
BEREIKBAARHEIDSFICHE PROVINCIEHUIS 
 

Te voet 
 

Je kunt het Provinciehuis te voet bereiken via 

de boven- en/of ondergrondse 

oversteekplaatsen ter hoogte van het 

kruispunt met de Maastrichtersteenweg 

(KBC). Ook het fietspad langs de 

Universiteitslaan is toegankelijk voor 

voetgangers. 
 

Met de fiets 
 

Fietsers volgen de omleiding aangegeven 

door AWV (zie ook plannetje). Je kunt het 

Provinciehuis bereiken via de 

Universiteitslaan/Via Media én via de 

Bosstraat. De Bosstraat geniet de voorkeur 

omdat je zo de werf kunt vermijden. 

 

Komende vanuit de Kempische 

Steenweg/Banneuxwijk word je omgeleid via de Japanse Tuin en de Voorstraat. Je 

kunt ook via de Sasstraat en Trichterheideweg het Provinciehuis bereiken. Dan fiets je 

op nieuw aangelegde fietspaden door het provinciebestuur, maar moet je ter hoogte 

van de werf aan de Universiteitslaan de weg oversteken. Doorgang vragen kan met 

een druk op de knop. Voorzichtigheid blijft geboden! Hier stap je best met de fiets aan 

de hand.  

 

Met de trein 
 

Je neemt de trein naar het station van Hasselt. Daar kun je een Blue-bike ontlenen of 

de bus nemen naar het Provinciehuis (zie ‘met de bus’). Plan je reis met de 

routeplanner van de NMBS. 

 

Met de bus 
 

Je neemt een bus die stopt aan het Kolonel Dusartplein of aan het station van Hasselt. 

Daar neem je een van de volgende bussen richting het Provinciehuis: lijn 45 Hasselt-

Maaseik/Maastricht, lijn 36 Hasselt-Genk, en lijn 20a Hasselt-

Lanaken/Maastricht. Je stapt af aan de halte “Hasselt Provinciehuis”. Plan je 

route met de routeplanner van De Lijn. 

 

De bushalte “Hasselt Provinciehuis” verschuift tijdens de werken 500 m richting de 

Kinepolis, voorbij het kruispunt met de Trichterheideweg en de Via Media. 

 

Stopt je bus aan de andere kant van de Universiteitslaan, dan moet je ter hoogte van 

de werf aan de Universiteitslaan oversteken. Doorgang vragen kan met een druk op de 

knop. Voorzichtigheid blijft geboden! 

  

http://www.belgianrail.be/jp/nmbs-routeplanner/query.exe/nn
http://reisinfo.delijn.be/reisinfo/


Met de auto 
 

Let op! Het gemotoriseerd verkeer ondervindt de meeste hinder van de werken. De 

eerder aangelegde tijdelijke doorsteek vanuit de Kiezelstraat is onderbroken tussen de 

Kinepolis en het Provinciehuis. 

 

 
 

Met de wagen heb je twee mogelijkheden: 

• Parkeren aan de Kinepolis en te voet naar het Provinciehuis wandelen 

• De parking van het Provinciehuis oprijden via de Bosstraat 

 

Je komt van de E313/Luikersteenweg: 
 
De toegang via de Bosstraat is het meest eenvoudig vanuit deze richting: 

 

➢ Rij richting Hasselt-Centrum en sla rechtsaf aan de Grote Ring. 

➢ Je volgt de Grote Ring tot aan het kruispunt met de 

Maastrichtersteenweg (aan de Renault-garage). 

➢ Sla achter dat kruispunt (ter hoogte van de KBC-bank) rechts de 

parallelweg in. Vervolgens sla je de eerste straat rechtsaf (Bosstraat). 

➢ Waar de Bosstraat onderbroken is, sla je linksaf en rij je de parking van het 

Provinciehuis op. Je rijdt binnen via de linkerrijstrook. (Personeelsleden openen 

de slagboom met een badge, bezoekers melden zich aan via de parlofoon). 

 

Je komt van Genk/Diepenbeek (via de Universiteitslaan): 
 
Neem de Universiteitslaan richting Hasselt. Door de werken kun je niet meer links 

afslaan aan het kruispunt bij de Kinepolis. Dat doe je nu één kruispunt eerder, de 

Kiezelstraat in. 

