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Het op- en afrittencomplex te Diepenbeek is bijzonder. Het onder-
scheidt zich enerzijds door zijn ligging op de grens van twee land-
schappen en anderzijds door zijn ligging ten opzichte van de snel-
weg.

De autosnelweg E313 rijdt doorheen verschillende landschappen, 
gekenmerkt door een verschillende topografie, een verschillende 
hydrografie en een verschillende vegetatie. Ter hoogte van Diepen-
beek wordt de overgang gemaakt van het Kempens Plateau naar 
het glooiende landschap van Haspengouw. Het op- en afrittencom-
plex vormt hier de poort tot Haspengouw. Door de verdiepte ligging 
van de autosnelweg is de verkeerswisselaar visueel sterk aanwezig. 
De herinrichting biedt de opportuniteit om deze overgang tussen 
landschappen scherper te stellen en beter vorm te geven. 
De verkeerswisselaar ontleent zijn vorm daarom aan een grondige 
lezing van de omringende landschappen. Infrastructuur, landschap-
pelijke inpassing en architectuur vormen daarbij één onscheidbaar 
geheel. Ten noorden wordt het karakter van het gebouwde landsc-
hap versterkt, met zijn objecten zoals de watertoren, de gsm-mast 
en de carpool parking. Ten zuiden wordt het cultuurlandschap van 
Haspengouw doorgetrokken onder het complex tot aan de snelweg. 
De verkeerswisselaar zelf wordt overheen deze twee landschappen 
gespannen, in een omarmende beweging. Er ontstaat een helder 
schema waarbij landschap en infrastructuur elkaar versterken. 

D U U R Z A A M H E I D

Duurzaam ontwerpen gaat in de eerste plaats over een intelligent 
gebruik van hetgeen voorhanden is. We wensen in te zetten op 
de kwaliteiten van de verschillende landschappen waartussen het 
complex zich bevindt. Door deze landschappen te versterken wor-
den ze herkenbaar als structuren met een eigen identiteit. Daarbij 
gaat het over de juiste inplanting van de infrastructuur, zowel in het 
vlak als in de hoogte. De taluds worden zorgvuldig ontworpen en 
nadien aangeplant met een streekeigen soort die elk landschap ver-
sterkt. Zo ontstaat een heldere en herkenbare aanleg. 

Er is extra aandacht voor de fietsers, die overheen de snelweg ri-
jden, van het ene landschap naar het andere. Op die manier weet 
de fietser op elk moment waar hij zich bevindt en kan hij zich plaat-
sen in het landschap. De noodzakelijke onderdoorgangen zijn op 
die manier slechts een korte onderbreking in het traject. 

Ook het openbaar vervoer speelt een belangrijke rol : het nieuwe 
busstation zal bijdragen tot het maken van een ontmoetingsplaats 
tussen de verschillende verkeersmodi. Op deze plek komen bush-
alte, fietsparking en carpool parking samen.

L A N D S C H A P P E L I J K E  E N  
V E R K E E R S K U N D I G E  S T U D I E

Het ontwerp is opgevat als een dubbele studie. Enerzijds vanuit een 
lezing van het landschap, anderzijds vanuit een verkeerskundige 
studie. Beide studies versterken elkaar en vormen één geheel. Voor 
het overzicht worden ze afzonderlijk gepresenteerd.



L A N D S C H A P P E L I J K E  S T U D I E
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1 .  D E  A U T O S N E LW E G  I N  H E T  L A N D S C H A P



A13-E313

T O P O G R A F I E

Het tracé van de autosnelweg E313 ligt, ter hoogte van het complex, 
op de grens tussen twee verschillende landschappen. Ten zuiden 
ligt het glooiend landschap van Haspengouw, ten noorden ligt het 
Kempens Plateau. 

De autosnelweg ligt op één van de uitlopers van het glooiend land-
schap van Haspengouw. Het op- en afrittencomplex bevindt zich 
op een hoger gelegen punt, gemarkeerd door de watertoren. Op dit 
hoogste punt is de snelweg verdiept aangelegd, uitgesneden in het 
landschap. Het complex is erover geschoven. 



H Y D R O G R A F I E

De autosnelweg ligt in het midden tussen twee waterlopen. Ze ligt 
op de kamlijn tussen de valleien van de Demer en de Mombeek.

A13-E313



A13-E313

V E G E T A T I E

A13-E313

A13-E313

A13-E313

De snelweg rijdt door een relatief groen landschap, bestaande uit 
drie groenstructuren.
Het Kempens Plateau wordt gekenmerkt door grootschalige aan-
plantingen van dennen. 
De valleien van de Demer en de Mombeek worden gekenmerkt door 
loofbomen.
Het cultuurlandschap van Haspengouw wordt gekenmerkt door 
kleinschalige aanplantingen.

G R O O T S C H A L I G E  A A N P L A N T I N G E N  V A N  D E N N E ND R I E  G R O E N S T R U C T U R E N

L O O F B O M E N K L E I N S C H A L I G E  A A N P L A N T I N G E N



A13-E313

C U L T U U R L A N D S C H A P
V E R S U S

D E N N E N B O S S E N

De autosnelweg ligt op de grens tussen het cultuurlandschap van 
Haspengouw gekenmerkt door kleinschalige aanplantingen en ver-
derop de fruitteelt, en het Kempens Plateau met zijn dennenbossen.



A13-E313

De autosnelweg rijdt door verschillende landschappen, gekenmerkt 
door een verschillende topografie, een verschillende hydrografie 
en een verschillende vegetatie. Ter hoogte van het complex wordt 
de overgang gemaakt van het ene naar het andere landschap. Het 
complex vormt op die manier de poort tot Haspengouw. Door de 
verdiepte ligging van de autosnelweg is het complex visueel sterk 
aanwezig. De herinrichting biedt de opportuniteit om deze overgang 
tussen de twee landschappen scherper te stellen en beter vorm te 
geven. Hierbij zijn de kenmerken van elk van deze landschappen 
het uitgangspunt.

T W E E  L A N D S C H A P P E N



A13-E313
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A13-E313
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Het op en- afrittencomplex te Diepenbeek onderscheidt zich van de 
andere complexen door zijn ligging ten opzichte van de autosnel-
weg. Het is het enige complex dat overheen de snelweg gelegd is. 
Door deze verhoogde positie is het visueel sterk aanwezig. Boven-
dien vormt het door zijn ligging tussen twee landschappen de brug 
tussen Haspengouw en het Kempens Plateau.

C O M P L E X E N



Het landschap ten noorden van het complex is gekenmerkt door 
een aantal objecten, zoals de watertoren, de gsm-mast en de car-
pool parking. Deze meer industriële objecten markeren de poort 
naar Genk zuid en zijn industriële activiteiten. 
Het landschap ten zuiden van het complex is gekenmerkt door een 
kleinschalig cultuurlandschap. Ter hoogte van het complex reikt dit 
nagenoeg tot aan de autosnelweg en vormt zo de ‘poort’ tot Has-
pengouw.

H A S P E N G O U W
V E R S U S

 K E M P E N S  P L A T E A U



Aan de noordelijke kant wordt het talud steiler aangelegd, zodat 
het karakter van een insnijding in het landschap versterkt wordt. De 
carpool parking en het busstation vormen een stedelijke strip die 
aansluit bij de objecten van de watertoren en de gsm-mast.
Aan de zuidelijke kant wordt het cultuurlandschap tot aan de autos-
nelweg doorgetrokken. De verkeerswisselaar wordt gedeeltelijk op 
kolommen gezet zodat dit landschap kan doorlopen.

