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Dit project stelt een langwerpige ovonde voor over de E313. Rijrichting Noord kan op de bestaande brug, rijrichting Zuid komt op een nieuwe brug. De resterende oppervlakte 
van de bestaande brug kan als een fietspad en groencorridor ingericht worden.  Dit voorstel optimalizeert de veiligheid (geen conflicten auto’s-fietsers), vergemakkelijkt de faz-
ering (oude brug in gebruik terwijl nieuwe brug onder constructie), en gebruikt duurzaamheid (eco-corridor) om ook een recreatieve route (Limburg fietsprovincie) te realizeren. 
Uiteraard is dit voorstel een aanzet tot een samenwerking met de bouwheer, en niet een te nemen of te laten ontwerp. 
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in het hedendaags Vlaams landschap

2. De logische oplossing
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4. De nieuwe brug
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4. Zichten vanop Snelweg
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4. Langse Snedes Wegenis
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Diepenbeek

1. EEN TYPISCHE CONDITIE IN HET HEDENDAAGSE VLAAMSE LANDSCHAP

Conflicten tussen sterke en 
zwakke weggebruikers

De kruising van N76 en E313 is een ‘typeprobleem’, waarvan de kenmerken 
regelmatig terugkeren. De volgende 3 problemen doen zich voor bij de bestaande 
type-oplossing:

De verbinding van op- en afritten met de N76 organizeert 4 keer na 
elkaar een conflict tussen enerzijds fietsers (15km/h), en anderzijds 
wagens die vertragen van een snelheid van 120km/h. 
Bovendien moeten het inkomend/afslaand verkeer op de nationale 
weg, andere autoverkeersstromen kruisen. 

Fragmentatie van ecosystemen

De snelweg is een 35-45m brede, niet-penetreerbare grens die een 
doorlopend ecosysteem in twee helften versnijdt. Om dit te verhel-
pen worden soms ecoducten of ecobruggen aangelegd, maar het 
maatschappelijk rendement ervan staat nog ter discussie.

Onderbreking van recreatieve 
fietsroute

De recreatieve fietsroutes die doorheen Vlaanderen geweven zijn, en zeker in 
Limburg ook een belangrijke economische rol spelen, worden in de 
conventionele oplossing zwaar gehypothekeerd. Zowel de bestaande situatie als 
de bestaande sfeerbeeldstudie maken een verbinding die steil, luidruchtig en 
onveilig is, bezwaarlijk gepast voor een recreatieve fietsroute. 
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2.  DE LOGISCHE OPLOSSING: VEILIG, RECREATIEF, DUURZAAM.

Fietspad over middenberm 
ovonde
Als we, in plaats van 2 ronde punten, een lange, uitgelengde ovonde voor-
zien, dan kan ertussen een fietspad aangelegd worden dat NOOIT in conflict 
komt met de op- en afritten naar de snelweg.  De uitdaging is dan om de 
hellingsbaan voor de fietsers laat genoeg aan te zetten na de hellingsbaan 
voor het autoverkeer, zodat de fietsroute via een ongelijkvloerse kruising op 
de middenberm van de ovonde uit kan komen. Dit is perfect mogelijk. 

Ecocorridor = 
aangenaam fietspad
Fietsers fietsen graag in de natuur. In tegenstelling tot autoverkeer, is fiets-
verkeer ook niet schadelijk voor de natuur. Het lijkt dan ook maar logisch om, 
samen met het fietspad, een ecologische corridor te voorzien - minimaal is 
dat een groene berm naast het fietspand, waarlange begroeiing, fauna en 
flora, de snelweg mee over kunnen steken.

Hergebruik oude brug 
voor eco-fietsroute
De bestaande brug is ong. 22m breed. Als we hierop een smalle wegeniszone 
overhouden (7m), hebben we een snede van 15m over voor informele routes.  
Als we vervolgens 1 richting van de ovonde over de oude brug laten lopen, en 
1 richting van de ovonde met een nieuwe brug aanleggen, kan deze laatste 
een buitengewoon slanke, ranke constructie worden.

