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Opdracht 

Restauratie en herbestemming Spoorwegbrug  

Locatie 
Koolmijnlaan, Beringen

Opdrachtgevend bestuur 

LRM nv

contact: Mevr. Gerda Hopmans

Datum van het ontwerp      

2011

Datum van de realisatie   

niet gekend - (restauratiepremie in aanvraag)

Omvang van de werken 

€ 355.087,42 btwe

 

Inleiding

Het dossier “Restauratie en herbestemming Spoorwegbrug” 
omvat de bouwkundige restauratie van de voormalige 
spoorwegbrug over de Koolmijnlaan als verbinding tussen de 
Kolenhaven en de Mijnsite van Beringen en de herbestemming 
als fiets- en wandelpad. 

Het dossier is opgesplitst in twee fasen: Fase 1- Bouwkundige 
restauratie van de spoorwegbrug en Fase 2 – Herbestemming 
van de spoorwegbrug tot wandel –en fietspad. 

Korte historiek

Door het gebrek aan een degelijke verkeersinfrastructuur in 
Limburg en door de grote volumes, te transporteren steenkool 
was het transport over de weg naar de klant nooit een 
realistische optie. In de hele regio kwamen bovendien slechts 
enkele verharde wegen voor. Het spoor vormde bijgevolg 
een onmisbare schakel voor de aanvoer van allerhande 
onderdelen, die noodzakelijk waren voor de schachtafdieping 
en de bovengrondse installaties, maar ook voor de latere 
afvoer van de gedolven kool in binnen- en buitenland.

Door de groeiende kolenindustrie volstonden de kleinschalige 
spoorlijnen niet meer. In een snel tempo werden niet 
alleen diverse nieuwe spoorlijnen, maar ook koolmijnlijnen 
in Limburg aangelegd. Vanaf 1925 werd de koolmijnlijn 
Houthalen, Zolder, Beringen en Heppen in gebruik genomen.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 1926 werden de koolmijnlijnen met een dubbel spoor tot 
in Hasselt doorgetrokken en op de lijn naar Diest aangesloten. 

Nog belangrijker dan het spoor, was het kolenvervoer 
over water. Er bestonden echter nauwelijks natuurlijke 
waterwegen in de provincie die voldeden aan de eisen van de 
steenkoolindustrie. In 1927 werd het Albertkanaal, langsheen 
het Kempense steenkoolbekken aangelegd. Beringen-Mijn 
voerde vanaf de aanvang van haar kolenproductie ongeveer 
de helft van haar gedolven kolen af via het aftakkingskanaal 
Antwerpen-Dessel-Hasselt (1854-1858). De kosten voor de 
overslag van de steenkool liepen echter veel te hoog op. Het 
kanaal had trouwens maar een beperkte doorsnede en kon 
slechts door schepen met een maximaal laadvermogen van 
350 ton gebruikt worden. Omstreeks het midden van de jaren 
1920, besloot de uitbatingsmaatschappij bijgevolg een nieuwe 
kolenhaven uit te bouwen, die later zou verbonden worden 
met de mijnsite door een kolenspoor over de Koolmijnlaan. 

Vanaf 1980 waren de spoorwegbedding en spoorwegbrug 
niet meer in gebruik. In 1989 sloot Beringen-Mijn.
 

Spoorwegbrug - Beringen
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Bouwhistorische beschrijving van de brug

De spoorwegbrug over de Koolmijnlaan in Beringen is van 
het type liggerbrug. De liggers rusten op betonnen land- 
of brughoofden. De land- of brughoofden bestaan uit een 
betonnen keerwand, afgewerkt met een borstwering in 
kruisverband gemetseld baksteenmetselwerk voorzien van 
geknipt voegwerk. Het baksteenmetselwerk is bovenaan 
gedecoreerd met een donkere, platte muizentand. Centraal 
is het baksteenmetselwerk versierd met een fries van 
gecementeerde panelen voorzien van een bakstenen invulling. 
De gecementeerde panelen beschikken bovenaan ook over 
een donkere, platte muizentand. De onderzijde van de land- of 
brughoofden is voorzien van een cementmortelbezetting met 
schijnvoegen. De overgang tussen het baksteenmetselwerk en 
de cementmortelbezetting bestaat uit betonnen dekstenen. 
Aan de binnenzijde beschikken de land- of brughoofden ten 
slotte nog over nissen.