V E K E E R S W I S S E L A A R
 A L S  O V E R G A N G



3 .  H E T  C O M P L E X  A L S  L A N D S C H A P



Het op- en afrittencomplex wordt vanuit de karakteristieken van het 
landschap vormgegeven. Ten noorden sluit het aan bij het meer 
industrieel karakter. De taluds worden steiler aangelegd, zodat de 
insnijding van de autosnelweg voelbaar wordt. Ten zuiden wordt het 
cultuurlandschap doorgetrokken onder de verkeerswisselaar. Het 
glooiend landschap zal hier worden waargenomen. Aanplantingen 
van sierfruitbomen versterken deze visuele band met Haspengouw. 
De verkeerswisselaar zelf ligt deels op talud, deels op kolommen. 
Het vormt een zelfstandig element dat overheen de twee land-
schappen gespannen is.

De landschappen worden versterkt in hun karakter met streekeigen 
en inheemse gewassen.
Aan de noordelijke kant wordt het talud ingeplant met brem fo Cytis-
sus scoparius. Deze heester is typisch voor het Kempens Plateau.  
Aan de zuidelijke kant kiezen we voor gele kornoelje of cornus mas. 
Deze struik groeit in de streek vanaf de Maas tot aan deze noordeli-
jke grens.

Het cultuurlandschap zelf wordt zichtbaar dankzij de aanplanting 
van Prunus avium ‘Plena’ of wilde kers. Aangeplant op een wijd ras-
ter van 12m bij 12m zal deze grid een open structuur bieden aan de 
fietser, terwijl door de snelheid en het perspectief deze boomgaard 
zijn impact niet zal missen op de voorbij rijdende bestuurder. 

Op die manier krijgen we drie bloeiperiodes : het zuidelijke talud in 
maart, de wilde kers in april en de noordelijke talud in mei.

V E K E E R S W I S S E L A A R



De fietsverbinding Kortessem-Diepenbeek schrijft zich in deze 
logica in. Vanuit Kortessem rijdt de fietser via een flauwe helling 
langsheen een cultuurlandschap tot aan de snelweg. Een fietsbrug 
wordt aan de westelijke arm van de verkeerswisselaar gehangen. 
Aan de overkant komt het fietspad langs een nieuwe publieke ruimte 
waar de uitwisseling tussen de verschillende verkeersmodi vormge-
geven is.

F I E T S V E R B I N D I N G



O N T W E R P V O O R S T E L  S T E D E L I J K E  S T R I P  E N  P A R K I N G

 O V E R D E K T E  F I E T S E N S T A L L I N G
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B O M E N  I N  P L A N T V A K K E N

F I E T S P A D

U I T R I T  B U S

B U S H A L T E

De bushalte, het fietspad en de carpool parking vormen samen de 
elementen van een nieuwe publieke ruimte. Deze bestaat in essen-
tie uit twee sferen : een publieke strip en een carpool parking.
De publieke strip bestaat uit de bushaltes, een overdekte fietsen-
parking en de mogelijkheid voor een aantal kleinere commerciële 
ruimtes. De strip is opgelijnd met de verkeerswisselaar. De busge-
bruiker is afgeschermd van het verkeer en heeft een zicht over het 
westelijke landschap. 

De carpool parking ligt verschoven ten opzichte van deze strip. Het 
zuidelijk deel van de strip, dat bij de parking aansluit kan ingevuld 
worden met functies die verwant zijn met de auto. Op termijn kan het 
bestaande tankstation naar deze zone verplaatst worden, evenals 
een carwash of een service center. 
Op die manier kan het principe van carpoolen interessanter ge-
maakt worden : je auto wordt getankt, gewassen en gecontroleerd 
terwijl je met je collega meerijdt. 
In een latere fase is het denkbaar om een extra parkeerdek over-
heen de parking te bouwen, als een open constructie die aansluit bij 
het karakter van de watertoren en de gsm-mast. 

P U B L I E K E  S T R I P 
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P R U N U S  A V I U M  ‘ P L E N A ’

C O R N U S  M A S

C Y T I S S U S  S C O P A R I U S

K E U Z E  V E G E T A T I E



M O N T P E L L I E R

B A R C E L O N A

R E F E R E N T I E P R O J E C T E N

In het buitenland bestaan er tal van voorbeelden waarbij een op- en 
afrittencomplex ingezet wordt als landschappelijke structuur.



V E R K E E R S K U N D I G E  S T U D I E



1.1.1.1. VERKENNENDE VISIEVERKENNENDE VISIEVERKENNENDE VISIEVERKENNENDE VISIE    ---- CONCEPT CONCEPT CONCEPT CONCEPT    

1.1.1.1.1.1.1.1. VERKEERSKUNDIGE STRUVERKEERSKUNDIGE STRUVERKEERSKUNDIGE STRUVERKEERSKUNDIGE STRUCTURENCTURENCTURENCTUREN    

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. HistorischeHistorischeHistorischeHistorische structuur structuur structuur structuur    

 

Historisch gezien vormt de verbinding tussen Maastricht en Hasselt/Leuven de drager van de verplaatsingen. De ligging op de zuidelijke oever van de Demer, maakt dat er vanuit gemeenten en steden sterkere 

relaties in zuidelijk richting ontwikkeld werden. Vanuit “Diepenbeeck” is de relatie met “Kreyt” duidelijk aanwezig. De historische wegenstructuur van Diepenbeek en Krijt is in de huidige situatie nog steeds 

herkenbaar. 

 



1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2. PlanningscontextPlanningscontextPlanningscontextPlanningscontext    

 

1.1.2.1.1.1.2.1.1.1.2.1.1.1.2.1. RSVRSVRSVRSV    

In het RSV wordt de N76 van aansluiting 31 A2 (Genk-Noord) tot aansluiting 30 A13 (Diepenbeek) als primaire weg type II geselecteerd. De N76 ten zuiden van de E313 is op lokaal niveau geselecteerd als een 

lokale weg type I.  

 

 

Figuur Figuur Figuur Figuur 1111: categorisering wegen (bron: RSV): categorisering wegen (bron: RSV): categorisering wegen (bron: RSV): categorisering wegen (bron: RSV)    

 

1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2. Uitzonderlijk vervoerUitzonderlijk vervoerUitzonderlijk vervoerUitzonderlijk vervoer    

De N76 is een route voor uitzonderlijk transport. vanaf de N2-Grendelbaan is deze route categorie R3 (240 – 360 ton en H>5,00m). vanaf de E313 richting Kortessem is de N76 onderdeel van het netwerk als een 

route R3 (240 – 360 ton, H<5,00 m) 

 



1.1.2.3.1.1.2.3.1.1.2.3.1.1.2.3. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk     

 

HoofdrouteHoofdrouteHoofdrouteHoofdroute    

• N2 in oostelijke richting vanaf centrum van Diepenbeek 

• Stationsstraat 

• N76 ten noorden van Stationsstraat 

Functionele routeFunctionele routeFunctionele routeFunctionele route    

• Varkensmarkt, Dooistraat, N76 ten zuiden van Dooistraat, Kerklaan, Katteweidelaan 

• Onderwijslaan 

Alternatieve functionele fietsrouteAlternatieve functionele fietsrouteAlternatieve functionele fietsrouteAlternatieve functionele fietsroute    

• N2 tussen R71 en centrum van Diepenbeek 

Figuur Figuur Figuur Figuur 2222: bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk: bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk: bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk: bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk    

 

1.1.2.4.1.1.2.4.1.1.2.4.1.1.2.4. RecreatiefRecreatiefRecreatiefRecreatief fietsroutenetwerk  fietsroutenetwerk  fietsroutenetwerk  fietsroutenetwerk     

HoofdrouteHoofdrouteHoofdrouteHoofdroute    

De Blokenstraat is drager van het recreatief fietsroutenetwerk. De Blokenstraat kruist de N76 ongelijkvloers (tunnel) en 

sluit aan op de verbinding naar Diepenbeek-centrum via de Tierstraat (brug over de E313). 

