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1
OPGAVE EN DOELSTELLING
De studie voor de herinrichting van het op- en afrittencomplex nr. 30 op de E313 te Diepenbeek - inclusief  het 
ontwerp van een nieuwe brug - biedt niet alleen de opportuniteit om het functioneren van deze verkeersknoop te 
optimaliseren, maar is tegelijk ook een katalysator voor de herwaardering van de ganse omgeving. 

Respect voor de  eigenheid van de omgeving en de lokale dynamiek verruimt de opgave tot landschaps- en 
publieke ruimteontwerp. Een nieuwe identiteit voor een generieke brug over de E313 en een bijzondere 
aandacht voor contextualiteit (bv. strategische inplanting carpoolparking, herstel van fysieke verbindingen 
tussen woonenclaves,... ) worden verenigd binnen één geïntegreerd en duurzaam ontwerpvoorstel. Vier 
hoofdthema’s werden gelijktijdig belicht bij de uitwerking ervan: de hoofdverkeersstructuur, het openbaar 
vervoer en langzaam verkeer, het woonlint Dooi-, Watertoren- en Crijstraat, en tenslotte het landschap en 
publiek domein.

Vallei van de Mombeek
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1.1 Hoofdverkeersstructuur

Het knooppunt 30 te Diepenbeek op de a13 (E313) vormt een belangrijke schakel in het goed functioneren van 
de hoofdverkeersstructuur van de ‘maas’ Hasselt – Genk, gevormd door de snelwegen E313 – E314 – E25.  De 
n76 heeft als primaire weg II een belangrijke functie ter ontsluiting van het verstedelijkt gebied Hasselt – Genk en 
de gevestigde bedrijvigheid. Op dit hoogste hiërarchische niveau binnen deze maas primeren de verkeerskundige 
criteria ‘doorstroming’ en ‘veiligheid’.

carpoolparking

tankstation

hoofdverkeersstructuur

talud
Synthese streefbeeldstudie N76 (eigen verwerking)
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1. Het creëren van een duurzaam, goed functionerend op- en afrittencomplex.
Het verkeersknooppunt dient binnen een langetermijnvisie voor het functioneren van de regio - ook bij een 
in de toekomst nog verder toenemende vervoersvraag - een gegarandeerde doorstroming van het verkeer 
te bieden. Daarom is geopteerd voor een oplossing die op langere termijn flexibiliteit biedt in het sturen 
en regelen van de verkeersstromen, en de veiligheid garandeert door conflicten te scheiden: met name een 
voertuigafhankelijke gecoördineerde verkeerslichtengeregelde oplossing met voldoende capaciteit zowel in relatie 
tot verkeersuitwisseling met de hoofdweg, als voor de doorgaande beweging op n76.

2. Het strategisch positioneren van de carpoolparking binnen de vooropgestelde globale verkeersstructuur;
Zoals in het RSV – en in het ‘Ontwerp Streefbeeld n76’ – wordt vooropgesteld moet de n76 ten noorden van het 
op- en afrittencomplex als primaire weg II vooral een verbindende functie opnemen. De bestaande ontsluitende 
functie van dit wegsegment is hiermee moeilijk te verzoenen. Om het aantal aantakkingen maximaal te beperken is 
de carpoolparking ten zuiden van de E313 geherlocaliseerd. De ontsluiting ervan gebeurt hier via het zuidelijk deel 
van de n76, en dus via een lokale weg. De keuze voor deze nieuwe locatie creëert ook een grote flexibiliteit naar de 
toekomst (uitbreidbaarheid) en is zo een duurzame optie.

3. Het minimaliseren van de hinder tijdens de uitvoering.
Het blijven functioneren van de verkeersknoop in alle rijrichtingen, gedurende de ganse duur van de werken en 
dit op zijn volledige capaciteit, is als belangrijke randvoorwaarde in het projectdossier opgenomen. Door het 
‘intelligent’ hertekenen van de as van de N76 wordt deze randvoorwaarde gerespecteerd, en wordt gelijktijdig 
ruimte gecreëerd voor de - naar het zuiden verplaatste - carpoolparking.