De spoorwegbrug is samengesteld uit twee brugdekken, 
wellicht één per richting tussen de verbinding Kolenhaven en 
Mijnsite. De brugdekken zijn niet opgelegd op een rollende 
of scharnierende verbinding maar op betonkussens met een 
staalplaat als glijvlak. Het zuidelijk brugdek is recent verhoogd. 
De opleg is vervangen door een neopreen glijoplegging. 

De noordelijke brug bestaat uit vijf traveeën en is wellicht 
de oudste brug. De stalen hoofd- en dwarsliggersstructuur 
bestaan uit aaneengeklonken samengestelde liggers. Per 
travee zijn kruisverbanden aangebracht aan de onderzijde 
van de brug bestaande uit plat bandstaal met verschillende 
breedtes in functie van de op te nemen trekkrachten. 
L-vormige profielen verbinden aan de bovenzijde van de brug 
de dwarsliggers in 

de twee buitenste traveeën. De dwarsliggers zijn onderling 
verbonden door telkens twee liggers in profielstaal. Deze 
liggers ondersteunen de houten spoorliggers en de loopvloer 
in traanplaten die reeds gedemonteerd zijn. L-vormige steunen 
verbinden de houten spoorliggers met de hoofdliggers en de 
liggers in de langsrichting. 

De zuidelijke brug bestaat uit zes traveeën. De stalen hoofd- 
en dwarsliggersstructuur bestaan uit aaneengeklonken 
samengestelde liggers. Per travee zijn kruisverbanden 
aangebracht aan de onderzijde van de brug bestaande uit 
U-vormige profielen. 

De dwarsliggers zijn onderling verbonden door telkens 
twee liggers in profielstaal gericht in de langsrichting. 
Voor de buitenste traveeën zijn deze liggers opgebouwd 
als geklinknagelde samengestelde liggers. De 4 middelste 
traveeën bestaan uit volle stalen liggers. Net zoals in de 
noordelijke brug ondersteunen deze liggers de houten 
spoorliggers en de loopvloer in traanplaten die reeds 
gedemonteerd zijn. De hoofdliggers zijn aan de onderzijde 
telkens afgewerkt met een U-vormig beschermingsprofiel. 
Wellicht is in een later fase een borstwering toegevoegd 
bestaande uit geplooide metalen cassettes en ondersteund 
door metalen L-profielen om de weg te beschermen.

Van beide brugdekken is enkel de staalstructuur nog aanwezig. 
De loopvloer, de houten spoorliggers en de spoorstaven zijn 
reeds gedemonteerd. Op de spoorwegberm zijn nog de resten 
van de vroegere spoorliggers en spoorstaven teruggevonden.



L A N D S C H A P  /  A R C H I T E C T U U R  /  R E S TA U R AT I E  /  S T E D E N B O U W
Team van Meer Architecten & co cvba / Sint-Truidersteenweg 38 / 3500 Hasselt / T +32 11 24 32 04 / info@teamvanmeer.be / www.teamvanmeer.be

TeamvanMeer!



L A N D S C H A P  /  A R C H I T E C T U U R  /  R E S TA U R AT I E  /  S T E D E N B O U W
Team van Meer Architecten & co cvba / Sint-Truidersteenweg 38 / 3500 Hasselt / T +32 11 24 32 04 / info@teamvanmeer.be / www.teamvanmeer.be

TeamvanMeer!

Restauratie

Brughoofden betonstructuur

Op de brughoofden worden de recent geplaatste keerwanden 
verwijderd. De grond wordt afgegraven tot op het niveau 
van de betonnen brughoofden. Na het herstel van de 
baksteenmetselwerk borstwering wordt een drainage en 
grindstrook geplaatst om de muur te ontlasten van grondwater. 
Bijkomend wordt een noppenfolie aangebracht tegen het 
ondergronds gedeelte van de metselwerk borstwering. Het 
grondniveau wordt terug opgehoogd tot het oorspronkelijk 
niveau van de spoorwegbedding. 

De afwatering van de bovenzijde van de keerwanden wordt 
verbeterd. De helling wordt aangepast zodat het regenwater 
gemakkelijk kan afgevoerd worden. De bovenzijde van 
de betonnen keerwand wordt afgewerkt met een EPDM 
folie en bijhorende (bestaande) regenwaterafvoeren. 
De regenwaterafvoeren worden samen met de drainage 
aangesloten op de riolering.  