Figuur Figuur Figuur Figuur 3333: : : : recreatief frecreatief frecreatief frecreatief fietsroutenetwerkietsroutenetwerkietsroutenetwerkietsroutenetwerk    

 



1.1.2.5.1.1.2.5.1.1.2.5.1.1.2.5. Openbaar vervoersnetwerkOpenbaar vervoersnetwerkOpenbaar vervoersnetwerkOpenbaar vervoersnetwerk    

Het openbaar vervoer in het studiegebied wordt verzorgd door De Lijn en betreft enkel openbaar vervoer per bus. Op de figuur hiernaast worden de OV-

lijnen in de omgeving van het studiegebied weergegeven. 

 
Figuur Figuur Figuur Figuur 4444: netwerk openbaar vervoer per bus: netwerk openbaar vervoer per bus: netwerk openbaar vervoer per bus: netwerk openbaar vervoer per bus    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De carpoolparking wordt enkel bediend door lijn 453 en de belbus. 

 

ritten per uur 

lijn van - naar route amplitude 
spitsuur dalperiode 

Kortessem-Diepenbeek 

Universiteit 

Functioneel schoolvervoer 453453453453    

Diepenbeek Universiteit- 

Kortessem 

Verbindingslaan 

Dooistraat 

Functioneel schoolvervoer 

741741741741    Belbus N76d Dooistraat    

 

1.1.2.6.1.1.2.6.1.1.2.6.1.1.2.6. Ongevallen GISOngevallen GISOngevallen GISOngevallen GIS    

 

  

Figuur Figuur Figuur Figuur 5555: Ongevallen slachtoffers: Ongevallen slachtoffers: Ongevallen slachtoffers: Ongevallen slachtoffers    Figuur Figuur Figuur Figuur 6666: Aantal ongevallen: Aantal ongevallen: Aantal ongevallen: Aantal ongevallen    



1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.3. Ontwikkelingsperspectieven Ontwikkelingsperspectieven Ontwikkelingsperspectieven Ontwikkelingsperspectieven ---- verkeersstructuren verkeersstructuren verkeersstructuren verkeersstructuren    

Voor de verkeersstructuren voor de verschillende modi (auto, openbaar vervoer en fiets) worden ontwikkelingsperspectieven afgeleid. De verschillende modi worden beschouwd als verschillende lagen die 

aanvullend op elkaar functioneren.  

Vanuit de planningscontext, hetzij vanuit de probleemstelling worden een aantal randvoorwaarden afgeleid die als ontwikkelingskader fungeren voor de verschillende netwerken (auto, openbaar vervoer en fiets) 

AAAAutoutoutouto    ---- Vracht Vracht Vracht Vracht    

takentakentakentaken    Randvoorwaarden / uitgangspuntenRandvoorwaarden / uitgangspuntenRandvoorwaarden / uitgangspuntenRandvoorwaarden / uitgangspunten    

Uit de categorisering wordt het volgende 

afgeleid:  

N76 = primair II vanaf E313 richting Genk 

N76 = lok I van E313 richting Kortessem 

 

Vlotte relatie tussen primair II en hoofdweg 

Conflictpunten beheersbaar 

Reservecapaciteit inbouwen / calamiteiten 

 

Ondergeschikte aansluiting van lokale weg 

Onderscheid tussen primair en lokaal duidelijk 

vormgeven 

Afstemmen ontwikkelingen complex Kortessem 

Bereiken van servicepunt (tankstation)  Logische en veilige relatie van / naar N76 

Functie van servicepunt in de rand van de E313? 

Bereiken van carpoolparking Logische en veilige relatie van / naar N76 

Rechtstreeks naar de E313? 

Route voor uitzonderlijk transport: R3 Randvoorwaarden wat betreft berijdbare 

breedtes en draaicirkels 

R3, H>5,00m, 240 – 360T 

Voertuigbreedte: 5,50 m 

Ladingbreedte: 7,00 m 

In bochten  

- berijdbare breedte: 13,15m en Ru: 26,75m 

- overscheerbare breedte: 15,84m en Ru: 

26,81m 

 

 



1.1.3.1.1. Bestaande toestand 

 
Figuur Figuur Figuur Figuur 7777: bestaande toestand: bestaande toestand: bestaande toestand: bestaande toestand 

 

Uitgaande van hoger genoemde taken en bijhorende randvoorwaarden en uitgangspunten kunnen een aantal functionele schema’s uitgewerkt worden.  

 



1.1.3.1.2. Optimalisatie van de bestaande aansluitingen / structuur - 1 

De aanwezige infrastructuur is het uitgangspunt. Optimaliseren van de aansluitingen van en naar de hoofdweg. 

+ 

Minimale ingrepen aan de bestaande structuur.  

• 2x VRI – te coördineren 

• Bypasses op alle takken 

ruimtebeslag 

- 

 

Afwikkelingsniveau: relatie primair II - hoofdweg 

Onderscheid primair – lokaal  

Landschappelijke inpassing, omgevingswaarde 

Aansluiting carpoolparking, servicepunt 

Figuur Figuur Figuur Figuur 8888: optimalisatie van de bestaande aansluitingen / structuur : optimalisatie van de bestaande aansluitingen / structuur : optimalisatie van de bestaande aansluitingen / structuur : optimalisatie van de bestaande aansluitingen / structuur ---- 1 1 1 1    

 



1.1.3.1.3. optimalisatie van de bestaande aansluitingen / structuur - 2 

Het onderscheid tussen primair II en lokaal wordt sterker uitgewerkt (geen bypasses van / naar de N76-lokaal). Aan de relatie tussen de hoofdweg en de primaire weg wordt voorrang gegeven.  

+ 

Onderscheid primair – lokaal 

Afwikkelingsniveau: relatie primair II - hoofdweg 

- 

 

Weefvak op niveau van de hoofdweg 

Landschappelijke inpassing, omgevingswaarde 

Aansluiting carpoolparking, servicepunt 

ruimtebeslag 

Figuur Figuur Figuur Figuur 9999: optimalisatie van de bestaande aansluitingen / struct: optimalisatie van de bestaande aansluitingen / struct: optimalisatie van de bestaande aansluitingen / struct: optimalisatie van de bestaande aansluitingen / structuur uur uur uur ---- 2 2 2 2    

 



1.1.3.1.4. Ingrepen op de N76 

 

 

Het voorstel uit de streefbeeldstudie (dubbele rotonde) wordt opgeschoond. De verkeersbewegingen 

vanaf de N76 van en naar de E313 maken geen gebruik van delen van de rotonde (segmenten aan de 

binnenzijde van het systeem). Indien de niet gebruikte delen worden weggelaten, evolueert het 

systeem met een dubbele rotonde naar een kluifrotonde. 