4. Het compact maken, en ruimtelijk duidelijk begrenzen van de toekomstige verkeersinfrastructuur.
Het op- en afrittencomplex, en de n76 doorsnijden de lintbebouwing langsheen de Dooistraat , de Watertorenstraat, 
en de Crijt(ring)straat. De confrontatie tussen de harde verkeersinfrastructuur en de individuele woningen en 
achtertuinen is dan ook op verschillende plaatsen problematisch. Door het compacter maken van de huidige 
infrastructuur, en het – ook naar de toekomst toe – duidelijk (ruimtelijk) afbakenen van de grenzen van de 
verkeersinfrastructuur kan de afstand tussen beiden vergroot worden.

1.

2.

4.
3.
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1.2 Woonlint dooi-, Watertoren- en crijtstraat
 
Het compact maken, en duidelijk afbakenen van de infrastructuur resulteert in een ‘afstandsbuffer’ tussen de 
huidige lintbebouwing, en de harde verkeersinfrastructuur. Een duurzaam ontwerp dient meer te doen, en moet 
waar mogelijk bijdragen tot een verhoogde leefkwaliteit voor elke individuele woning. Het herorganiseren van de 
infrastructuur creëert immers vaak aanknopingspunten en opportuniteiten voor lokale meerwaarden.

woningen / woonlint

ontsluitingswegen
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1. Opbraak huidige Carpoolparking koppelt snelweglandschap los van  achtertuinen. 
De huidige Carpoolparking raakt aan de achtertuin van een aantal woningen in de Dooistraat. Het verplaatsen 
van de carpoolparking naar het zuiden kan de autonomie van het woonlint ten opzichte van het snelweglandschap 
herstellen. De ‘snelweg’ wordt scherp afgebakend, en houdt afstand van de achtertuinen.

2. Geluidsbuffering thv oostelijke op- en afrit verhoogt de leefbaarheid in de nabijgelegen woningen.
Het compacter maken van de verkeersknoop verhoogt de mogelijkheden voor het inpassen van geluidsbuffering. 
Parallel aan de op- en afrit richting luik wordt een lage geluidswal voorgesteld. aan deze zijde raken de woonlinten 
(Watertorenstraat en Crijstraat) onvermijdelijk aan het snelweglandschap. De geluidswal wordt daarom gelijktijdig 
ingezet als een visuele afscherming tussen beide. 

3. Doodlopende straten worden opnieuw verbonden.
Een aantal verbindingen in het langzaam verkeersnetwerk trachten het isolement van de verschillende linten te 
doorbreken. 
Het fietspad ten oosten van de N76, is behalve een bovenlokaal functioneel fietspad, ook een lokale verbinding 
tussen de Watertorenstraat, de Crijtstraat, en de Helstraat. De aansluiting van dit fietspad met de Crijtstraat gebeurt 
met een fietspad parallel aan de oprit richting Luik. De Dooistraat wordt met de Watertorenstraat verbonden door 
een fiets- en voetgangersbrug.

4. Een verbeterde verknoping en bereikbaarheid door het verschuiven van de bushaltes ‘Zavelstraat’   
en ‘Crijt’  .
De haltes van het openbaar vervoer worden zo dicht mogelijk bij de lokale gebruikers gebracht. Halte ‘Zavelstraat’ 
wordt voorzien in de Dooistraat ter hoogte van de fiets- en voetgangersbrug. Ze laad – samen met de brug – het 
eindpunt van dit ‘geknipte’ lint op, en genereert een zwaartepunt in het lint, met een ingericht publiek domein. Bij 
het verplaatsen van de carpoolparking naar het zuiden wordt de halte ‘Crijt’ potentieel gecombineerd met de nieuwe 
(carpool)halte van lijn 453.

1.

2.
3.

4.

4.

OO 1810 a - �



1.3 openbaar vervoer en langzaam verkeer
Zoals wordt vermeld in de projectdefinitie kan een heldere en herkenbare heraanleg van het gehele op- en 
afrittencomplex het gebruik en de overstap van en naar de andere vervoersmodi (fietsers, openbaar vervoer, ...) 
stimuleren. De keuze voor een lichtengeregeld kruispunt, en het verplaatsen van de carpoolparking naar het 
zuidoostelijke kwadrant bieden onsinziens een aantal belangrijke voordelen voor de verdere uitbouw van openbaar 
vervoer en langzaam verkeer, en voor de overstap van en naar de verschillende vervoersmodi.

