Beste,
Via deze e-mail willen we u informeren over de installatie van de tijdelijke Kruispoortbrug in Brugge
over het kanaal Gent-Oostende. De werken starten op vrijdag 8 december om 16.00 uur en worden
zonder onvoorziene omstandigheden op maandagochtend 11 december tegen 6.00 uur afgerond. De
werken worden onder andere gecombineerd met kleinere herstellingswerken aan de Dampoortsluis.
Daardoor is er tijdens de werken een volledige stremming van de vaarweg tussen de Kruispoortbrug
en de Warandebrug. Hierbij willen we ons alvast verontschuldigen voor de hinder die deze werken
met zich kunnen meebrengen.
Over welke werken gaat het?
De Kruispoortbrug I in Brugge werd eind vorig jaar weggehaald na vaststelling van ernstige schade. In
het kader van het project Stadsvaart komt er in de toekomst een nieuwe brug. In afwachting van de
komst van deze nieuwe brug installeert Waterwegen en Zeekanaal NV een tijdelijke, beweegbare
brug over het kanaal Gent-Oostende op dezelfde locatie dan de vorige.
De verschillende onderdelen van de ophaalbrug worden momenteel in een staalatelier gemaakt. In
november worden al enkele voorbereidende werken op terrein uitgevoerd zoals het weghalen van
de slagbomen en de leuningen en enkele aanpassingen aan de landhoofden. Deze werken worden
uitgevoerd zonder stremming. De verschillende brugonderdelen worden via het water vervoerd
richting Brugge en vervolgens geïnstalleerd. Na de installatie wordt de brug in geopende toestand
vastgezet. Nadien volgen nog elektromechanische werken en testen. Tegen eind dit jaar wordt de
brug bediend en kan ze gebruikt worden door het wegverkeer.
De installatie van de tijdelijke Kruispoortbrug wordt gecombineerd met enkele andere
herstellingswerkzaamheden waaronder het afregelen van de deuren van de Dampoortsluis.
Wanneer worden de werken uitgevoerd?
De werken starten op vrijdagavond 8 december om 16.00 uur en worden zonder onvoorziene
omstandigheden ten laatste op maandagochtend 11 december om 6.00 uur afgerond.
Hinder voor het scheepvaartverkeer?
Om de verschillende brugonderdelen te installeren en tegelijkertijd werken uit te voeren aan de
Dampoortsluis is het noodzakelijk om het scheepvaart- en pleziervaartverkeer gedurende deze
periode volledig te stremmen tussen de Kruispoortbrug en de Warandebrug.
Welke minderhinder-maatregelen worden er genomen?
Tijdens het weekend van de installatie wordt er dag en nacht doorgewerkt om de
uitvoeringsperiode zo beperkt mogelijk te houden.
De werken worden bewust tijdens het weekend uitgevoerd.
Tijdens de stremming worden een aantal andere dringende herstellingswerken tegelijkertijd
uitgevoerd om de hinder voor het waterwegverkeer te beperken.
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