 

 

 

 

 

 

 



+ 

Afwikkelingsniveau: relatie primair II – hoofdweg 

ruimtebeslag 

- 

 

Onderscheid primair – lokaal 

Landschappelijke inpassing, omgevingswaarde 

Aansluiting carpoolparking, servicepunt 

Figuur Figuur Figuur Figuur 10101010: ingrepen op de N76: ingrepen op de N76: ingrepen op de N76: ingrepen op de N76    

 



1.1.3.1.5. N76 in context 

De kruising van de N76 en de E313 is tevens de plaats waar de zichtlijnen vanuit de N76 ruimte maken. De ruimte tussen beide zichtlijnen wordt gebruikt om een verkeersstructuur te ontwikkelen. 

 

De N76 is een lijninfrastructuur die de binding tussen Haspengouw (zuid) en Kempen 

(noord) vormt. Vanuit beide landschappen zijn twee duidelijke zichtlijnen aanwezig. 

T.h.v. de E313 ontstaat een “ruimte” tussen beide zichtlijnen. Deze ruimte wordt 

gebruikt om de verkeersuitwisseling te organiseren. 

Figuur Figuur Figuur Figuur 11111111: N76 : N76 : N76 : N76 ---- zichtlijnen zichtlijnen zichtlijnen zichtlijnen    

 



+ 

Onderscheid primair – lokaal 

Afwikkelingsniveau: relatie primair II – hoofdweg 

Landschappelijke inpassing, omgevingswaarde 

Aansluiting carpoolparking, servicepunt 

- 

 

Ruimtebeslag 

Figuur Figuur Figuur Figuur 12121212: N76 in context: N76 in context: N76 in context: N76 in context    

 



1.1.3.1.6. Openbaar vervoer 

takentakentakentaken    Randvoorwaarden / uitgangspuntenRandvoorwaarden / uitgangspuntenRandvoorwaarden / uitgangspuntenRandvoorwaarden / uitgangspunten    

Bediening carpoolparking 

 

Aanbod openbaar vervoer (frequentie en 

herkomst / bestemming van de lijn) 

Optimale uitrusting halte-infrastructuur, polyvalent 

gebruik > ook voor wachtende carpoolers 

Bereiken van carpoolparking 

 

Verkeersveilige aansluiting  

Logisch traject  

 



1.1.3.1.7. Bestaande toestand 

 

De carpoolparking wordt bediend via een belbus en lijn 453. 

Figuur Figuur Figuur Figuur 13131313: openbaar vervoer : openbaar vervoer : openbaar vervoer : openbaar vervoer ---- bestaande toestand bestaande toestand bestaande toestand bestaande toestand    

 



1.1.3.1.8. Optimalisatie organisatie van de N76 i.f.v. openbaar vervoer - 1 

De N76 wordt t.h.v. de locatie carpoolparking uitgerust met halte-infrastructuur. Deze ligt aan beide zijden van de N76.  

Er worden geen uitspraken gedaan wat betreft de bediening door het openbaar vervoer (aantal lijnen en frequentie). 

+ 

Zichtbare OV-infrastructuur 

- 

 

Oversteekbaarheid – bereikbaarheid ifv halte-infrastructuur 

Afslagbeweging naar de Dooistraat 

Beperkte multimodaliteit (carpool – OV) 

Figuur Figuur Figuur Figuur 14141414: openbaar vervoer : openbaar vervoer : openbaar vervoer : openbaar vervoer –––– optimalisatie organisatie N76  optimalisatie organisatie N76  optimalisatie organisatie N76  optimalisatie organisatie N76 ---- 2 2 2 2    

 



1.1.3.1.9. Optimalisatie organisatie van de N76 i.f.v. openbaar vervoer - 2 

De N76 wordt t.h.v. de locatie carpoolparking uitgerust met halte-infrastructuur. Tussen de haltelocatie en de Dooistraat wordt in noordelijke richting een busbaan voorzien. De oversteekbaarheid i.f.v. het bereiken 

van de halte-infrastructuur verandert maar is in globo geen verbetering.  

Er worden geen uitspraken gedaan wat betreft de bediening door het openbaar vervoer (aantal lijnen en frequentie). 

+ 

Zichtbare OV-infrastructuur  

 

- 

 

Oversteekbaarheid – bereikbaarheid ifv halte-infrastructuur 

Afslagbeweging naar de Dooistraat 

Beperkte multimodaliteit (carpool – OV) 

Figuur Figuur Figuur Figuur 15151515: openbaar vervoer : openbaar vervoer : openbaar vervoer : openbaar vervoer –––– optimalisatie organisatie N76 optimalisatie organisatie N76 optimalisatie organisatie N76 optimalisatie organisatie N76    ---- 2 2 2 2    

 



1.1.3.1.10. Organisatie carpoolparking i.f.v. openbaar vervoer 

De carpoolparking wordt uitgerust met halte-infrastructuur. Het tracé van het openbaar vervoer verloopt vanaf de carpoolparking via een apart tracé ten westen van de N76 richting Dooistraat. 

Er worden geen uitspraken gedaan wat betreft de bediening door het openbaar vervoer (aantal lijnen en frequentie). 

+ 

Zichtbare OV-infrastructuur 

Multiumodale plek  

Oversteekbaarheid – bereikbaarheid ifv halte-infrastructuur 

- 

 

Afslagbeweging naar de carpoolparking 

 

Figuur Figuur Figuur Figuur 16161616: openbaar vervoer : openbaar vervoer : openbaar vervoer : openbaar vervoer ---- organisatie carpoolparking organisatie carpoolparking organisatie carpoolparking organisatie carpoolparking    

 



1.1.3.2.1.1.3.2.1.1.3.2.1.1.3.2. FietsFietsFietsFiets    

takentakentakentaken    RandRandRandRandvoorwaarden / uitgangspuntenvoorwaarden / uitgangspuntenvoorwaarden / uitgangspuntenvoorwaarden / uitgangspunten    

Recreatief fietsroutenetwerk  Via de Blokenstraat. Tunnel onder N76 > altijd te 

behouden 

Verknoping met de N76 realiseren 

Functioneel fietsroutenetwerk  Op zuidelijk deel van de N76 

Fietsrelaties zo direct mogelijk 

Beperkte hellingen > vademecum 

Conflictvrije relaties over de N76 (Dooistraat) 

Carpoolparking  Multimodaal punt 

Hoogwaardige stallingen 

Conflictvrije fietsrelaties (N76) 

Bereiken van carpoolparking Logische en veilige relatie van / naar N76 

Rechtstreeks naar de E313? 

Fietsnetwerk opbouwen Bediening van de verschillende clusters (Krijt, 

Watertorenstraat, Carpoolparking, servicepunt, 

Dooistraat en Diepenbeek-centrum) 

Functioneel en recreatief netwerk op directe 

manier verknopen. 

 



1.1.3.2.1. Bestaande toestand 

 

Op de N76 zijn, t.h.v. het studiegebied aan beide zijden aanliggende fietspaden 

aanwezig. 

Via de tunnel onder de N76 kan het recreatief fietsroutenet de N76 ongelijkvloers 

kruisen. (knooppunt 126 – 138) 

Figuur Figuur Figuur Figuur 17171717: bestaande toestand : bestaande toestand : bestaande toestand : bestaande toestand ---- aanwezi aanwezi aanwezi aanwezige structurenge structurenge structurenge structuren    

 



 

Het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenwerk is geprojecteerd op de Dooistraat en de 

N76 ten zuiden van de Dooistraat. 