20a

104

453

toeristisch / recreatief  instappunt

multimodale knoop

lokale knoop

functionele fietsroute

recreatieve fietsroute

buslijn
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1. Een dubbelrichtings functionele fietsroute ten oosten van de N76 met fietsbrug ter hoogte van de   
Dooistraat. 
De functionele route vanuit de dorpskern van Diepenbeek richting Kortessem wordt ten oosten van de n76 
voorzien. De aansluiting van zowel het recreatieve netwerk ten zuiden van de E313, de carpoolparking, het gehucht 
‘Het Crijt’, en de Watertorenstraat kan op deze manier direct en kwalitatief gebeuren. De kruising van het op- en 
afrittencomplex gebeurt gelijkvloers, maar is volledig conflictvrij in de lichtenregeling opgenomen. Een veilig en 
comfortabel fietstraject wordt zo gegarandeerd.

2. Carpoolparking als volwaardige multimodale knoop, met fietsenstalling en halteinfrastructuur voor  
buslijn 453 én 104.
Om de overstap van en naar andere verkeersmodi te stimuleren wordt aan de uitrit van de carpoolparking een 
kwalitatief knooppunt uitgebouwd. Op deze plek komen meerijdende carpoolers, busreizigers en fietsers samen. 
Het schuilhuisje voor de bushalte, en de beschutte fietsenstalling zijn in één luifelconstructie verenigd, die op deze 
manier het centrale punt van de carpoolparking markeert. 

3. Carpoolparking als instappunt en knooppunt voor het recreatief netwerk ten zuiden van de E313.
Het bestaande recreatieve fietsnetwerk langsheen de Crijtstraat, de Blokkenstraat (tunneltje onde N76), en zo via 
een veldweg parallel aan de E313 richting Trierstraat wordt vanuit de Crijtstraat gekoppeld aan de carpoolparking. 
Een gemengd gebruik door carpoolers en recreanten is perfect denkbaar. De wagen wordt geparkeerd, de fiets wordt 
afgeladen, en een infopaneel geeft de nodige instructies voor het aanvatten van de tocht.

4. Eindpunt dooistraat als lokaal knooppunt, met fietsbrug en verplaatste bushalte ‘Zavelstraat’. 
Op het eindpunt van de Dooistraat (thv N76) definieert de aanloophelling van de fietsbrug, en de fietsbrug zelf een 
markante plek. De huidige bushalte ‘Zavel’ wordt naar deze plek verschoven. Inwoners van de Watertorenstraat 
kunnen de halte zo vlotter bereiken, en de dynamiek van de halte introduceert bovendien extra gebruikers in deze 
kleinschalige publieke ruimte.

20a

104

453

4.

3.

2.

1.
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1.4 landscHap en publiek domein

Ter hoogte van het op-en afrittencomplex definieert de snelweg de overgang tussen de vallei van de Mombeek  
aan de zuidzijde en de heuveltop - met bovenaan de watertoren - aan de noordzijde. In de lagergelegen vallei ligt 
het zuidelijk deel van de n76 daarom bovenop een hoog ophogingsmassief. Vooral het zuidwestelijk kwadrant 
is een samenhangend landschap met enerzijds ecologisch waardevolle oude bossen (jongebos, Desseneerbos,...) 
langsheen de Mombeek, en anderzijds een open landbouwlandschap tussen het gehucht ‘Het Crijt’ en het woonlint 
van de Dooistraat. Een aantal landschappelijke ingrepen trachten de bestaande landschapsstructuur te versterken en 
beleefbaar te maken. Op een verschillende plaatsen ontstaat zo een aan de infrastructuur en het landschap gekoppeld 
publiek domein.

infrastructuur en bebouwing

bomengrid Mombeekvallei

Graaf  de Ferraris, 1777 Cortessem, 1878 Hoogtelijnen op basis van DHM
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1.

2.

3.

4.

