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De provincie Limburg, De Vlaamse Waterweg en het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling investeren in de bouw van een fietsbrug aan de sluis van Godsheide. De brug 
laat toe om op een veilige manier van oever te wisselen en zorgt op die manier voor een 
rechtstreekse fietsverbinding van Hasselt richting het Noorden van Limburg en voor een oost-
westverbinding langsheen het Albertkanaal.

Voor Hasselt is de fietsbrug een belangrijke schakel in de fietsverbinding tussen het 
centrum van de stad en de tewerkstellingspolen van het Albertkanaal en de Corda Campus. 
Ook de verschillende hogeronderwijsinstellingen van onze provincie krijgen hiermee 
een kwaliteitsvolle fietsverbinding. Doordat de fietssnelwegen afgescheiden zijn van het 
autoverkeer maakt de fietser zijn functionele verplaatsingen op een vlotte en veilige manier.

Het unieke zicht op de waterkrachtcentrale en de sluis vanop de fietsbrug bezorgt de 
recreatieve fietser een extra fietsbeleving tussen het centrum van de provinciehoofdstad en 
‘Fietsen door het water’ in Bokrijk.  Zoals alle Limburgse fietssnelwegen biedt dus ook deze 
nieuwe fietsverbinding voordelen voor recreatief gebruik.

DE FIETSBRUG IN GODSHEIDE: HET HART VAN DE LIMBURGSE FIETSSNELWEGEN
•  Fiets comfortabel en veilig over het Albertkanaal
•  Sluit aan op andere fietssnelwegen in de buurt; de hele provincie ligt hier aan je voeten
•  Verplaats je vlot tussen Hasselt en Diepenbeek, met onder meer Godsheide, de 

scholencampussen en Corda Campus
•  Geniet van de omgeving, met een mooi uitzicht over de  

waterkrachtcentrale en het kanaal
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Aanleg fietsbrug in Godsheide 
De werken

• Augustus 2020:  inrichten werfzone en klaarmaken terrein. Dit omvat onder 
andere graafwerken en het rooien van bomen. 

• September - oktober 2020:  heiwerken. Deze kunnen geluidshinder 
veroorzaken in de directe omgeving.

• September 2020 - april 2021:  bouwen fietsbrug en landhoofden. Dit zijn 
imposante werken die geluidshinder met zich 
kunnen meebrengen. 

• September 2020 - maart 2021:  de Handelskaai is afgesloten voor 
gemotoriseerd verkeer. Gemotoriseerd verkeer 
moet de signalisatie ter plaatse volgen.

•  Fietsers en voetgangers kunnen het merendeel van de tijd de Handelskaai 
passeren. Er zullen echter momenten zijn dat de veiligheid ook voor hen niet 
gegarandeerd kan worden en zij de omleiding via de signalisatie volgen.

• Het sas blijft open voor alle verkeer.

•  Tegen de zomer van 2021 zal de brug klaar zijn en wordt deze feestelijk geopend.

Voor de laatste stand van zaken en uitgebreide informatie kun je gedurende het 
project terecht op www.limburg.be/fietsbrug-Godsheide 

Volg ons op:
• www.fietssnelwegen.be
• Facebook: Fietssnelwegen
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