Er bestaat nochtans een logische oplossing, die zowel veilig, recreatief als 
duurzaam is. Deze oplossing combineert de dubbele rotonde uit een eerdere 
studie tot 1 uitgerokken ovonde. Het zacht verkeer loopt over de middenberm van 
deze figuur. 
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Masterplan met maximale versie landschapsontwerp
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Siteplan: Landschappelijkheid
Het project voorziet dat het systeem van landschapskamers dat we vinden be-
zuiden de site, kan doorlopen met een nieuwe landschapskamer die het op- en 
afrittencomplex omarmt en definieert, en tegelijkertijd haar doet deel uitmaken 
van een oudere territoriale logika. 

Wat vandaag ‘buffergroen’ is, eertijds ingeplant om akoestische 
redenen rondom het op- en afrittencomplex, kan in feite geïntegreerd worden in 
een grotere bebossingorde. 

Het systeem van kamers, die telkens landbouwpercelen afbakenen, dat zo eigen 
is aan de lage landen, wordt dan ingezet om ook de meest hedendaagse 
fenomenen te kaderen. 

Boven:
De Nationale Weg als een doorlopende figuur, waarlangs een cinematografische 
ervaring van het Limburgse landschap mogelijk wordt.
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3. ELEMENTEN VAN HET PROJECT

1. NIEUWE BRUG

Het project omvat 8 onderscheiden elementen. Verschillende ervan kunnen in 
een minimale of maximale variant uitgevoerd worden. Het is mogelijk om het 
project in samenwerking met de opdrachtgever to concipiëren als een ‘menu’, 
waar voor verschillende onderdelen andere varianten aan elkaar gepast worden.

2. GROENE FIETSPASSAGE

3. OVONDE

4. BOOMGAARD (optie)
5. LANDSCHAPSKAMER (optie)

7. PENDELPARKING

6. OP- EN AFRITTEN (optie)

8. TOEGANG 
TANKSTATION
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MAXIMALE VARIANT
bevat ook landschapskamers en vernieuwd op-en afritten complex, voorziet ‘groene holle heuvels’ op de bestaande brug

MINIMALE VARIANT
behoudt 3 van de 4 op- en afritten, voorziet enkel absoluut minimum aan landschapsaanleg, begroeit de bestaande 
brug op minimale wijze.



Zuiderhelft Ovonde: Zoom

N

1:500
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5m    9m    

De nieuwe brug is een stijve kokerconstructie. Deze koker is doorzichtig omdat ze 
bestaat een afgewikkelde rollen staal (20x2cm) die over elkaar gelegd wordt in 
een ‘diagrid’ patroon. 

De stabiliteitsanalyse leert ons dat deze geweven staalcosntructie stijf en groot 
genoeg is om, in samenwerking met het brugdek, een overspanning  van 100m 
aan te kunnen zonder nood aan kolommen. Het voordeel van de tubeconstruc-
tie is dat er een grote constructieve hoogte gerealizeerd wordt, die gemakkelijk 
zware momenten opvangt. 

Omdat we slechts 2 rijstroken moeten accommoderen op de brug, is het ook 
mogelijk om deze tube-constructie een beperkte diameter mee te geven. De 
combinatie van beide factoren (a) tube-constructie, en (b) een beperkte sectie, 
zorgt ervoor dat we een zeer rustige, slanke brug kunnen maken. Deze brug is 2 x 
gekromd: 1x in plan, en 1x in de snede. 

In de brug zijn twee rijstroken voorzien. De verkeersstudie wijst uit dat dit nodig 
zal zijn, om verzadiging aan de noordoostafrit en zuidwestoprit te vermijden. Zelfs 
bij een 1-rijstrook ontwerp zou men een 2-de noodstrook moeten voorzien, dus 
de werkelijke breedte kan niet verder verminderd worden. Bovendien gaan we 
ervan uit dat de brug hoog genoeg is om op beide rijstroken een vrije hoogte van 
4.5m toe te laten.

