
Vernieuwing brug E313 over spoorlijn in Grobbendonk start op 21 maart/ tus-
sen afrit 21 en 20 vanuit Hasselt 

Vanaf maandag 21 maart 2016 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met werken aan de brug van de E313 over de spoorlijn 
Lier-Herentals in Grobbendonk. AWV zal de noordelijke helft van de brug volledig vernieuwen. De werken zullen acht maanden duren. 
Tijdens deze periode zal het verkeer op de E313 ter hoogte van de werfzone over twee versmalde rijstroken moeten rijden in beide 
richtingen. Vooral tijdens de spitsuren kan dit voor hinder zorgen.. 

 

Vernieuwing noordelijke brughelft 
Het noordelijke brugdeel van de E313 over de spoorlijn Lier-Herentals is dringend aan vervanging toe. 
De zuidelijke helft werd eerder al versterkt, in 2012. De noordelijke brughelft wordt volledig afgebro-
ken, inclusief de pijlers en funderingen, en daarna heropgebouwd. De nieuwe brug zal meteen ook wat 
breder zijn dan de vorige. Moest de E313 in de toekomst ooit verbreed worden, dan is deze brug hier al 
op voorzien. 

Verkeer op 2 versmalde rijstroken 
Vanaf maandagavond 21 maart voert de aannemer voorbereidende werken uit om de werf en de bijhorende tijdelijke verkeersafwikke-
ling voor te bereiden. De aannemer zal dan tijdelijke wegsignalisatie plaatsen, doorsteken maken door de middenberm  en betonnen 
rijbaanafscheidingen plaatsen. 

Vanaf dinsdagnacht wordt het verkeer richting Antwerpen doorgestoken naar rijrichting Hasselt. Vanaf dan rijdt het verkeer tot het 
einde van dit jaar over twee versmalde rijstroken op één weghelft langs de werf. 

Onderbreking treinverkeer 
Om de noordelijke brughelft veilig te kunnen slopen, wordt het treinverkeer tussen Herentals en Lier onderbroken tijdens het weekend 
van 26-28 maart. Treinreizigers richting Lier of Herentals kunnen de website van de NMBS raadplegen voor alternatieve reisroutes. 

Timing 
De werken aan de brug zullen zo’n 8 maanden duren, tot in november 2016. 

Meer info 
Surft naar www.wegenenverkeer.be/Grobbendonk voor meer informatie, kaartmateriaal en de digitale nieuwsbrief waarop je kan 
inschrijven om op de hoogte te blijven van de laatste stand van zaken. 

 

ALTERNATIEVE ROUTE/ VOORSTEL. Komende van Hasselt, Geel en omgeving, autostrade wordt afgeraden, of neem tijdig afrit ! 

1. U verlaat de E313 (Hasselt-Antwerpen) aan afrit 22 Herentals-Oost (Olen), volg N152-R15-N13 richting Herentals/Grob-

bendonk/Lier (zie onderaan punt 2 en 3).  Of afrit 21 Herentals en volg de gewone gewestwegen verder richting  
Grobbendonk/Lier (R15 en N13) (zie punt 2 en 3 onderaan). 

2. Uw GPS vraagt u waarschijnlijk terug de autostrade op te gaan aan oprit 20, Grobbendonk. Maar: wij zijn sneller via 

gewone weg via Grobbendonk te bereiken ! (zie onderaan punt 3) 

3. U rijdt sowieso best via de gewone gewestwegen: Herentals (R15) en de N13 (Herentals-Lier) volgen, richting Lier. U 

blijft deze volgen tot in GROBBENDONK.                                                                                                                                                                       

In Grobbendonk gaat u aan de lichten naar RECHTS, richting Grobbendonk dorp, Taverne de Lindekens op de hoek.  

U blijft vanaf nu de baan rechtdoor volgen. U volgt dus: Bouwelsesteenweg, Bevrijdingsstraat, Netestraat, Boudewijn-

straat, Bergstraat, dorp Grobbendonk door, Leopoldstraat, Vierselbaan, Dennenlaan, Herentalsebaan……).  

U passeert De Kroon en Renteniershuis aan linkerzijde.  

Wij bevinden ons een beetje verder in Viersel vóór de brug links. Adres: Herentalsebaan 170, 2240 Viersel.  

http://www.wegenenverkeer.be/Grobbendonk