Via de tunnel onder de N76 kan het recreatief fietsroutenetwerk de N76 ongelijkvloers 

kruisen. (knooppunt 126 – 138) 

FigFigFigFiguur uur uur uur 18181818: bestaande toestand : bestaande toestand : bestaande toestand : bestaande toestand ---- fietsroutenetwerken fietsroutenetwerken fietsroutenetwerken fietsroutenetwerken    

 



1.1.3.2.2. Herstellen oude relatie 

De oude relatie (Diepenbeek – Krijt) via de Dooistraat – Waterstraat wordt hersteld. 

+ 

Directe ontsluiting van de Watertorenstraat op Diepenbeek en Krijt 

Rechtstreekse relatie tussen Diepenbeek en Krijt 

Ongelijkvloerse kruisingen met hoofd- en primaire wegen 

Aansluiting van het BFR op het recreatief fietsnetwerk 

- 

 

Functioneel netwerk wordt omgeleid 

Geen directe ontsluiting van de carpoolparking 

Ondertunneling bestaande N76 t.h.v. de Watertorenstraat (niveauverschil) 

 

Figuur Figuur Figuur Figuur 19191919: fiets : fiets : fiets : fiets ---- herstellen oude relatie herstellen oude relatie herstellen oude relatie herstellen oude relatie    

 



1.1.3.2.3. Uitbouwen functioneel netwerk - 1 

Het functioneel netwerk wordt geoptimaliseerd 

+ 

Directe fietsrelatie (BFR) 

Ongelijkvloerse kruisingen met hoofd- en primaire wegen 

Directe ontsluiting van de carpoolparking 

- 

 

De Watertorenstraat is geen onderdeel van de rechtstreekse fietsrelatie 

 

Figuur Figuur Figuur Figuur 20202020: fiets : fiets : fiets : fiets ---- uitbouwen functioneel netwerk  uitbouwen functioneel netwerk  uitbouwen functioneel netwerk  uitbouwen functioneel netwerk ---- 1 1 1 1    



 

1.1.3.2.4. Uitbouwen functioneel netwerk - 2 

Het functioneel netwerk wordt geoptimaliseerd 

+ 

Directe fietsrelatie (BFR) 

Ongelijkvloerse kruisingen met hoofd- en primaire wegen 

Directe ontsluiting van de carpoolparking 

- 

 

De Watertorenstraat is geen onderdeel van de rechtstreekse fietsrelatie 

 

Figuur Figuur Figuur Figuur 21212121: fiets : fiets : fiets : fiets ---- uitbouwen functioneel netwerk  uitbouwen functioneel netwerk  uitbouwen functioneel netwerk  uitbouwen functioneel netwerk ---- 2 2 2 2    

 



1.2.1.2.1.2.1.2. FUNCTIONELE STRUCTURFUNCTIONELE STRUCTURFUNCTIONELE STRUCTURFUNCTIONELE STRUCTURENENENEN    

In de rand van de N76 (en de E313) zijn een aantal functies aanwezig die van betekenis zijn voor het functioneren van de omgeving van het op- en afrittencomplex, zijnde: 

o Het servicestation (tanken, shop, car-wash) 

o Carpoolparking 

 

1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1. Bestaande toestandBestaande toestandBestaande toestandBestaande toestand    

 

 

Aan beide zijden van de N76 zijn functies aanwezig.  

Beide sluiten aan op de N76. De oversteekbeweging is onveilig. 

Het servicestation is via een RUP “zonevreemde bedrijvigheid” geregulariseerd. 

Figuur Figuur Figuur Figuur 22222222: functionele structuren : functionele structuren : functionele structuren : functionele structuren ---- bestaande toestand bestaande toestand bestaande toestand bestaande toestand    

 



1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2. ToekomstToekomstToekomstToekomstbeeldbeeldbeeldbeeld    

 

Het servicestation verhuist naar de zijde van de carpoolparking (LT). De 

“zonevreemdheid” wordt structureel opgelost. 

De combinatie van het servicepunt en carpoolparking kan leiden tot een unieke 

functionele plek voor gestalde voertuigen, bv. 

o wassen 

o herstellen 

o toezicht 

Combinatie van functies kan leiden tot een sterkere, herkenbare plek. 

De integratie van een OV-halte verstrekt het geheel tot een multimodale plek. 

Figuur Figuur Figuur Figuur 23232323: functionele structuren : functionele structuren : functionele structuren : functionele structuren ---- toekomstbeeld toekomstbeeld toekomstbeeld toekomstbeeld    

    



1.3.1.3.1.3.1.3. SYNTHESESYNTHESESYNTHESESYNTHESE    

Voorgaande analyse wordt samengevoegd. De verschillende verkeerskundige lagen en het functionele toekomstbeeld worden over elkaar gelegd tot één geheel.  

 

Figuur Figuur Figuur Figuur 24242424: verkeerskundige synthese: verkeerskundige synthese: verkeerskundige synthese: verkeerskundige synthese    

 



1.4.1.4.1.4.1.4. VERKEERSTECHNISCHE OVERKEERSTECHNISCHE OVERKEERSTECHNISCHE OVERKEERSTECHNISCHE OPBOUWPBOUWPBOUWPBOUW    

 

De N76 wordt over de gehele lengte opgebouwd als een 2x2. De twee rijstroken in elke richting worden 

maximaal ingezet om voertuigen de keuze van richting te laten maken. Middels signalisatie boven en op de 

weg wordt de het voertuig naar de juiste positie op de weg geleid. Het Uitgangspunt is dat de aansluitingen 

van de op- en afritten een continue stroom van het verkeer kunnen dragen. Tussen de verschillende 

aansluitingspunten zijn er hetzij in- en uitvoegstroken, hetzij weefvakken aanwezig. Deze vakken hebben 

lengtes van 80 tot 100 m. 

 

Het noordelijk keerpunt is gelegen t.h.v. de aansluiting van de Dooistraat / Watertorenstraat. Op deze plaats 

is ruimte aanwezig om dit keerpunt te organiseren. De Watertorenstraat wordt in het voorstel ontsloten via 

de laterale landbouwweg die aansluiting vindt op de noordelijk gelegen Katteweidelaan. Indien uit 

onderzoek en de visie van de gemeente Diepenbeek zou blijken dat dit niet haalbaar is kan de 

Watertorenstraat via een rechts in / rechts uit aansluiting op de N76 aangesloten worden. Dit draagt echter 

niet onze voorkeur weg. 

 

De aansluiting van de carpoolparking en het begin van de OV-baan (richting Dooistraat) is op één en 

dezelfde plaats gelegen. Het beeld dat uitgewerkt is gaat uit van de toekomstige situatie waarbij het 

servicepunt deel uitmaakt van de omgeving van de carpoolparking en de bushalte. Op korte termijn, 

waarbij het servicepunt aan de oostelijke zijde van de N76 gelegen is, zal dit via een rechts in / rechts uit 

aansluiting op de N76 aangesloten blijven. Het ontwerp gaat er vanuit dat de nodige ruimte aan de 

carpoolparking gereserveerd wordt om het servicepunt te laten functioneren in samenhang met de 

carpoolparking, het fietspad en de OV-halte. 

 

 

 

 

 

 

Figuur Figuur Figuur Figuur 25252525: perspectief opbouw op: perspectief opbouw op: perspectief opbouw op: perspectief opbouw op---- en afrittencomplex en afrittencomplex en afrittencomplex en afrittencomplex    

 

Het fietsverkeer wordt georganiseerd vanuit de onderliggende gedacht om het functioneel fietsroutenetwerk zo direct mogelijk te herstellen. De ontsluiting van de Watertorenstraat op dit netwerk wordt opgenomen 

als een strikte randvoorwaarde. Door het openen van een deel van de lus zijn er (slechts) 2 nieuwe fietstunnels nodig om de fietser de N76 te laten kruisen. De bestaande tunnel (Blokenstraat) wordt optimaal 

ingeschakeld. Via deze fietsschakel zijn zowel het gehucht Krijt als de Watertorenstraat goed toegankelijk voor fietsers. 