 

4. DE NIEUWE BRUG

1. CONCEPT



121810 B

lasnaden op kruisingen

20cm 2cm

200-250cm

80-150cm

De brug kan gebouwd worden door stukken van de brug-buis aan elkaar te las-
sen op de site, en daarna te monteren -  zoals in het diabolo-project (Mechelen). 
Deze techniek is dus ondertussen getest.

 

2. CONSTRUCTIETECHNIEK

De elementen worden gemaakt uit eenvoudig plaatstaal. Stalen platen 2cm dik, 
20cm breed, worden afgewikkeld op een rol.  Deze rollen worden aan elkaar 
gelast. Samen werken ze als een stijve buis. 

Toch is een bijkomende stijfheid nodig. Deze wordt verleend door de plaatsing 
van het betonnen brugdek in de buis. Daarnaast blijkt nog 1 extra horizontale 
nodig te zijn - deze loop langs de bovenzijde van buis en blijft dus grotendeels uit 
het zicht. 
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De nieuwe brug is een stijve kokerconstructie.  Ze werkt ook als 2 halve bogen 
die tegen elkaar rustend elkaar recht houden. Dit is hetzelfde principe als de 
gotische boog. 

Ook is de algemene spanningsboog veel geschikter dan een horizontale brug-
constructie om momenten op te nemen.  Daarom buigen de brug zoveel mogelijk 
tot een boog zonder de aangewezen steilheden voor het wegdek te 
overschrijden. 

3. STABILITEITSANALYSE
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4. ZICHT IN/AAN OVONDE

De brugstructuur is al bij al zeer open. Bij een snelheid van 50km/u 
zal het visueel effect zijn dat de elementen verdwijnen voor auto-
mobilisten op de brug. Van binnenuit is de brug dus voortdurend 
transparant. 

Toch is de aansluiting van het aankomend verkeer vanuit de brug, 
in relatie tot het toekomend verkeer net voorbij de brug, vanuit de 
zuidwestelijke afrit, belangrijk om te onderzoeken vanuit veiligheids-
standpunt (zichtbaarheid). 

We hebben dit geanalyzeerd door een 3d-model uit te bouwen en 
zichten van beiden te construeren. Hieruit blijkt dat in deze geen 
probleem bestaat.

Zicht naar het zuiden, van in de brug. Verderop ligt de aansluiting 
van de afrit van de E313 komende vanuit Antwerpen. 

Zicht vanaf het einde van de afrit van de E313 komende vanuit 
Antwerpen. Kijken naar links, naar het aankomend verkeer op de 
ovonde dat voorrang heeft.
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Zicht naar het Westen vanop bestaande brug
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5. DE BESTAANDE BRUG ALS GROENE FIETSPASSAGE 

De groene fietspassage omgeeft het eigenlijk fietspad met een 
berm met een totale breedte van ong. 10-15m. Deze passage gaat 
overheen de bestaande brug, en laat toe om een informele groene 
route te construeren, die binnen de breedte van de passage zelfs 
kan meanderen. 

Het resultaat is een recreatieve route, met plotse zichten op het 
landschap, de bushalte, de fietsersparkng en pendelparking, 
alsook brug en snelweg. Nochtans blijft deze route zelf steeds 
veilig in het groen. 
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FIETSPARKING

NAAR PENDELPARKING

BUS HALTE

FIETSVERBINDING NAAR 
DIEPENBEEK

FIETSVERBINDING NAAR 
BLOKENSTRAAT

LIFT NAAR PENDELPARKING

Eens ze over de bestaande brug gaat, moet de groene fiets-
passage ook een aantal transferiumfuncties verwerken: de bus-
halte, de fietsparking, en (optioneel) een lift naar de pendelparking, 
(die zelf in glooiing tot het niveau van de snelweg gaat). 

