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Kruispunt Grote Ring-Universiteitslaan - Hasselt
Activiteiten
Burgerlijke bouwkunde
Tunnels
Wegenbouw
Algemene wegenwerken
Asfaltwerken
Betonwerken
Aannemingsbedrijven
Franki Construct
Willemen Infra
Locatie
Grote Ring, Hasselt, Limburg, België
Bouwheer
Agentschap Wegen en Verkeer
(AWV)
Start werken
05-2019

Willemen infra is begin mei 2019 gestart met de wegeniswerken
voor de herinrichting van het kruispunt van de Grote Ring (R71) met
de Universiteitslaan in Hasselt. Franki Construct bouwt onder het
kruispunt een tunnel voor het openbaar vervoer, die in de toekomst
ook gebruikt zal worden door de nieuwe sneltrams van het
Spartacusproject.
Langs de Universiteitslaan en Koning Boudewijnlaan legt Willemen
Infra in opdracht van Het Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn
een aparte rijbaan voor het openbaar vervoer. Die gaat in een
tunnel onder het kruispunt met de Grote Ring door. Deze tunnel zal
in eerste instantie gebruikt worden door de lijnbussen en kan in de
toekomst met minimale aanpassingen omgebouwd worden voor de
sneltrams van het Spartacusproject. Ook de bushaltes langs de
Universiteitslaan worden vernieuwd en beter toegankelijk gemaakt.
Daarnaast worden de fiets- en voetgangerstunnels onder het
kruispunt aangepast. De onderdoorgangen worden ruimer en krijgen
meer lichtinval. Er komt een extra fietstunnel aan de noordzijde van
het kruispunt, die de Japanse tuin en de Grenslandhallen verbindt.
De bestaande fietstunnel onder de Universiteitslaan verdwijnt en
wordt vervangen door een volledig nieuwe fiets- en
voetgangerstunnel.
Om plaats te maken voor de tram- en bustunnel wordt de bestaande
fietstunnel, die aan de zuidkant van het kruispunt onder de Grote
Ring doorgaat, afgebroken en verderop opnieuw opgebouwd.
Bovengronds worden de kruispunten van de Universiteitslaan met
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de Grote Ring ( Gouverneur Verwilghensingel) en met de
Trichterheideweg/Via Media verbeterd om de verkeersveiligheid
voor alles weggebruikers te verhogen en het verkeer vlotter te laten
doorrijden. Daarvoor worden onder andere voorsorteerstroken
verlengd, aparte invoegstroken voorzien en slimme verkeerslichten
geïnstalleerd.

Franki Construct
Kartuizersweg 1
2550 Kontich (België)
tel +32 3 821 16 80
FCVINFO@franki.be
www.franki.be
Franki Construct is gespecialiseerd in de burgerlijke bouwkunde
en de (zware) industriebouw en behoort sinds 1998 tot de
Willemen Groep.

Willemen Infra
Booiebos 4
9031 Drongen (België)
tel + 32 9 282 60 30
infra@willemeninfra.be
website
Willemen Infra is op 1 juli 2018 ontstaan uit de fusie tussen
Aswebo, Aannemingen Van Wellen en de infra-afdeling van
Kumpen en is een toonaangevende wegenbouwer en asfalt- en
betonproducent.
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