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Vandaag is de nieuwe stalen boogbrug over het Albertkanaal in Eindhout officieel in 

gebruik genomen. Bij die gelegenheid maakte Chris Dankckaerts, gedelegeerd 

bestuurders van De Vlaamse Waterweg, bekend dat eind 2022 alle bruggen over het 

Albertkanaal zullen zijn verhoogd zodat er hogere schepen onderdoor kunnen. 

Voor de officiële plechtigheid trok een aantal prominenten naar de brug, die de verbinding 

maakt tussen de bedrijvenzone in Winkelomheide en de op/afrit Geel-Oost van de E313. In 

augustus 2017 werd begonnen met de verhoging van 7 bruggen over het Albertkanaal en sinds 

midden vorige week is de eerste klaar. 

Hoger rendement 
De herbouw kadert in het verkrijgen van een vrije doorvaarthoogte tot minimaal 9,10m. Dat 

verhoogt het rendement van de binnenvaart, in het bijzonder dat van de containerschepen die 

zo een verdieping hoger kunnen stapelen. “Vlaanderen investeerde 9,5 miljoen euro in deze 

nieuwe en hogere brug voor Eindhout”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare 

Werken Ben Weyts. “We pakken stap voor stap alle bruggen aan en zo verhogen we de 

capaciteit van het Albertkanaal met 25%. Binnenschepen zullen fors meer containers kunnen 

meenemen.” Over het Albertkanaal worden jaarlijks zo’n 40 miljoen ton aan goederen 

vervoerd. 

Het huidige contract omvat de herbouw van 7 bruggen en werd binnengehaald door Via T 

Albert, een voor dit project opgerichte vennootschap door Franki Construct, Kumpen, 

Aswebo en Hye. “Eind april is de VIA T Albert aangesteld voor de bouw van nog eens acht 

bruggen. Op die manier steken we nog een tandje bij en houden we het project voor het 

verhogen van de bruggen op schema,” zegt Chris Danckaerts. “Door ons waterwegennet 

toekomstgericht uit te bouwen zullen we nog meer ondernemingen kunnen overtuigen om de 

binnenvaart in te schakelen in hun logistieke keten Inmiddels zijn 34 van de 62 bruggen al 

verhoogd en zijn 22 andere bruggen in uitvoeringsfase. Eind 2022 moet het hele traject klaar 

zijn.” 

https://www.madeinkempen.be/nieuws/in-2022-zijn-alle-bruggen-over-albertkanaal-verhoogd/ 
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