Om deze functies te herbergen zonder de groenheid van de 
passage in gevaar te brengen stellen we voor om met ‘groene 
iglo’s’ te werken: een paar holle heuvels die weinig gewicht op de 
brug leggen, aan de buitenkant wel groen zijn (gras, struiken), maar 
binnenin bovengenoemde programma’s kunnen herbergen. 
Dit kan goedkoop gebouwd worden door bijvoorbeeld een houten 
heuvel te bouwen, deze vervolgens de betonneren, en daarna de 
bekisting te verbranden.

In een meer minimaal scenario vervallen deze iglo’s en wordt de 
groene passage eenvoudiger aangelegd, als een veld van gras en 
struiken, met typemeublair. 

BOVEN: MINIMALE VARIANT GROENE FIETSPASSAGE. 
Louter eenvoudig begroeiingen op een onderlaag van 35cm aarde. 
ONDER: MAXIMALE VARIANT GROENE FIETSPASSAGE: 
Met ‘groene iglo’s’ en elementen met echte hoogte.
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6. ANDERE ELEMENTEN EN LANGSSNEDES 
1. BOOMGAARDKAMER (optie)

De boomgaard  en de landschapskamers zijn een optie in het 
ontwerp. Deze optie laat toe om het  op-en afritten complex te 
integreren met het omliggende territorium en landschap.

Voor de boomgaard opteren we uiteraard voor zeer kleine bomen 
(3-4m hoogte, zeer beperkte breedte) om de zichtbaarheid niet 
in het gedrang te brengen.  Eerder dan bomen kunnen het ook 
telkens 3 wijnrankstokken zijn (zoals in een ‘tipi’ tegen elkaar 
geplaatst) . Ze zouden ver genoeg (12-18m) van elkaar verwijderd 
staan om gemakkelijk wegenis door te laten. 

Het veld dat op deze manier ontstaat, kan dan begrensd worden 
door een serie populieren die een ‘landschapskamer’ 
afbakenen. Deze territoriale figuur vormt sinds eeuwen deel uit van 
ons landschap.

10.60m

   2m

3 tot 4m

10.60m
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2. OP- EN AFRITTEN (optie)

De op-en afritten kunnen dan door deze boomgaard meanderen. 
Door de ‘stepping stone’ theorie over bochtstralen en snelheid 
vakkundig toe te passen, is het mogelijk om met deze meanders 
de automobilisten steeds aan snelheid te laten winnen (bij een 
oprit), of afnemen (bij een afrit).

Gebruik van de bestaande op-en afritten is echter perfect mogelijk, 
behalve voor het noordoostelijk kwadrant. Enkel de aansluitstuk-
ken van de bestaande op- en afritten met de nieuwe brug her-
bekeken te worden. 

Daarom blijft dit voorstel (zie tekening links) een optie. Maar het 
hoort wel bij de boomgaard-keuze. De bestaande op-en afritten zijn 
namelijk als rechte lijnen zodanig dominant dat ze de boomgaard 
in kleine reststukken versnijden.

40 km/h

40 km/h

30 km/h

30 km/h

R: 57.00 m 

R: 57.00 m 

R: > 80
0 

> 12
0 k

m/h 

R: 27.00 m

R: 27.00 m
30 km/h
R: 27.00 m
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3. PENDELPARKING,TANKSTATION

Het bestaande tankstation ligt niet ideaal in relatie tot de ovonde. 
Zelfs moest er enkel sprake zijn van een nieuw rondpunt, blijkt een 
probleem. Een goed rondpunt heeft een radius van minstens 30M 
(tot de as van de weg). Dit stemt overeen met de cirkelfiguur in ons 
plan. Je kan dus het tankstation niet laten aansluiten bij een func-
tionele rotonde.  Dat betekent nochtans dat het 
tankstation storend blijft: verkeer dat van het station terug naar het 
zuiden (Kortessem) moet, dient nog steeds een kruisende 
beweging te doen, terwijl de bedoeling van de rotonde/ovonde net 
was om dit te vermijden. 