1. Bomengrid van de Mombeekvallei wordt doorgetrokken over N�� en carpoolparking heen. 
De aanwezigheid van de bestaande landschappelijke structuur wordt versterkt door het bomengrid van de 
beboste Mombeekvallei door te trekken over het zuidelijke deel van de carpoolparking. Dit bomengrid deelt de 
carpoolparking op in een open deel en een meer gesloten deel. Middenin het gesloten deel – ter hoogte van het 
uitwisselpunt voor de verschillende gebruikers - is een duidelijk afgebakende open plek gedefiniëerd met de luifel 
en fietsenstalling als centraal, gebouwd element. In de langgerekte figuur van de parking ontstaan zo verschillende 
sferen. Om voldoende overzicht en sociale controle op de parking te behouden worden hoogstambomen voorgesteld.  
Vanop de n76 zal ook de weggebruiker deze gesloten zone doorsnijden,  en zo de typerende structuur van het 
landschap – met de beboste vallei – sterker ervaren. 

2. Infrastructuur (incl. carpoolparking) als duidelijk afgebakende figuur in omliggend landschap.
De keuze voor een zeer compacte infrastructuur vermijdt het ontstaan van restruimtes. Het omliggende landschap 
wordt zo in zijn eenvoud geherwaardeerd. De carpoolparking - opgevat als langerekte strip – is mee opgenomen 
in dit compacte systeem,  en ondersteunt de duidelijk afgebakende figuur van de infrastructuur.  In functie van een 
duurzaam ontwerp is tevens ruimte voorzien voor een eventuele  uitbreiding van de carpoolparking . Ook deze 
uitbreidingszone bevindt zich binnen de vooropgestelde begrenzing van de infrastructuur.

3. Wegnemen van beplanting in functie van de beleving voor weggebruikers en passanten op fietsbrug. 
De interne ruimten van het hollands complex worden vandaag gekenmerkt door verspreide bosjes, solitaire 
bomen en houtkanten. Deze groenelementen belemmeren vandaag de mogelijke panorama’. Om de beleving van 
het omliggende landschap mogelijk te maken wordt voorgesteld om deze groenelementen te verwijderen en te 
vervangen door extensief beheerd grasland. 
Gelegen op 5,5m boven het maaiveldpeil van de heuveltop, is de fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van de 
Dooistraat het hoogste publiek toegankelijke punt in de omgeving. Om de potenties van deze plek te valoriseren als 
een boeiend uitkijkpunt wordt ter hoogte van de Dooistraat een aantal bomen langs de n76 gerooid.

4. Instappunt recreatieve ontsluiting van Haspengouw, met uitzicht- en infopunt.
De carpoolparking wordt ingericht als een volwaardig instappunt voor het recreatieve fietsroutenetwerk van 
Haspengouw. De locatie, en hoogteligging van de carpoolparking biedt de recreant bij het parkeren van de wagen 
meteen een prachtig uitzicht op het landschap. Via een nieuwe fietsverbinding van de parking naar de Crijtstraat 
- ten zuiden van de oprit richting Luik - kan hij confortabel aansluiten op het uitgebouwde fietsroutenetwerk.
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2
ONTWERPVOORSTEL
In het tweede deel wordt het ontwerpvoorstel verder toegelicht aan de hand van plannen voor drie deelzones. De 
voorgestelde oplossing voor het op- en afrittencomplex Diepenbeek, en het ontwerpvoorstel voor een generieke 
E313-brug komt aan bod in zone 1. Zone 2 behandelt de inpassing en inrichting van de vooropgestelde 
carpoolparking. Tenslotte wordt in zone 3 het ontwerp voor de knoop Dooistraat-Watertorenstraat-n76 
besproken.

zone 1
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zone 3

zone 1

zone 2
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Zone 1 
Aansluitingscomplex en E313-brug
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1. Ter hoogte van het op- en afrittencomplex 
wordt gekozen voor een voertuigafhanelijke 
gecoördineerde verkeerslichtengeregelde 
oplossing. De motivatie voor deze keuze vindt u op 
de volgende bladzijde.

2. Om het lichtengeregelde kruispunt optimaal 
te laten functioneren worden de takken van de 
verschillende  op- en afritten in elkaars verlengde 
gepositioneerd. De noodzakelijke lengtes voor 
de opstelstroken – van de linksaf bewegingen 
- centraal op de brug bepalen de afstand tussen 
de 2 kruispunten.  De verkeerswisselaar wordt zo 
gereduceerd tot zijn meest compacte vorm. De 
ruimte die vrij komt aan de buitenzijden van het 
complex wordt ingezet voor de inpassing van de 
carpoolparking, het realiseren van een geluidswal, ...

