
NIEUWE BRUGGEN
O O i g e m - D e s s e l g e m

NIEUWE WEG- EN FIETSBRUG
Om vrachtschepen met drie lagen containers vlot onder bruggen 
door te laten varen, moeten ze 7 meter hoog zijn. De hoogte van de 
bestaande wegbrug tussen Ooigem en Desselgem is slechts 5,6 meter 
en dus wordt ze vernieuwd. Daarnaast bouwen we een aparte, hoge 
fietsbrug. Deze komt ter hoogte van de oude Leiearm, ten noorden van 
de wegbrug – naar de definitieve locatie gebeurt verder onderzoek.

HET GROTERE PLAATJE
De werken in Ooigem (Wielsbeke) en Desselgem (Waregem) maken 
deel uit van Seine Schelde Vlaanderen, een project dat de binnenvaart 
wil versterken als alternatief voor wegtransport met steun van de 
Europese Unie. We passen de waterwegen aan om schepen met een 
groter laadvermogen een vlotte doorgang te geven tussen Seine en 
Schelde. Deze schepen halen elk 220 vrachtwagens uit het verkeer. 
Resultaat? Minder drukte, meer veiligheid en een schoner milieu.

Grotere schepen op de Leie:

220
vrachtwagens

Scheepsklasse Vb (tonnage 4.500 ton) 



DE WEGBRUG 
Met het project Seine Schelde Vlaanderen willen we, naast investeren 
in infrastructuur voor de binnenvaart, het leven op en langs de 
waterweg stimuleren. We zorgen voor duurzame oplossingen en een 
aangename omgeving. 

Ook de nieuwe brug wordt heel wat aangenamer voor fietsers en 
voetgangers: de aanloophellingen bedragen ongeveer 4 %, waardoor 
iedereen vlot over de brug kan.

Er is verder gedacht aan de veiligheid van de weggebruikers. Zo komt 
er een fiets- en voetpad aan beide zijden van de brug, afgescheiden 
van het wegverkeer. De verlichting wordt dan weer netjes ingewerkt 
in de bogen en leuningen van de brug. Dat betekent geen hinder 
voor het verkeer door verlichtingspalen op de weg.

EEN LICHT EN OPEN ONTWERP
De nieuwe brug wordt een stalen boogbrug van 99 meter 
lang en ongeveer 19 meter breed. Het ontwerp oogt licht en 
hedendaags. Het is gebaseerd op de bestaande brug over de 
Leie in Olsene. Voor het design van de tuikabels is dan weer 
gekeken naar de nieuwe Hogebrug in Harelbeke. 

Daarnaast is er gekozen voor een brug die de Leie in één 
keer overspant zonder tussenpijlers. Zo zijn er geen zichtbare 
pijlers onder de brug. Hierdoor heb je vanaf het jaagpad een 
vrij zicht onder de brug. Ook fietsers en voetgangers worden 
zo niet gehinderd.

WAAR KOMT DE NIEUWE WEGBRUG?
Voor de locatie van de nieuwe brug waren er twee mogelijkheden: 
een nieuwe brug op dezelfde locatie als de bestaande brug of een 
nieuwe brug op een nieuwe locatie. Beide opties werden grondig 
bestudeerd.

Het bouwen van de nieuwe brug op dezelfde plaats als de 
bestaande brug heeft het minste impact op de omgeving. Aan de 
kant van Ooigem wordt het waardevol natuurgebied gespaard. In 
Desselgem zorgen we ervoor dat alle woningen gevrijwaard blijven. 

Door de bouw van de brug op dezelfde plaats, zal er een 
onderbreking zijn van ongeveer 1,5 jaar voor het wegverkeer. 
Om de omleidingen voor de fietsers en voetgangers te beperken, 
wordt er tijdens de werken een tijdelijke voetgangersbrug met 
fietsgeulen voorzien.

DE FIETSBRUG
De Leie wordt niet alleen verbeterd voor de binnenvaart: we 
investeren ook in de recreatieve troeven van de streek. Met een 
nieuwe brug specifiek voor fietsers en voetgangers versterken we 
de beleving van de Leievallei.

De brug over de Leie in Olsene



MEER WETEN OVER DE STUDIE?
Neem een kijkje op www.seineschelde.be

Je kan je vraag ook altijd doorsturen naar: 
seineschelde@vlaamsewaterweg.be of bellen naar 09 292 12 11. 

  www.seineschelde.be
 Facebook, Twitter en Instagram: #seineschelde

VOLGENDE STAPPEN

Wegbrug 
Het definitieve brugontwerp is klaar en de omgevingsvergunning is aangevraagd. Hieraan is 
ook een openbaar onderzoek gekoppeld: van 23 januari tot en met 22 februari 2019 kunnen 
belanghebbenden zoals bewoners of bedrijven in de buurt opmerkingen indienen bij het 
college van burgemeester en schepenen. De Vlaamse Waterweg nv ontvangt en verwerkt de 
opmerkingen om ze mee te nemen in het verdere bouwtraject van de brug. 

Als alle adviezen zijn verwerkt en de vergunning is afgeleverd, kan de zoektocht naar een 
aannemer die het project zal uitvoeren, beginnen. Bij grote werken gaat het vaak om 
meerdere aannemers die de handen in elkaar slaan. We verwachten in Ooigem-Desselgem 
tegen de tweede helft van 2019 te starten met de werken.

Fietsbrug
Naar de fietsbrug moet het nodige onderzoek nog gevoerd worden. We trachten de 
omgevingsvergunning in het voorjaar van 2020 in te dienen. De werken starten ten vroegste 
in de tweede helft van 2020.

Medegefinancierd door de financieringsfaciliteit 
voor Europese verbindingen
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