Daarom stellen we voor om de nieuwe pendelparking te koppelen 
aan het tankstation tot een collectieve ‘rest-stop’. Al het verkeer 
naar de pendelparking passeert voorbij het tankstation; al het 
verkeer dat van het tankstation terug wil, moet voorbij de pendel-
parking, en verbindt terug met de ovonde op een punt waar met 
nog terug kan draaien zonder kruisende beweging. 

Bovendien is de pendelparking in helling ontworpen, naar de E313 
toe. Eens je parkeert, kan je dan in principe verder naar beneden 
wandelen en dan tot aan een lift gaan (optie) die je bij de bushalte 
brengt) op de bestaande brug. De lift is uiteraard optioneel, maar 
laat wel toe dat er een zeer veilige verbinding tussen pendelparking 
en bushalte kan ontstaan. Het alternatief is een oversteekplaats 
halverwege de ovonde, van pendelparking naar bushalte.

Links: plan van pendelparking in relatie to tankstation: een omge-
keerde circulatie die pas voorbij de ovonde aftakt (naar 
tankstation), maar op de ovonde terug aantakt (vanop pendelpark-
ing
Onder: Snede door pendelparking (E313 links), die toont dat de 
parking naar beneden helt, en de voetgangers laat aflopen tot 
onder de brug, waar een lift/trap hen naar de bushalte brengt.
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4. LANGSE SNEDES WEGEN
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ROTONDES
AWV Limburg berekende de haalbaarheid van twee rotondes aan 
de hand van de methode van Bovy. Gelet op de intensiteiten wordt 
de  N76 op de ingaande takken op de rotonde op  2 rijstroken ge-
bracht de uitgaande takken kunnen op 1 rijstrook.

NOORDELIJKE ROTONDE
Op de Noordelijke rotonde takken de op- en afrit van de E313, de 
N76 en de carpoolparking en Dooistraat aan. Er zijn dus 5 takken.
In eerste instantie wordt gerekend met een éénstrookstoerit op de 
afrit van de E313.

Ochtend
De totale intensiteit op de rotonde zou 2.956 pae bedragen. Dit is 
te veel voor een éénstrooksrotonde, die doorgaans een maximale 
capaciteit heeft van 2.500 pae. Een tweestrooksrotonde heeft een 
capaciteit van 3.500 tot 4.000 pae en kan dus wel.
Berekeningen resulteren in onderstaande cijfers.

   Verzadigingsgraad    Verzadigingsgraad 
   toerit (in %)  rotonde (in %)
N76 Genk  41   70
E313 afrit  63   84
N76 Kortessem 40   63
E313 oprit  nvt   33
Carpoolparking 0   51

Voor de verzadigingsgraad gelden volgende normen:
− >90%: congestie
− 65%-90%: voldoende capaciteit
− <65%: zeer vlotte afwikkeling

Op alle toeritten is er nog meer dan voldoende capaciteit. Enkel op 
de rotonde zelf ter hoogte van de afrit van de E313 loopt de verza-
digingsgraad relatief hoog op. Dit kan deels worden opgelost door 
een bypass tussen de afrit en de N76 richting Genk. Op alle toerit-
ten volstaat dus één strook. ( dit is echter de zone waar jullie de 
park and ride voorzien,  zie echter laatste zin)

Avond
De totale intensiteit op de rotonde zou 2.943 pae bedragen. Een 
tweestrooksrotonde is nodig. Berekeningen resulteren in onder-
staande cijfers.

           Verzadigingsgraad  Verzadigingsgraad 
    toerit (in %)   rotonde (in %)
N76 Genk  49   79
E313 afrit  43   68
N76 Kortessem 32   53
E313 oprit  nvt   49
Carpoolparking 0   66

Op geen enkele toerit is er een probleem met de capaciteit.

ZUIDELIJKE ROTONDE
Op de Zuidelijke rotonde takken de op- en afrit van de E313 en de 
N76 aan. Er zijn dus 4 takken. In eerste instantie wordt gerekend 
met een éénstrookstoerit op de afrit van de E313.