3. De interne ruimten van het hollands complex 
worden vandaag gekenmerkt door her en der 
verspreide bosjes, solitaire bomen en houtkanten. 
Deze groenelementen belemmeren vandaag de 
mogelijke panorama’s op het open landschap (de 
n76 ligt hier immers op het hoogste punt). Om de 
beleving van het omliggende landschap te mogelijk 
te maken wordt voorgesteld om deze groenelementen 
te verwijderen. De flauwe taluds langsheen de op- en 
afritten worden ingezaaid als extensief beheerd 
grasland. Het meer open wegbeeld versterkt  zo de 
ervaring van een - in de topografie van het landschap 
- ingesneden E313.

4. Om bij de bouw van de brug de verkeershinder 
zoveel mogelijk te beperken wordt geopteerd om 
de as van de N�� gedeeltelijk naar het westen te 
verschuiven. De bestaande brug kan zo in dienst 
blijven tijdens de bouw van de nieuwe, generieke 
brug (cfr Fasering brug).

5. Om de link tussen de gehuchten ten noorden 
en ten zuiden van de E313 te versterken wordt 
een dubbelrichtingsfietspad voorgesteld aan de 
oostelijke zijde van de brug. Dit fietspad (2,5 m) 
wordt gecombineerd met een voetpad (1m50) tot een 
voldoende brede strook voor langzaam verkeer.

6. Het compacter maken van de verkeerswisselaar 
maakt de aanleg van een geluidswal mogelijk in 
het noordoostelijke, en zuidoostelijk kwadrant. De 
woonkwaliteit aan de rand van het gehucht ‘Crijt’ en 
aan het zuidelijke deel van de Watertorenstraat wordt 
hierdoor maximaal verhoogd.
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EEn VOERTUIGaFHanKElIjKE 
GECOÖRDInEERDE 
VERKEERSlICHTEnGEREGElDE 
OPlOSSInG

1. Doorstroming garanderen: grotere garanties naar 
de toekomst met een lichtengeregelde oplossing
De binnen het streefbeeld (geconcretiseerd in de 
startnota) gesuggereerde oplossing door de in- en 
uitritten met rotondes aan te laten sluiten op de n76 
is getoetst aan de doelstelling om een gegarandeerde 
verkeersafwikkeling te realiseren op ook op lange 
termijn.  Op basis van TV3V-tellingen (uitgevoerd op 
dinsdag 5 mei 2009) werd het complex onderworpen 
aan een capaciteitstoets met de methode van Bovy. 
De huidige verkeersstromen werden opgehoogd met 
10% om een fictieve benadering van de toekomstige 
intensiteiten te verkrijgen.  Zowel 2 afzonderlijke 
tweestrooksrotondes ter hoogte van de in- en uitritten, 
als 1 grote tweestrooksrotonde/ovonde voor geheel het 
complex werden onderzocht. De resultaten voor beide 
voorstellen wijzen op filevorming (of een aanzienlijke 
kans op filevorming) op de toekomende takken van de 
n76, zowel in ochtend- als in avondspits en dit zowel 
ter hoogte van het noordelijke als van het zuidelijke 
kruispunt.  

Zonder effectief rekening te houden de prognosecijfers 
voor het referentiejaar 2020 en verder, wordt reeds 
bij een beperkte ophoging van de verkeersstromen 
vastgesteld dat een oplossing door middel van rotondes 
de vlotte verkeersafwikkeling hypothekeren.  De 
rotonde-oplossing is tevens ‘statisch’, in die zin dat een 
actieve regeling van effectieve verkeersstromen niet 
mogelijk is.  De capaciteit ligt na de aanleg voor 100% 
vast, waardoor niet kan worden geanticipeerd op de 
vervoersvraag op langere termijn.  
Op basis van deze vaststellingen en met het oog op de 
toekomst dient ons inziens, vooral gezien het belang van 
de n76 voor de ontsluiting van de regio Hasselt – Genk, 
gezocht te worden naar een meer flexibele oplossing 
waarbij aanpassingen mogelijk zijn in functie van de 
geldende verkeersintensiteiten.  
Zodoende is onderzocht of een verkeerslichtengeregelde 
oplossing betere garanties zou kunnen bieden.  Dezelfde 
opgehoogde verkeersintensiteiten werden gebruikt 
om een lichtengeregelde oplossing te onderzoeken. In 
deze capaciteitstoets wordt uitgegaan van onderstaande 
rijstrookverdeling. Op de n76 worden ter hoogte van 
de kruispunten 2x2 rijstroken voorzien, met voor elke 
afslaande beweging een afzonderlijke voorsorteerstrook. 
Ook ter hoogte van de afritten worden steeds 2 
voorsorteerstroken voorzien. 

