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Verkeerssituatie tijdens de werken

Voetgangers en fietsers
Te voet of met de fiets volg je tijdens de 1ste fase een omleiding om de werfzone 
heen. Die stuurt je langs de Voorstraat, Bosstraat en Kiezelstraat. Tijdens de 2de 
fase (juli ‘19 > jan ‘20) kan je wel weer via het fietspad langs het Provinciehuis. 
Nadien volg je terug de route via de Bosstraat. Wel kan je in de laatste fase al 
via de nieuwe tunnel van en naar het Provinciehuis.

Ligt je bestemming in de werfzone?

 • De Via Media en het bioscoopcomplex blijven met de fiets bereikbaar: ofwel 
via de omleiding, of (tijdens fase 2) via het fietspad langs het Provinciehuis.

 • Via het fietspad langs de Japanse Tuin, blijft ook Park H bereikbaar.

Openbaar vervoer
Net als autoverkeer rijden bussen van De Lijn gedurende de herinrichting 
over tijdelijke wegen rond de werfzone. Voor de reiziger verandert er weinig. 
Enkel de bushaltes ‘Provinciehuis’ verschuiven naar het kruispunt met de 
Trichterheideweg en de Via Media aan beide zijden van de Universiteitslaan.
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Autoverkeer tijdens fase 2

(Tijdelijke) wegenis 
voor autoverkeer

Vervanghalte De Lijn
‘Provinciehuis’

Bushalte

Bushalte

Bushalte

Opgelet!

Tijdens twee weekends (volgens de huidige planning in juni 
2019 en in januari 2020) zal de doorgang op de Universiteits-
laan van en naar Diepenbeek volledig versperd zijn.  
Autoverkeer volgt tijdens deze weekenddagen een omleiding.

- N702 Universiteitslaan
- Genk/Diepenbeek
- Trichterheideweg
- Via Media

- N20 Luikerstwg
- N2 Diepenbekerweg
- N2 Maastrichterstwg
- E313 Luik/Maastricht

- N74 Kempische Steenweg
- E313 Antwerpen/Brussel

- N702 Koning
  Boudewijnlaan
- Hasselt centrum

Op de Grote Ring rijdt autover-
keer voorbij de werfzone via 
tijdelijke wegenis aan de buiten-
zijde van de ringweg (ter hoogte 
van het Provinciehuis en Park H)

Verkeer van en naar Hasselt 
centrum rijdt over een 
volledig nieuwe, tijdelijke 
weg langsheen de Japanse 
Tuin en parking Hawaï.

- Hasselt centrum
- N702 Koning Boudewijnlaan
- N74 Kempische Steenweg
- E313 Antwerpen/Brussel

- N702 Universiteitslaan
- Genk/Diepenbeek
- Trichterheideweg
- Via Media

- N20 Luikersteenweg
- N2 Diepenbekerweg
- N2 Maastrichterstwg
- E313 Luik/Maastricht

Autoverkeer van en naar 
Diepenbeek rijdt op tijdelijke 
wegen in de bermen ten 
noorden en zuiden van de 
Universiteitslaan.

Gemotoriseerd verkeer
Autoverkeer kan de werken in alle richtingen passeren langs een 
netwerk van tijdelijke wegen rondom de werfzone.
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Het project in vogelvlucht
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en De Lijn gaan het 
kruispunt van de Gouverneur Verwilghensingel/Grote Ring (R71) met 
de Universiteitslaan (N702) heraanleggen. Ook het naastliggende 
kruispunt met de Trichterheideweg en de Via Media en dat tussen 
de Koning Boudewijnlaan en de Voorstraat wordt aangepast. De 
ingrepen moeten het verkeer in de omgeving vlotter en veiliger 
doen verlopen. 

Een nieuwe tunnel voor openbaar vervoer verbetert de 
doorstroming en stiptheid op de as Hasselt – Genk – 
Maasmechelen. Drie nieuwe fietstunnels wijzen voetgangers 
en fietsers op een aangename manier de weg naar de 
publiekstrekkers in de omgeving.