De THV streeft er naar om de randvoorwaarden voor fietsers zoals die zijn opgenomen in het fietsvademecum na te streven. Er wordt uitgegaan van hellingsgraden van 3%.  

 

 



1.5.1.5.1.5.1.5. MINDER HINDERMINDER HINDERMINDER HINDERMINDER HINDER    

1.5.1.1.5.1.1.5.1.1.5.1. Bespreking faseringsmogelijkhedenBespreking faseringsmogelijkhedenBespreking faseringsmogelijkhedenBespreking faseringsmogelijkheden    

Het voorliggend ruimtelijk en verkeerskundig inrichtingsconcept heeft door zijn integrale benadering ook een aantal troeven op vlak van minder hinder. Belangrijke meerwaarde is de gescheiden inplanting van de 

nieuwe bruggen t.o.v. de bestaande infrastructuur. Hierdoor kan de bestaande infrastructuur maximaal in dienst blijven gedurende de bouwperiode van de nieuwe bruggen én de meeste fietstunnels (wat op zich 

toch het grootste deel van de uitvoeringstermijn vertegenwoordigd). 

Door het uitsplitsen van de verkeersrichtingen wordt er meer ruimte vrijgehouden voor de afwikkeling van het verkeer t.h.v. de bestaande op- en afritten, al dan niet via tijdelijke verkeerslichten, dan wanneer men 

“klassiek” een één nieuwe brug langsheen de bestaande zou bouwen. 

Ook de afbraak van de bestaande brugconstructie, in en bijzonder de landhoofden, kan vrij van de nieuwe infrastructuur gebeuren. Hieronder volgt een faseringsvoorstel dat verder kan verfijnd worden i.f.v. het 

detailontwerp, maar dat toch weergeeft dat er voldoende mogelijkheden zijn om de afwikkeling te garanderen. 

 



1.5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2. Faseringsvoorstel voorgesteld inrFaseringsvoorstel voorgesteld inrFaseringsvoorstel voorgesteld inrFaseringsvoorstel voorgesteld inrichtingsconcept.ichtingsconcept.ichtingsconcept.ichtingsconcept.    

Fase 1: 

• Verkeer behouden op bestaande assen 

• Maximale realisatie van nieuwe landhoofden en nieuwe bruggen 

• Realisatie van de noordelijke fietstunnel (naar carpoolparking) 

• Realisatie van de fietsverbinding vanaf de noordelijke tunnel tot aan de toegang tot de caarpoolparking (reorganisatie functies op de kop van de carpoolparking) 

• Realisatie van de fietsverbinding vanaf de carpoolparking richting Dooistraat 

• Realisatie van de busbaan vanaf de N76 / carpoolparking richting Dooistraat 

• Realisatie fietstunnel zuidelijke kop van de lus 

• Maximaal behoud van fietstunnel N76, in deze fase eventuele verlenging (i.f.v. detailontwerp) 

• Aansluiting van de fietspaden op het zuidelijk deel van de N76 op het de Blokenstraat (tunnel onder de N76) 

 

 

Figuur Figuur Figuur Figuur 26262626: minder hinder fase 1: minder hinder fase 1: minder hinder fase 1: minder hinder fase 1    



Fase 2: 

• Afwerken westelijke helft met uitzondering van de doorsteek naar de oprit richting Hasselt (afslagbeweging realiseren). Zuidelijke kop van de lus realiseren tot tegen de N76 

• Verkeer op de oostelijke zijde van de N76 zetten (over beperkte lengte, enkel ten noorden van de op- en afrit terugbrengen van aantal rijstroken). 

• Realiseren van tijdelijke aansluiting afrit Kortessem op nieuwe infrastructuur (in huidige fase blijft deze aangesloten op de N76) 

• Afwerken van de fietsverbinding (toegang tot de carpoolparking) 

• Bouwen van de fietsoversteek in de Dooistraat 

 

 

Figuur Figuur Figuur Figuur 27272727: minder hinder fase 2: minder hinder fase 2: minder hinder fase 2: minder hinder fase 2    

 

 



Fase 3: 

• Realiseren van sluitstuk van de afrit Kortessem. (tijdelijke aansluiting in dienst nemen, afrit zit aangesloten op de nieuwe infrastructuur). 

• Dubbelrichtingsfietspad (functionele route) wordt in dienst genomen 

 

 

Figuur Figuur Figuur Figuur 28282828: minder hinder fase 3: minder hinder fase 3: minder hinder fase 3: minder hinder fase 3    

 

 



Fase 4: 

• Verkeer richting Kortessem maakt maximaal gebruik van de nieuwe infrastructuur, ook de oprit richting Hasselt is in dienst komende van Diepenbeek. Doorsteek oprit Hasselt komende van Kortessem blijft 

echter in deze fase nog noodzakelijk (keerbeweging fase 5 in dienst nemen om af te werken) 

• Rijrichting Diepenbeek blijft op bestaande infrastructuur t.h.v. de brug over de E313, ten noorden hiervan wisselen op de nieuwe infrastructuur (westzijde) om de oostelijke zijde te kunnen realiseren, inclusief 

keerbeweging. 

• Bouwen van de fietstunnel (richting Watertorenstraat) 

• Bouwen van nieuwe aansluiting noordelijke afrit E313 richting Diepenbeek 

• Dooistraat en Watertorenstraat worden afgesloten van de N76 

• Aansluiting van de busbaan op de Dooistraat 

• Op- en afritten worden ondersteunend geregeld met tijdelijke verkeerslichten 

• Tijdelijke oversteek voor voetgangers en fietsers (relatie Watertorenstraat – omgeving carpoolparking en Dooistraat) t.h.v. noordelijk keerpunt 

 

 

Figuur Figuur Figuur Figuur 29292929: minder hinder fase 4: minder hinder fase 4: minder hinder fase 4: minder hinder fase 4    

 



Fase 5: 

• Sluiten van de kluif door keerbeweging in dienst te nemen. 

• Doorsteek naar oprit Hasselt kan hierdoor afgewerkt worden. 

 

 

Figuur Figuur Figuur Figuur 30303030: minder hinder fase 5: minder hinder fase 5: minder hinder fase 5: minder hinder fase 5    

 



Fase 6: 

• Nieuwe infrastructuur voor gemotoriseerd verkeer is volledig operationeel 

• Afbraak van bestaande brugconstructie 

• Realiseren van de fietsinfrastructuur richting Watertorenstraat 

• Alle dieper gelegen infrastructuur en onderliggende fietspaden afwerken, alsmede de landschapsinrichting in het binnengebied 

 

 

Figuur Figuur Figuur Figuur 31313131: minder hinder fase 6: minder hinder fase 6: minder hinder fase 6: minder hinder fase 6    

 

 



P L A N  VA N  A A N PA K



1.1.1.1. PLAN VAN AANPAK PLAN VAN AANPAK PLAN VAN AANPAK PLAN VAN AANPAK     

1.1.1.1.1.1.1.1. METHODIEKMETHODIEKMETHODIEKMETHODIEK    

Uit het bestek1 kan afgeleid worden dat de finaliteit van de studieopdracht is het opmaken van een start- en projectnota met als resultaat het opmaken van de nodige voorontwerptekeningen voor de herinrichting van het op- en 

afrittencomplex inclusief een schetsontwerp van de brug, de aanleg van een carpoolparking en de fietsverbinding Diepenbeek – Kortessem. 