De graffiti op de cementbepleistering van de brughoofden 
wordt met een decapant chemisch verwijderd. De gehele 
cementbepleistering wordt licht gereinigd d.m.v. een 
stoomreiniging. Scheuren in de bepleistering worden zuiver 
gemaakt en opgevuld met een restauratiemortel. Losse en hol 
klinkende zones worden voorzichtig weggenomen en hersteld 
met een restauratiemortel. Lacunes in de geprofileerde 
kroonlijst worden hersteld. 

Om latere graffiti schade te voorkomen worden de 
brughoofden behandeld met een transparante anti-graffiti 
coating. Deze coating biedt tevens een bescherming voor de 
roetvervuiling van het verkeer.

Brughoofden metselwerk borstwering

De betonnen dekstenen kunnen door de ver gevorderde 
schade (afbrokkelen, barsten, ontbrekende delen, …) niet meer 
gerestaureerd worden. Ze worden nauwgezet opgemeten en 
naar bestaand model gereconstrueerd. De nieuwe dekstenen 
worden geplaatst op een vochtkeringsfolie om uitzetting van 
de dekstenen toe te laten en eventuele vochtindringing in de 
muur via voegen te vermijden.

De plaatsing van een drainage en het plaatsen van een 
vochtscherm ontlast de baksteenmetselwerk borstwering van 
vochtindringing. Een voorafgaandelijke vocht- en zoutmeting 
zal de noodzakelijke informatie geven over het vochtgehalte, 
zoutgehalte en porositeit van het metselwerk. De door vorst 
aangetaste zones worden gedemonteerd. Slechte bakstenen 
worden vervangen en terug gemetseld naar oorspronkelijk 
model. Hotes worden geïnjecteerd indien noodzakelijk. 
Afgescheurde zones zoals de hoekpijlers worden verankerd 
met het bestaande metselwerk en het betonnen brughoofd 
door het terug in verband metselen of door het inboren van 
ankers. Er zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van 
de reeds gedemonteerde en bewaarde borstweringen uit de 
eerste fase.

In de aansluiting van de borstwering en de stalen brugliggers 
wordt voldoende uitzettingsruimte voorzien. Het metselwerk 
zal zo geplaatst worden dat de brug onafhankelijk kan 
uitzetten van de metselwerk borstwering.

Het voegwerk wordt voorzichtig uitgekapt en vernieuwd naar 
het oorspronkelijk model. Na het herstel van de bepleisterde 
vakken met een restauratiemortel, wordt het geheel gereinigd 
met verzadigde stoom.
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Staalstructuur 

De bestaande verflagen en de roesthuid worden d.m.v. stralen 
verwijderd. De onderdelen en de verbindingen (klinknagels 
en bouten) worden nagekeken en hersteld indien nodig. De 
vervormde profielen van de zuidelijke brug worden vervangen 
naar het oorspronkelijk model.

De gehele staalstructuur wordt behandeld met een 
roestomvormer en afgewerkt met een roestwerend 
verfsysteem. Bijzondere aandacht zal gaan naar de naden 
waarmee de constructieonderdelen bevestigd zijn. 

De opleg van de noordelijke brug wordt vervangen door een 
glijoplegging met een neopreen opleg om het afzonderlijk 
thermisch uitzetten van de brug toe te laten t.o.v. de betonnen 
brughoofden.

Brugdek

De zuidelijke brug wordt in hoofdzaak conserverend 
benaderd. Na de conservatie van de staalstructuur zullen 
de houten treinbils en spoorstaven teruggeplaatst worden. 
Omwille van een gemakkelijke regenwaterafvoer zal de 
loopvloer in traanplaten vervangen worden door een open 
metalen looprooster.

De noordelijke brug wordt gerestaureerd in functie van de 
herbestemming als wandel- en looppad. De staalstructuur 
wordt geconserveerd. De houten treinbils worden vervangen 
door metalen liggers waaraan de open metalen looproosters 
bevestigd worden. De spoorstaven worden niet meer 
teruggelegd. In een tweede fase kan een nieuw fietspad 
aangelegd worden op het vernieuwde brugdek voorzien van 
een aangepaste borstwering.