AWV start in mei 2019 met de aanleg van tijdelijke wegenis 
in de bermen rondom de projectzone. Eind juni verhuist het 
verkeer naar deze wegen en kan de huidige wegenis worden 
opgebroken en de nieuwe aangelegd. Tegen de zomer van 
2020 moet de herinrichting voltooid zijn.

In het najaar (plantseizoen) volgt nog de aanplanting 
van ruim 160 nieuwe bomen in de vele groenzones 
om het gebied een hoogwaardige en kwalitatieve 
landschappelijke invulling te geven.

Kruispunt met de Voorstraat

AWV vervangt de huidige rotonde aan de Voorstraat door 
een kruispunt met verkeerslichten. Slimme verkeerslichten 
regelen het verkeer, waaronder ook het openbaar vervoer 
dat hier de bedding verlaat of oprijdt.

Kruispunt Universiteitslaan – Gouverneur Verwilghensingel 

Dit drukke kruispunt wordt volledig heringericht. Enkele gerichte ingrepen 
moeten het kruispunt in alle opzichten verbeteren. Slimme verkeerslichten 
stemmen de verkeersregeling af op de actuele verkeersstroom. Verkeer 
verloopt zo vlotter, ook op drukke momenten. Langere voorsorteerstroken 
en aparte invoegstroken voor rechts afslaand verkeer maken het kruispunt 
overzichtelijker en veiliger.

Noordelijke fietstunnel en fietspad

Met een nieuw te bouwen fiets- en voetpad inclusief 
tunnel onder de ring ten noorden van de Universiteitslaan 
werkt AWV een ontbrekende schakel weg. Het nieuwe 
dubbelrichtingsfietspad zal het centrum (vanaf het 
Kapermolenpark) rechtstreeks met Park H verbinden.
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Kruispunt met de Trichterheideweg en Via Media

Aan het kruispunt met de Via Media komt een veilige, 
lichtengeregelde oversteek voor fietsers die tussen Hasselt en 
Diepenbeek het fietspad volgen. Slimme verkeerslichten regelen 
het verkeer, waaronder ook het openbaar vervoer dat hier de 
bedding verlaat of oprijdt.

Tram- en bustunnel en zuidelijke fietstunnel

Een nieuwe tunnel voor openbaar vervoer stuurt bussen op de 
Universiteitslaan en de Koning Boudewijnlaan onder de Grote 
Ring door. Het tracé maakt deel uit van het Spartacusproject en 
zal binnen dit project een sterke verbetering voor de doorstroming 
van lijnbussen opleveren. Later kan men de tunnel met minimale 
aanpassingen ombouwen om eveneens trams door te laten rijden. 

Het openbaar vervoer rijdt in beide richtingen op een vrijliggende bedding. 
Het huidige fietspad en de fietstunnel verdwijnen hiervoor. Een gloednieuwe 
tunnel en dubbelrichtingsfietspad meer naar de buitenkant komen in de plaats. 
Fietsers en voetgangers aan de zuidzijde van de Universiteitslaan kunnen de 
ring dan kruisen via een ruimere en meer opengetrokken nieuwe tunnel en 
fietsen/wandelen langs de infrastructuur voor het openbaar vervoer.

Nieuwe voetgangers- en fietstunnel en bushaltes 

De bestaande fiets- en voetgangerstunnel onder de Universiteitslaan 
- tussen Park H en het Provinciehuis - is verouderd. Hij verdwijnt en 
wordt verderop (richting Godsheide) opnieuw opgebouwd. Een modern 
ontwerp maakt er een aangename, brede ondergrondse doorsteek van voor 
voetgangers en fietsers uit alle richtingen.

Aan de zijde van het Provinciehuis verschijnt er 
bovendien een splinternieuw openbaar vervoersplein 
waar passagiers van De Lijn de bus (en later sneltram) 
zullen kunnen nemen. Op twee niveaus zelfs, want ook 
langsheen de Universiteitslaan zal busverkeer - dat 
langs de Grote Ring rijdt - nog halt houden.
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VOORBEREIDENDE NUTSWERKEN

FASERING

FASE 1 
Aanleg tijdelijke wegenis. Fietsers volgen omleiding.

FASE 3 
Verwijderen tijdelijke wegenis. Gedurende één weekend 
omleiding voor verkeer van en naar Diepenbeek.

