
NIEUWE LEIEBRUG
B I S S E G E M - M A R K E

EEN NIEUWE BRUG
Om onze waterwegen geschikt te maken voor grotere 
vaartuigen, dienen heel wat aanpassingen te gebeuren. Om 
vrachtschepen met drie lagen containers onder bruggen 
door te laten varen, is overal een hoogte van 7 meter nodig. 
De brug die Bissegem en Marke verbindt, heeft momenteel 
een doorvaarthoogte van 5,30 meter en moet dus vernieuwd 
worden.

HET GROTER PLAATJE
De werken in Bissegem en Marke maken deel uit van 
het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat 
steun geniet van de Europese Unie. Het project wil van 
de binnenvaart een sterker alternatief maken voor het 
goederenvervoer op de weg. 

We passen onze waterwegen aan om schepen met een 
groter laadvermogen een vlotte doorgang te verlenen tussen 
Seine en Schelde.  Deze schepen halen namelijk elk 220 
vrachtwagens uit het verkeer. Minder verkeersdrukte, meer 
veiligheid en een schoner milieu zijn het resultaat.



VEILIGHEID VOOROP

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. Een aangename 
omgeving betekent ook een veilige omgeving voor zowel 
autobestuurders, voetgangers als fietsers. 

De nieuwe brug tussen Bissegem en Marke wordt dan ook een pak 
veiliger dan de huidige. Zo komt het fiets- en voetpad aan beide 
buitenzijden van de brug. Op die manier wordt het wegverkeer 
afgescheiden.

Ook bij de verlichting is gedacht aan de veiligheid van zowel het 
weg- als fietsverkeer. Op de rijweg wordt de verlichting ingewerkt 
in de bogen van de brug. Langs de fiets- en voetpaden is de 
verlichting dan weer ingewerkt in de leuningen van de brug. 

EEN LICHT EN OPEN ONTWERP
De nieuwe brug wordt een stalen boogbrug van 80 meter 
lang en ongeveer 20 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 1 keer 
overspant zonder tussenpijlers. Zo zijn er geen zichtbare 
pijlers onder de brug. Hierdoor is er vrij zicht onder brug 
en kunnen de jaagpaden vrij doorlopen onder de brug. Ook 
fietsers en voetgangers  worden zo niet gehinderd.

WAAR KOMT DE NIEUWE BRUG?
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.

Bij de bouw van de brug op dezelfde plaats, is er tijdens de werken een langdurige 
onderbreking van anderhalf tot twee jaar. Het bouwen van de nieuwe brug naast de 
bestaande brug heeft de meeste voordelen. Het verkeer kan dan zo lang mogelijk gebruik 
maken van de bestaande brug. De duur van de omleiding wordt dan ook aanzienlijk 
korter. 

LINKS OF RECHTS?
Tot slot werd geëvalueerd aan welke kant van de huidige brug de nieuwe brug best 
komt te liggen. De nieuwe brug stroomopwaarts bouwen, richting de R8, heeft de minste 
impact op woningen en het aangrenzend natuurgebied in Marke en is dan ook gekozen. 

De brug over de Leie in Olsene



MEER WETEN? 
Neem een kijkje op www.seineschelde.be

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

VOLGENDE STAPPEN
Nu het voorontwerp van de nieuwe brug is afgewerkt, is het 
tijd voor de volgende stap: het opmaken van een definitief 
ontwerp. In het definitief ontwerp krijgen de verschillende 
onderdelen uit het voorontwerp een concrete invulling: 

• de brug: het maken van detailberekeningen en het 
bepalen van de afwerking van de brug; 

• de openbare ruimte: het bepalen van de gebruikte 
materialen en de afwerking, het kiezen van het type 
beplanting,  … 

• ...

Op basis van het definitief ontwerp wordt dan de 
omgevingsvergunning aangevraagd. Daarnaast moet ook een 
aannemer aangesteld worden. In 2020 kunnen de werken op 
het terrein van start gaan.

Nu het voorontwerp 
klaar is, kan het 
definitief ontwerp 
opgemaakt worden

seineschelde