Omdat de in de wedstrijdfase ontwikkelt concept grondig afwijkt van de oplossing opgenomen in het de goedgekeurde startnota van 22 maart 2002, gaat de THV uit van een volledige procedure volgens start- en projectnota. 

In de verdere beschrijving worden daarom alle noodzakelijk stappen en disciplines om tot hoger genoemd resultaat te komen, ingeschreven in de methodiek voor het opmaken van een start- en projectnota2. 

 

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. StartnotaStartnotaStartnotaStartnota    

De opmaak van de startnota kan opgevat worden als een studieopdracht in twee stappen. In een eerste stap wordt het kader waarbinnen het project zich dient te ontwikkelen helder omschreven. In een tweede stap wordt een creatief 

proces op gang gebracht waarbij concepten verder uitgewerkt worden zodat ze optimaal voldoen aan het kader omschreven in stap 1. Hieronder worden beide stappen verder toegelicht. 

 

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Stap 1 Stap 1 Stap 1 Stap 1 –––– Kader  Kader  Kader  Kader –––– van probleemstelling tot projectvisie van probleemstelling tot projectvisie van probleemstelling tot projectvisie van probleemstelling tot projectvisie    

PPPProbleemstelling robleemstelling robleemstelling robleemstelling ---- doelstelling doelstelling doelstelling doelstelling    

De THV bereidt de opstart van de studieopdracht intensief voor omdat tijdens een eerste GBC zowel de probleemstelling als de doelstellingen, conform het bestek, aangescherpt moeten worden tot definitieve en volledige stellingen. 

Om die reden zal de THV tijdens de opstart van de studieopdracht inzetten op twee sporen. Een eerste spoor wordt gevormd door een doorgedreven analyse analyse analyse analyse van de ruimtelijke en verkeerskundige context ruimtelijke en verkeerskundige context ruimtelijke en verkeerskundige context ruimtelijke en verkeerskundige context van de omgeving van het 

op- en afrittencomplex. Het tweede spoor wordt gevormd door de synthese maken van alle relevante documenten betreffende plannningscontext plannningscontext plannningscontext plannningscontext en visievisievisievisievorming. Een belangrijk aspect hierbij is de opgemaakte en goedgekeurde 

starnota (22 maart 2002).  

Aan deze elementen wordt de probleemstelling (zie bestek) toegevoegd.  

 

Randvoorwaarden en projectvisieRandvoorwaarden en projectvisieRandvoorwaarden en projectvisieRandvoorwaarden en projectvisie    

Uit de ruimtelijke en verkeerskundige analyse, de planningscontext en de geformuleerde visies worden de randvoorwaarden afgeleid. Om niet met losse, naast elkaar staande en mogelijk tegenstrijdige visies te werken worden deze 

gebundeld in een projectvisie. Stap 1 wordt afgerond met een nota die wordt voorgelegd aan de GBC. 

 

1.1.1.2.1.1.1.2.1.1.1.2.1.1.1.2. Stap 2 Stap 2 Stap 2 Stap 2 –––– Creatief proces Creatief proces Creatief proces Creatief proces    

ConceptConceptConceptConcept    

Het in de wedstrijd voorgestelde concept wordt verder uitgewerkt met aandacht voor de verschillende modi en de verschillende ruimtelijke omgevingen. Bij het uitwerken van de concepten zal aandacht geschonken worden aan de 

visualisatie waarbij zowel 2D als 3D zal gewerkt worden. 

In het wedstrijdtraject is reeds een ruimtelijke en verkeerskundige analyse gebeur die geleid heeft tot het wedstrijdvoorstel. Dit traject wordt hernomen in de startnota en onderbouwd met een evaluatie door toetsing aan de 

doelstellingen en randvoorwaarden. 

De visualisatie, zoals die in de wedstrijd is voorgesteld, wordt verder uitgediept en bijgestuurd.  

Er wordt een digitaal 3D-model opgeleverd zodat de herschikte omgeving (ruimtelijk, architecturaal en verkeerskundig) vanuit elk perspectief en elke modi kan bekeken worden.  

 

Dynamische simulatieDynamische simulatieDynamische simulatieDynamische simulatie    

Het verkeerskundig concept wordt, volgens de beschrijving van het bestek dynamisch gesimuleerd (VISSIM). Deze simulatie wordt door de THV gebruikt om het voorstel te bij te schaven op vlak van verkeersafwikkeling. Dit vormt 

m.a.w. een iteratief proces waarbij de doelstelling is om een optimale verkeersafwikkeling te bekomen, rekening houdend met de categorisering, de aansluiting van de verschillende services in de rand van de weg en de verschillende 

modi. 

 

Verdere procedureVerdere procedureVerdere procedureVerdere procedure    

Stap 2 wordt afgerond met het visualiseren en beschrijven van het ruimtelijk ruimtelijk ruimtelijk ruimtelijk en verkeerskundig conceptverkeerskundig conceptverkeerskundig conceptverkeerskundig concept. Daarnaast wordt het verdere verloop van de studieopdracht en een kostenraming van het gekozen concept toegevoegd.  
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1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2. ProjectnotaProjectnotaProjectnotaProjectnota    

In de projectnota wordt uitgegaan van de conclusies uit de startnota aangevuld met de besluiten van de PAC.  

1.1.2.1.1.1.2.1.1.1.2.1.1.1.2.1. Concrete uitwerkingConcrete uitwerkingConcrete uitwerkingConcrete uitwerking    

In de concrete uitwerking wordt een voorontwerpplan uitgewerkt op basis van een opmetingsplan. Het voorontwerpplan wordt verduidelijkt a.d.h.v. dwars- en lengteprofielen. Verder is er aandacht voor  

� de groenelementen en de landschappelijke inpassing 

� de verlichting 

� de gebruikte materialen 

� afwateringsprincipe 

Het voorontwerpplan wordt opgemaakt op schaal 1/1000 

De dwarsprofielen worden uitgewerkt op schaal 1/500 

De lengteprofielen worden uitwerkt op schaal met een hoogte / lengte verhouding 1/100 op 1/500 

Er wordt specifiek aandacht besteed aan de invulling van de omgeving van de carpoolparking tot een “nieuwe vorm” van publieke ruimte. Deze nieuwe vorm van publieke ruimte krijgt zowel naar multimodaliteit (fiets, auto, openbaar 

vervoer) als naar architectuur (servicezone voor auto, vrachtwagen en omgeving) zijn invulling. 

 

1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2. Minder HinderMinder HinderMinder HinderMinder Hinder    

Reeds in de wedstrijdfase is er een concept van de fasering van de werkzaamheden beschreven. I.f.v. de verdere uitwerking van het voorstel wordt de fasering der werken verfijnd en wordt het minder Hinder plan bijgestuurd, 

Bij het uitwerken van het Minder Hinder pakket wordt gebruik gemaakt van de 7-klapper van Minder_Hinder. Dit vormt een overzicht van de inhoudelijke maatregelen die binnen een project kunnen worden genomen om de hoeveelheid 

verkeershinder te beperken. Het Minder- Hinder-pakket van een project is opgebouwd uit maatregelen van de 7-klapper. 

De 7-klapper is grofweg opgezet langs de tijdlijn van een project. Zo komt ‘slim plannen’ (klap 1) vóór publieksgerichte uitvoering (klap 6).  