Compacte verkeerswisselaar: de takken van de verschillende  op- en 
afritten zijn in elkaars verlengde gepositioneerd

Verschuiving van de as van de N76 naar het westen
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van de groentijden voor auto en fiets, de lengte van 
opstelstroken en de conflictregelingen zullen door 
middel van een microsimulatie gebeuren.

3. Verdere optimalisatie afgestemd op het 
functioneren op langere termijn

Bij gunning van de studieopdracht zal het ontwerp 
verder worden getoetst en geëvalueerd door middel 
van een dynamische microsimulatie. In onze 
werkwijze pleiten we voor een evaluatie in het 
referentiejaar 2020 op basis van de prognosecijfers 
zoals deze worden voorspeld door de provinciale 
verkeersmodellen. Er wordt verondersteld dat deze 
referentiewaarden voor 2020 als verplaatsingsmatrix 
voor het complex door de opdrachtgever kunnen 
worden aangeleverd.

De maximale verzadigingsgraad is waar te nemen in de 
ochtendspits ter hoogte van het noordelijke kruispunt 
en bedraagt 87%. Dit betekent dat in deze configuratie 
voor de toegepaste intensiteiten geen filevorming wordt 
verwacht op het hele complex. In de capaciteitstoets 
wordt uitgegaan van een conflictvrije driefasige 
lichtenregeling (cyclusduur 90 seconden) voor beide 
kruispunten, zoals hieronder verder wordt besproken.  
Deze maximale verzadigingsgraad kan nog verder 
worden verlaagd mits een verdere optimalisatie van de 
groenfases of een aanpassing van de totale cyclusduur.
  
2. Veiligheid garanderen: conflictvrije oplossing
In tegenstelling tot de oplossing van rotondes, die 
voorzien in een voorranggeregelde oplossing, worden 
in deze verkeerslichtengeregelde oplossing geen 
conflicten meer getolereerd. Het aantal voorziene 
rijstroken is voldoende om een conflictvrije driefasige 
verkeerslichtengeregelde oplossing goed te laten 
functioneren, ook op lange termijn. Op basis van de 
beschikbare tellingen is een eerste voorstel van regeling 
opgemaakt met een cyclusduur van 90 seconden. 
Deze regeling voorziet in een volledige scheiding 
van de conflicten, bijvoorbeeld zoals voorgesteld in 
onderstaand schema.
Bemerk dat deze schematische voorstelling een eerste 
voorstel van regeling betreft.  Verdere optimalisaties 
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Aanzicht

Langssnede

GEnERIEKE E313-BRUG

Het brugdek is opgebouwd uit T-vormige 
voorgespannen betonnen prefabliggers. Boven de 
T-vormige balken wordt een druklaag opgestort. Het 
toepassen van een middensteunpunt reduceert de 
overspanning tot 30 m. Voor dergelijke overspanningen 
wordt dit brugtype courant gebruikt. 
Het gekozen brugtype met prefabliggers kent 
verschillende voordelen in de toepassing als generieke 
brug over de autosnelweg. 
- De snelle, en eenvoudige uitvoeringswijze resulteert  
in minimale hinder voor het verkeer op de E313
- De prefabliggers zijn gemakkelijk toe te passen bij 
verschillende brugbreedtes, in verschillende situaties en 
bieden zo voldoende flexibiliteit
- als goedkope, en goed gekende constructiemethode 
ook financieel interessant. 

