elfde-

Liniestraat.
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Ontwerp



Timing werken

STAP 1 - Renovatie fietsbruggen door AWV:

– Oostelijke fietsbrug (kant Godsheide): 
van 22 februari tot medio maart 2022

– Westelijke fietsbrug (kant Kuringen): 
van medio maart tot eind april 2022

– Brugleuningen in het najaar

Nieuwe verhardingen + leuningen voor de fietsbruggen



Timing werken

STAP 2 - Aanleg nieuwe fietshelling westzijde:

– Voorbereidende werken: 
van 21 maart tot 1 april 2022

– Aanpassing fietstunnel onder N74 (kant Banneux): 
van 4 april tot 19 april (paasvakantie) 
tunnel gesloten => lus via jaagpad

– Vernieuwing westelijke zijde (kant Kuringen): 
van 19 april tot 29 juli 2022

Heraanleg fietshellingen westzijde met fietslussen



Timing werken

STAP 3 - Verhogen brugdelen gemotoriseerd verkeer:

– Westelijk brugdeel (kant Kuringen): 
van 10 juni tot 29 juli 2022
voorbereidingen weginfra vanaf begin mei

– Oostelijk brugdeel (kant Godsheide): 
van 1 augustus tot 19 september 2022

– Vernieuwing aansluiting Genkersteenweg:
van 1 augustus tot 16 augustus 2022
dwingende eis = open voor start festival Pukkelpop

Opkrikken brug in twee fasen en heraanleg wegenis



Timing werken

STAP 3 bis - Renovatie en optimalisaties Singel door AWV:

– Eerste voorbereidingen in mei: 
OV palen, VRI aanpassingen, tijdelijke wegenis

– Hoofdwerken tijdens 14 weken brugverhoging:
van 10 juni tot 19 september 2022 

– Samenwerking tussen beide bouwheren en aannemers: 
integratie planning en verkeersmaatregelen

www.wegenenverkeer.be/hasselt 



Timing werken

STAP 4 - Aanleg nieuwe fietshelling oostzijde:

– Start tegelijk met verhoging brug: 
vanaf 1 augustus 2022

– Duurt langer dan brugverhoging:
tot in oktober 2022

– Afwerking door AWV:
leuningen fietsbrug(gen) in november

Heraanleg fietshellingen oostzijde met fietslussen



Hinder

VRT NWS 22 februari 2022

TVL beeldverslag 22 februari 2022

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/02/21/brug-over-albertkanaal-op-kempische-steenweg-wordt-2-meter-opgek/
https://www.tvl.be/nieuws/verhogingswerken-drukke-kempische-brug-gestart-fietsers-extra-gewaarschuwd-134667


Hinder

Actieve weggebruiker: 

• Fietsers en voetgangers van 22 februari tot 
november 2022 in beide richtingen aan één zijde 
van de brug 

• Lokale hinder door werken aan fietstunnels met 
tijdelijk extra omrijdfactor



Hinder

Situatie van 22 februari tot medio maart



Hinder

Situatie van medio maart tot 1 april



Hinder

Situatie van 4 tot 19 april (paasvakantie)



Hinder

Situatie van 19 april tot eind juli



Hinder

Situatie van 1 augustus tot november



Hinder

Tunnel onder N74 even dicht in de loop 
van het project (periode nog te bepalen)



Hinder

Kom hoffelijk over de brug!

• Fietsers en voetgangers in 
beide richtingen op één zijde 
van de brug.

• De ruimte op het fietspad is 
beperkt.

• Pas je snelheid aan.

• Blijf goed aan de rechterzijde.



Hinder

Gemotoriseerd verkeer: 

• Zware hinder in zomermaanden 2022, zowel op brug 
Kempische Steenweg als Grote Ring. 

• Aantal rijstroken op brug en Grote Ring wordt 
beperkt / gehalveerd.

• Geen links-af naar Genkersteenweg (vanaf 10 juni) + 
aansluiting 2 weken helemaal dicht (1 > 15 aug)

• Alternatieven voor bovenlokaal verkeer.

• Aanbevolen route via zuidkant Grote Ring.



Hinder

Routes via dynamische reistijdbegeleiding



Hinder

Gebruik best zuidelijke zijde Grote Ring



Communicatie

• Alle info op vlaamsewaterweg.be/kempische-brug

• Blijf op de hoogte en schrijf in op de digitale nieuwsbrief.

• Fietsinfopakket voor scholen en bedrijven

• Contact via communicatie@vlaamsewaterweg.be



Nog vragen?



De Vlaamse Waterweg nv
Havenstraat 44

3500 Hasselt
Tel. 011 29 84 00