FASE 4 
Aanleg voet- en fietspaden & busbaan. Verkeer rijdt op de
nieuwe wegen. Fietsers volgen omleiding.

FASE 5 
Heraanleg kruispunt Via Media/Trichterheideweg. 
Nieuwe fietstunnel en fietspad naar Provinciehuis open.

2 FASE 2 
Opbouw tunnels en nieuwe weginfrastructuur. Auto’s rijden 
op tijdelijke wegen, voor fietsers is er een korte omleiding.

2018 2019 2020

JAN FEB MAA JAN FEB MAAAPR MEI JUN APR MEI JUNJUL AUG SEP OKT NOV DEC 

Kruispunt met de Trichterheideweg en Via Media

Aan het kruispunt met de Via Media komt een veilige, 
lichtengeregelde oversteek voor fietsers die tussen Hasselt en 
Diepenbeek het fietspad volgen. Slimme verkeerslichten regelen 
het verkeer, waaronder ook het openbaar vervoer dat hier de 
bedding verlaat of oprijdt.

Tijdslijn
Nu de voorbereidende werken erop zitten, kan AWV starten met de bouw van 
tunnels en de aanleg van een volledig nieuwe weginfrastructuur.  
De uitvoering ervan duurt ongeveer een jaar en verloopt in vijf fasen:

De aannemer legt tijdelijke we-
gen rondom de projectzone aan. 
Voor de fietser geldt er vanaf 6 
mei een omleiding. Gemotor-
iseerd verkeer rijdt voorlopig 
nog op de huidige wegenis en 
ondervindt geen hinder. 

De tijdelijke wegenis snijdt 
dwars door de Universiteits-
laan. Om deze doorsteek te re-
aliseren, volgt autoverkeer van 
en naar Diepenbeek tijdens één 
weekend in juni een omleiding.

Opbouw van de nieuwe infra-
structuur: aanleg van de vier 
tunnelkokers en de nieuwe weg-
enis, behalve het kruispunt met 
de Via Media en Trichterhei-
deweg. Gemotoriseerd verkeer 
verhuist bij de start van deze 
fase naar de tijdelijke wegen.

De tijdelijke wegenis dwars 
door de Universiteitslaan wordt 
vervangen door nieuwe wegin-
frastructuur. Autoverkeer van 
en naar Diepenbeek volgt een 
omleiding tijdens één weekend. 
Het verkeer verhuist naar de 
nieuw aangelegde wegen.

De definitieve bovengrond-
se wegenis voor autoverkeer 
is klaar en in gebruik. Nu is er 
ruimte om de nieuwe voet- 
en fietspaden en de tram- en 
busbedding aan te leggen.

De aannemer legt het kruispunt 
van de Universiteitslaan met de  
Trichterheideweg en Via Media 
aan. Beide straten blijven daar-
bij bereikbaar.

FASE 1
mei - juni 2019 januari 2020 (2-tal weken) februari - april 2020 mei 2020

FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5
juli 2019 - januari 2020

Deze timing is onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden



Uitnodiging

Infomarkt
Ontdek alle details van de herinrichting op 9 mei 2019  
in Hogeschool PXL.

Om het ontwerp en de verkeersmaatregelen van dit project in detail toe te lichten, 
nodigen AWV en De Lijn u graag uit op een infomarkt.

Medewerkers van het projectteam zijn er aanwezig om u een extra woordje uitleg te 
geven. Iedereen is welkom op donderdag 9 mei, tussen 16 en 20 uur, te PXL Congress 
(gebouw D) in de Elfde-Liniestraat 23A, 3500 Hasselt.

Blijf op de hoogte!
Informatie over dit project vindt u op  
www.wegenenverkeer.be/trambustunnelhasselt.

Daarnaast versturen we regelmatig digitale nieuwsbrieven om 
fasewissels en belangrijke werkzaamheden aan te kondigen.  
Schrijf u in via de website en blijf op de hoogte.

Agentschap Wegen en Verkeer
www.wegenenverkeer.be

Bereikbaarheidsadviseur Tom Buntinx 
tom@bereikbaarheidsadviseur.be 
011 433 855

De Lijn
www.delijn.be/spartacus

Spartacusproject 
spartacus@delijn.be 
011 854 211