Ondanks de toepassing van een zeer generieke 
bouwwijze is toch een brug ontworpen met een zeer 
grote herkenbaarheid en identiteit. Deze identiteit 
werkt enerzijds op het front van de brug, anderzijds op 
de continuïteit van de snelwegtalud.
De landhoofden zijn voldoende ver teruggetrokken ten 
opzichte van de wegrand, zodat veiligheidsconstructies 

kunnen weggelaten worden. Hoewel deze keuze 
resulteert in een grotere overspanning, is dit dankzij het 
voorzien van een middensteunpunt perfect verdedigbaar. 
De opgaande taluds langsheen de weg kunnen 
ononderbroken worden doorgezet, en snijden met de 
verticale wanden van het landhoofd. Een meer open 
beeld ontstaat. Deze geometrie van de brug (positie van 
de landhoofden) biedt tevens voldoende flexibiliteit voor 
eventuele toekomstige noden (leidingstrook, ...).

Het ontwerp van het front van de brug vat zowel de 
landhoofden als de afwerking van de hoofdoverspanning 
op als één geheel. De brug krijgt een gevel, opgebouwd 
uit baksteen-metselwerk. Ter hoogte van de ballustrade 
wordt een cloistra-metselverband toegepast waardoor 
de brugleuning een zekere transparantie krijgt. De 
massiviteit van de baksteen zorgt er alsnog voor dat 
de naastliggende veiligheidsstootbanden voldoende 
uit het zicht worden weggefilterd. Door de specifieke 
verlichting van de voetgangers- en fietserszones ontstaat 
– doorheen het cloistra-verband - ook ’s nachts een 
sterke, herkenbare identiteit.
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Dwarssnede
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FASE 1: gebruik bestaande brug

FASE 2: gedeeltelijke afbraak van de bestaande brug tot het minimale voor de verkeersafwikkeling 

FASE 3: bouw van de nieuwe brug

FASE 4: gebruik van de nieuwe brug, volledige afbraak van de oude brug
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Het gebruik van baksteen als materiaal voor de 
afwerking van de brug is om een aantal redenen een 
duurzame keuze.
- Baksteen is een materiaal dat mooi verweerd en de 
tand des tijds kan doorstaan
- Baksteen is een onderhoudsvriendelijk materiaal 
- Bij latere afbraak kunnen de gebruikte bakstenen 
gemakkelijk worden gerecupereerd bv. in  
funderingskoffers

Nachtbeeld met verlichting achter de brugleuning
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Zone 2  
Carpoolparking en Fietsknooppunt
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1. De carpoolparking wordt ontworpen als 
een volwaardige multimodale knoop, met 
fietsenstalling en halteinfrastructuur voor buslijn 
453 en 104. Om de verliestijden voor de bus te 
beperken (voornamelijk tijdens de spitsuren zullen 
er op- en afstappers zijn) wordt gekozen om de 
bushaltes langheen de rijweg te organiseren. Bij de 
voorgestelde verplaatsing van de halte ‘Crijt’ naar de 
carpoolparking kan de buslijn 104 een keerbeweging 
maken via de in- en uitrit van de parking.
De parking kent een leesbare circulatie, met 
een toerit in het zuiden. De afstand tussen 
het verkeerslichtengeregelde kruispunt van het 
op- en afrittencomplex en de ontsluiting van de 
carpoolparking wordt bewust groot gehouden 
om bijkomende conflicten te vermijden. Bij het 
binnenrijden bevinden zich in eerste instantie 
een aantal flexibele plaatsen parallel aan de weg. 
Een 6-tal vrachtwagens of een 18-tal wachtende 
carpoolwagens kunnen er een plaats vinden. De 
meerijdende carpoolers kunnen de wagen langdurig 
parkeren in de noordelijke zone (100 pp). De uitrit 
van de parking bevindt zich centraal tussen deze twee 
zones. 

2. Om de overstap van en naar andere verkeersmodi 
te stimuleren wordt aan de uitrit van de 
carpoolparking een kwalitatief knooppunt 
uitgebouwd. Op deze plek komen meerijdende 
carpoolers, busreizigers en fietsers samen. Het 
schuilhuisje voor de bushalte, en de beschutte 
fietsenstalling zijn in één luifelconstructie verenigd, 
die het centrale punt van de carpoolparking markeert. 
Ter hoogte van de luifel verbreedt het fietspad tot 
een promenade (4m) die de fietsers begeleidt naar de 
fietsenstalling, en de meerijdende carpoolers naar het 
centrale wachtpunt.