 

• Parkeren aan de Kinepolis en te voet naar het Provinciehuis wandelen 

➢ Bij de tijdelijke verkeerslichten aan het begin van de straat, kun je rechts 

afslaan richting Kinepolis. Je geraakt niet tot aan het Provinciehuis, maar je 

kunt wel parkeren aan de Kinepolis en het laatste stuk te voet afleggen.   

  



• De parking van het Provinciehuis oprijden via de Bosstraat 

 

 
 

➢ Rij de tijdelijke verkeerslichten voorbij en sla de eerste straat rechtsaf (de 

Bosstraat) 

➢ Neem de eerste afslag links (Nieuwe Steenweg) 

➢ Vervolg de weg (rechtdoor over een tussenliggend kruispunt – wees hier 

voorzichtig!) tot aan de Diepenbekerweg die je naar rechts inslaat.  

➢ Aan de eerste lichten sla je rechtsaf naar de Gouverneur Verwilghensingel. 

Sla achter het kruispunt van de Grote Ring met de Maastrichtersteenweg ter 

hoogte van de KBC-bank rechts de parallelweg in. Vervolgens sla je de eerste 

straat rechtsaf (Bosstraat).  

➢ Waar de Bosstraat onderbroken is, sla je linksaf en rij je de parking van het 

Provinciehuis op. Je rijdt binnen via de linkerrijstrook. (Personeelsleden openen 

de slagboom met een badge, bezoekers melden zich aan via de parlofoon). 

 

Je komt van de Kempische Steenweg: 

 
De toegang via de Bosstraat is het meest eenvoudig vanuit deze richting, maar het 

traject bevat een “vervelende” 180°-draai. Wees voorzichtig bij dit manoeuvre! 

 

➢ Neem de Kempische Steenweg richting Hasselt. Over de kanaalbrug rij je 

linksaf de Grote Ring op. 

➢ Je volgt de Grote Ring tot aan het kruispunt met de 

Maastrichtersteenweg (aan de Renault-garage). Je passeert hierbij de 

Grenslandhallen. 

➢ Draai hier 180° terug, richting KBC. Wees voorzichtig bij dit manoeuvre! 

➢ Sla achter dat kruispunt (ter hoogte van de KBC-bank) rechts de 

parallelweg in. Vervolgens sla je de eerste straat rechtsaf (Bosstraat). 

➢ Waar de Bosstraat onderbroken is, sla je linksaf en rij je de parking van het 

Provinciehuis op. Je rijdt binnen via de linkerrijstrook. (Personeelsleden openen 

de slagboom met een badge, bezoekers melden zich aan via de parlofoon). 



Bezoekers 
 

Je kunt het Provinciehuis binnengaan via de trappenpartij aan blok F (aan ingang 

Bosstraat) of via de trappenpartij aan blok A (aan ingang Universiteitslaan). 

Je meldt je aan bij de bezoekersbalie. De baliemedewerkers helpen je graag verder en 

maken je wegwijs in het Provinciehuis. 

 

 

Je wilt het provinciehuis verlaten 
 

Te voet – met de fiets – met het openbaar vervoer: 
 
Neem de omgekeerde route.  

 
Met de auto: 

 
Je kunt de parking van het Provinciehuis enkel via de Bosstraat verlaten. Opnieuw 

gebruik je de linkerrijstrook. De slagboom opent automatisch. Je kunt enkel naar links 

uitrijden. 

 

 

Richting Grote Ring 

➢ Neem de eerste afslag rechts (Nieuwe Steenweg) 

➢ Vervolg de weg (rechtdoor over een tussenliggend kruispunt – wees hier 

voorzichtig!) tot aan de Diepenbekerweg die je naar rechts inslaat.  

➢ Aan de eerste lichten (Grote Ring) sla je rechtsaf om richting de Kempische 

Steenweg te rijden of linksaf om richting de Luikersteenweg of E313 te rijden.  

 

Richting Universiteitslaan 

➢ Rij de Bosstraat uit, tot het einde. 

➢ Sla linksaf. Je rijdt de tijdelijke weg richting Kinepolis voorbij en komt aan het 

kruispunt met de Universiteitslaan. 

➢ Sla rechtsaf om richting universiteit, Genk of Diepenbeek te rijden, sla linksaf om 

richting Grote Ring te rijden, of rij rechtdoor om richting Godsheide te rijden.  

 