Ochtend
De totale intensiteit op de rotonde zou 2.115 pae bedragen. Op 
zich zou een éénstrooksrotonde dus volstaan. Er wordt toch verder 
gerekend met een tweestrooksrotonde.
Berekeningen resulteren in onderstaande cijfers.

   Verzadigingsgraad  Verzadigingsgraad 
   toerit (in %)   rotonde (in %)
N76 Genk  22   38
E313 oprit  nvt   52
N76 Kortessem 37   71
E313 afrit  47   51
Op geen enkele toerit is er een probleem met de capaciteit.

7. VERKEERSANALYSE: BEWEGINGEN EN AANTAL BAANVAKKEN

Avond
De totale intensiteit op de rotonde zou 2.410 pae bedragen. Op 
zich zou een éénstrooksrotonde dus volstaan. Er wordt toch verder 
gerekend met een tweestrooksrotonde.
Berekeningen resulteren in onderstaande cijfers.

   Verzadigingsgraad  Verzadigingsgraad
   toerit (in %)   rotonde (in %)
N76 Genk  34   55
E313 oprit  nvt   43
N76 Kortessem 27   65
E313 afrit  84   91

Door de onevenwichtige verdeling van de verkeersstromen is de ro-
tonde ter hoogte van de afrit van de E313 te zwaar belast. Ook de 
toerit heeft een relatief hoge verzadigingsgraad. Een bypass levert 
geen oplossing omdat de grootste stroom van de E313 
richting Genk rijdt.  Om de capaciteitsproblemen op te lossen wordt 
de rotonde opnieuw berekend met een tweestrookstoerit op de 
afrit van de E313. Dit resulteert in onderstaande cijfers.

   Verzadigingsgraad  Verzadigingsgraad 
   toerit (in %)   rotonde (in %)
N76 Genk  34   55
E313 oprit  nvt   43
N76 Kortessem 27   65
E313 afrit  36   74
Met een tweestrookstoerit op de afrit van de E313 is het 
capaciteitsprobleem opgelost.

OVONDE
Vanwege de enkelrichting van de op- en afritten van de E313 
kunnen de rotondes wat betreft de intensiteiten van de ver-
keersstromen zonder probleem worden vervangen door een 
ovonde. Wel moet dit een dubbelstrooksovonde zijn en moet de 
zuidelijke afrit van de E313 twee rijstroken hebben. Een bypass 
kan het segment tussen de noordelijke afrit van de E313 en de 
N76 richting Genk enigszins verlichten, maar is (nog) niet absoluut 
noodzakelijk.
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1. Fase herwerkte 
Startnota - Projectnota
Het ruimtelijke vooronderzoek verwerkt de analyses die werden aangereikt in 
wedstrijdfase. Het ontwerpteam zal in deze fase door middel van een aantal 
intensieve werkvergaderingen een goede terugkoppeling krijgen van opdracht-
gever en betrokken partijen. Ook de verkeerskundige studie wordt opgestart. In 
deze fase worden de afwijkingen tov de bestaande startnota van 2002 
gemotiveerd. 
Vervolgens wordt het wedstrijdontwerp wordt uitgewerkt en de nodige 
voorontwerptekeningen worden opgemaakt. De verkeerskundige studie wordt 
afgerond (inclusief de dynamische microsimulatie). Naast de gebruikelijke 
overlegvergaderingen met de opdrachtgever (3-tal) worden in deze fase 
eveneens een 5-tal overlegvergaderingen voorzien met alle betrokken instanties 
(oa. Nutsmaatschappijen, werk- en stuurgroepen); daarnaast voorziet het 
ontwerpteam eveneens ondersteuning bij een 2-tal infovergaderingen al dan niet 
gekoppeld met een hoorzitting. De verkeersstudie in fase 1 wordt opgedeeld in 
een luik ‘planadvies’ en een luik ‘simulatie’
In het luik planadvies zijn volgende zaken voorzien 
• startvergadering, 
• 3 workshops met ontwerpteam, 
• 3 overlegvergaderingen met opdrachtgever-gemeente-De Lijn,
• De berekening van de huidige capaciteit (rotonde methode Bovy/ 
kruispunt methode van Slob, methode Harders,…
• Nazicht /aanvulling plan en doorsneden op bochtstralen en lengtepro-
fielen
• Advies veiligheidsvoorzieningen en meubilair, 
• Ondersteuning bij toelichting voor Gemeentelijke Begeleidingscommis-
sie en Provinciale Auditcommissie (2 vergaderingen)