De eerste klappen in de 7-klapper gaan over het verhogen van de capaciteit, de latere klappen (vooral 3, 4 en 5) gaan over het beïnvloeden van de vraag (omvang of verdeling). Ook geldt in grove lijnen dat de eerste klappen meer te 

maken hebben met ‘harde hinder’ terwijl de latere klappen vooral over ‘zachte hinder’ gaan. 

1 
Slim plannen 

2 Slim bouwen 

3 Mobiliteitsmanagement 

4 Verkeersmanagement 

5 Communicatie 

6 Publieksgerichte uitvoering 

 

 

1.1.2.3.1.1.2.3.1.1.2.3.1.1.2.3. RamingRamingRamingRaming    

De raming tijdens de conceptfase wordt geactualiseerd en verfijnd a.d.h.v. de verschillende elementen die tijdens de fase van de projectnota zijn toegevoegd. 

 

1.1.2.4.1.1.2.4.1.1.2.4.1.1.2.4. Evaluatie van het projectEvaluatie van het projectEvaluatie van het projectEvaluatie van het project    

De te nemen stappen m.b.t. de evaluatie van het project worden opgelijst. Hier wordt aangegeven wie dient in te staan voor de evaluaties en wanneer en hoe deze dienen te gebeuren. 

 

De projectnota wordt afgerond met een voorontwerp en een beschrijving (nota) uitgewerkt volgens bovenstaande methodiek. 

 

1.2.1.2.1.2.1.2. COMMUCOMMUCOMMUCOMMUNICATIENICATIENICATIENICATIE    

In dit project wordt uitgegaan van de mogelijkheid om permanent te communiceren i.v.m. de ruimtelijke en verkeerskundige ontwikkelingen van het project.  
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Omwille van het geïntegreerde karakter van deze opdracht worden de verschillende overlegmomenten steeds bijgewoond door de projectleiders van de disciplines die aan bod komen in de overlegmomenten. 

 

1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1. Gestructureerd overlegGestructureerd overlegGestructureerd overlegGestructureerd overleg    

Bij het opmaken van de startnota wordt uitgegaan van volgende overlegstructuur:  

� werkoverleg  

� GBC  

� PAC 

1.2.1.1.1.2.1.1.1.2.1.1.1.2.1.1. WerkoverlegWerkoverlegWerkoverlegWerkoverleg    

Voor deze opdracht wordt er aan de zijde van de opdrachtgever een werkgroep samengesteld, bestaande uit  

� Wegen en Verkeer Limburg 

� Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid Limburg 

� Gemeente Diepenbeek 

� De Lijn Limburg 

Bij het opstarten van de studieopdracht wordt een werkoverleg met de opdrachtgever voorzien waarin de te nemen stappen en bijhorende timing wordt geoperationaliseerd. Tijdens de studieopdracht worden de verschillende GBC-

momenten steeds voorbereid via een werkgroep-overleg. 

De bespreking van de microsimulatie gebeurt in de werkgroep. Er worden 2 werkgroepen voorzien i.f.v. de bespreking van de microsimulatie. 

De nota’s en plannen voor de werkgroep worden minstens 5 werkdagen op voorhand aan de leden van de werkgroep overgemaakt. Deze documenten worden digitaal aan de leden van de werkgroep verspreid. 

 

1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2. GBC GBC GBC GBC     

Zowel in de fase van de start- als de projectnota worden tweetweetweetwee GBC-momenten voorzien.  

In de GBC worden volgende actoren opgenomen: 

� De werkgroep (AWV, BMV, gemeente Diepenbeek en De Lijn) 

� Team Vlaams Bouwmeester 

� Autosnelwegenpolitie 

� Departement RWO 

� Agentschap RO Limburg 

� Provincie Limburg, dienst mobiliteit 

� Agentschap Natuur en Bos 

� Afdeling Betonstructuren  

De GBC oordeelt voor de verschillende voorliggende nota’s, concepten en/of ontwerptekeningen. Na aanvaarding in de GBC wordt zowel de start- als projectnota voorgelegd aan de PAC. 

De nota’s en plannen voor de GBC worden minstens 10 werkdagen op voorhand aan de leden van de GBC overgemaakt. Deze documenten worden digitaal aan de leden van de GBC verspreid. Op eenvoudig verzoek kunnen deze 

documenten in hardcopy aangeleverd worden. Hierbij wordt uitgegaan van het gegeven dat iedere actor één exemplaar in hardcopy ontvangt, zijnde 11 exemplaren. 

 

1.2.1.3.1.2.1.3.1.2.1.3.1.2.1.3. PACPACPACPAC    

De start- en projectnota wordt voorgelegd aan de PAC. Omwille van het gevoerde inhoudelijk overleg (werkgroep en GBC) gaat de THV er van uit dat de per fase (start- en projectnota) één PAC volstaat. 

De nota’s en plannen worden op de gestelde termijn aan de leden van de PAC overgemaakt. Deze documenten worden als hardcopy documenten ter beschikking gesteld (20 exemplaren). 

 

1.2.1.4.1.2.1.4.1.2.1.4.1.2.1.4. Informatie verschaffenInformatie verschaffenInformatie verschaffenInformatie verschaffen    

De opdrachtgever kan over de visualisaties beschikken i.f.v. het opzetten van een informatiecampagne. Het houden van informatieavonden, hoorzittingen zijn niet in de prijsopgave van de THV begrepen. 

 



1.3.1.3.1.3.1.3. TIMINGTIMINGTIMINGTIMING    

Het opmaken van de startnota zoals beschreven in de bovenstaande methodiek kan uitgevoerd worden in een totaal tijdsbestek van 12 weken.  

Het opmaken van de projectnota zoals beschreven in de bovenstaande methodiek kan utgevoerd worden in 16 weken 

Hierbij dient echter rekening gehouden te worden dat termijnen die gevraagd worden door de leden van de GBC i.f.v. besluitvorming en het agenderen op de PAC, opschortend werken. 

De regietaak (zie onder) is niet in de bovenstaande timing vervat. 

 

1.4.1.4.1.4.1.4. REGIETAAKREGIETAAKREGIETAAKREGIETAAK    

Omdat de opmaak van een uitvoeringsdossier na de conformverklaring niet tot de ontwerpopgave behoort worden een aantal overlegmomenten voorzien om doorstroming van “de geest” van het voorontwerp naar het ontwerp te 

bewaken. Dit geldt zowel naar ruimtelijke inpassing, verkeerskundige inpassing als infrastructurele opbouw van de nieuwe verkeersinfrastructuur.  

 

In deze offerte wordt uitgegaan van een regietaak bestaande uit twee dagdelen (4 uur) voor de 3 betrokken projectleiders van de THV (ruimtelijk-landschappelijk, verkeerskundig en infrastructuur) tijdens de fase van het ontwerp. Indien 

de fase van de uitvoering eveneens dient afgedekt te worden via de regietaak zal deze onderwerp zijn van een afzonderlijke overeenkomst. 

De regietaak wordt beschouwd als de mogelijkheid om het project inhoudelijk van voorontwerp naar ontwerp te tillen zonder kwaliteitsverlies. Volgende aspecten komen aan bod in de regietaak 

� Toelichten van het beslissingsproces dat voorafging aan het voorontwerp 

� Bewaken van ruimtelijke kwaliteit (landschappelijk, verkeerstechnisch, betonstructuren, enz..) 

� Toetsten / controleren van de ontwerpen op de randvoorwaarden en doelstellingen uit het voortraject (start- en projectnota) 

 

 