Het luik simulatie met dynamisch model omvat: 

• de simulatie bestaande toestand (ochtend en avondspits)
o Opmaken model en input verkeersgegevens
• netwerk ingegeven
• verkeerstellingen invoegen (bestaande gegevens)
• waarnemingen opstellengte en doorrijtijd voor calibraties
• testruns en calibratie
o Simulatie / Presentatie / Rapportering
• 10 genormaliseerde ‘runs’
• Overleg model deskundige AWV
• Presentatie (model + geselecteerde filmpje)
• Rapportage (wachtrijlengte, reissnelheid)
• de simulatie ontworpen toestand
o Opmaken model en input verkeersgegevens
• netwerk ingegeven
• verkeerstellingen invoegen (bestaande gegevens)
• testruns en validatie
o Simulatie / Presentatie / Rapportering
• 10 genormaliseerde ‘runs’
• Overleg model deskundige AWV
• Presentatie (model + geselecteerde filmpje)
• Rapportage (wachtrijlengte, reissnelheid) en vergelijking

Het ontwerpteam maakt eveneens het voorontwerp van de groenvoorzieningen, 
van de openbare verlichting en van het straatmeubilair.  Gezien het unieke struc-
tuurconcept van de voorgestelde brug, wordt het studiebureau structuuradvies 
nauw betrokken bij het ontwerp van de nieuwe brug.  Voor deze fase voorziet 
het ontwerpteam 4 maanden. Als afsluiting van deze fase wordt de projectnota 
afgewerkt als voorbereiding van de project-audit bij de Provinciale 
Audit-Commissie.  Deze fase eindigt met de conformverklaring van het project op 
de Provinciale Audit-Commissie. 

2. Fase Ontwerpstudie - Uitvoer-
ingsontwerp – Vergunningsaan-
vraag – Controle op de uitvoering
Voor alle fasen die volgen voorziet het bestek een regietaak waarbij het ontwerp-
team toeziet op de consequente vertaling van het voorgestelde ontwerp naar 
een uitvoeringsdossier. 
Het ontwerpteam gelooft in deze aanpak voor een aantal deelprojecten, maar 
stelt in zijn offerte voor om een twee kritische onderdelen zelf uit te werken, 
gezien de hoge technische complexiteit en belangrijke esthetische implicaties. 
Het ontwerpteam stelt dan ook dat de volledige technische uitwerking en 
werfopvolging van de nieuwe brug voor gemotoriseerd verkeer en de verbouwing 
van de bestaande brug naar eco-brug best door het ontwerpteam zelf wordt 
uitgevoerd. Hiertoe worden aparte ereloonpercentages voorgesteld. 
             Daarnaast worden eveneens de regietarieven gegeven waarbij het 
ontwerpteam  kwaliteitsbeheerder zal optreden bij de opvolging van de 
uitwerking van de andere onderdelen, zoals de landschappelijk inrichting van 
de boomgaard, de op-en afritten, de diverse herinrichtingen voor de wegenis, de 
carpoolparking. Het ontwerpteam is natuurlijk steeds bereid om in volgende 
fases een apart ereloon op te geven indien de opdrachtgever ook deze on-
derdelen zou willen toevertrouwen aan het ontwerpteam. Ook de projectregie, 
de vergunningsprocedures, de eventuele opmaak van een nieuw RUP, zijn allen 
taken die door het ontwerpteam op afstand gevolgd kunnen worden. 

9. ORGANIZATIE EN PLANNING