3. De carpoolparking wordt ook opgevat als een 
volwaardig instappunt voor het recreatieve 
fietsroutenetwerk Haspengouw. Op de promenade 
langsheen de langerekte parking wordt in het 
noorden bijkomend een infopunt uitgebouwd. Het 
bestaande recreatieve fietsnetwerk wordt vanuit de 
Crijtstraat gekoppeld aan dit instappunt. aangezien 
dit info- en vertrekpunt zich in de hoogste en meest 
open zone van het talud bevindt krijgt de recreant 
bij het parkeren dadelijk een prachtig uitzicht op het 
landschap. 
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4. De aanwezigheid van de bestaande landschappelijke 
structuur wordt versterkt door het bomengrid van 
de beboste Mombeekvallei door te trekken over het 
zuidelijke deel van de carpoolparking. Dit bomengrid 
deelt de carpoolparking op in een open deel 
– met autostaanplaatsen en het toeristisch-recreatieve 
instappunt - en een meer gesloten deel – met 
autostaanplaatsen, en plaatsen voor vrachtwagens en 
wachtende carpoolwagens. Middenin het gesloten deel 
– ter hoogte van het uitwisselpunt voor de verschillende 
gebruikers - is een duidelijk afgebakende open plek 
gedefiniëerd met de luifel en fietsenstalling als 
centraal, gebouwd element. In de langgerekte figuur 
van de parking ontstaan zo verschillende sferen. Om 
voldoende overzicht en sociale controle op de parking 
te garanderen wordt struikgewas op de parking zelf 
vermeden, en wordt geopteerd voor het aanplanten van 
hoogstammen bomen.
Vanop de n76 zal ook de weggebruiker deze gesloten 
zone doorsnijden,  en zo de typerende structuur van het 
landschap – met de beboste vallei – sterker ervaren. 

5. Om eventuele hinder voor de omwonenden zoveel 
mogelijk te beperken wordt de oostelijke rand van 
de parking beplant met een strook meidoorn (geen 
doorkijk en geen doorgang mogelijk). De meidoorn zorgt 
tevens voor een duidelijke afbakening van de figuur van 
de parking.

6. In functie van een duurzaam ontwerp is tevens 
ruimte voorzien voor een eventuele uitbreiding van de 
carpoolparking (max. 100pp extra). Door de lineaire 
organisatie van de parking kan de groei van de parking 
zeer gefaseerd - stapsgewijs, de nood aan uitbreiding 
volgend - worden opgevangen zonder de interne 
werking te verstoren. Deze uitbreidingszone bevindt 
zich - dankzij het noordelijk verschuiven van de oprit 
richting luik - binnen de vooropgestelde begrenzing van 
de infrastructuur en de huidige eigendomsgrenzen. De 
zone wordt in afwachting als extensief beheerd grasland 
gerealiseerd.
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Zone 3 
Dooistraat - Watertorenstraat
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1. De Dooistraat wordt met de Watertorenstraat 
verbonden door een fiets- en voetgangersbrug. 
De benodigde lengte om al fietsend te dalen maakt 
de inpassing van een tunnel op dit punt moeilijk. 
Daarenboven is een brug aangenamer en sociaal 
veiliger dan een lange tunnel. Door zijn positie op 
de heuveltop krijgt men bovendien een mooi zicht 
op de omgeving. De aanloophellingen worden 
gepositioneerd in het verlengde van het functionele 
fietsroutenetwerk waardoor de fietser vlot kan blijven 
doorrijden. De lokale koppeling tussen Dooistraat en 
Watertorenstraat gebeurt via trappen.

2. De Dooistraat wordt geknipt voor autoverkeer 
zoals voorzien in de projectdefinitie. Deze knip wordt 
fysisch leesbaar door uitwerking van de bushalte als 
bussluis. De busbaan wordt in dit deel versmald tot 
een enkelrichtingsweg (eventueel kruisende bussen 
kunnen voor de halte wachten). 

3. De halte ‘Zavelstraat’ wordt voorzien ter hoogte 
van de fiets- en voetgangersbrug. Ze laadt – samen 
met de brug – het eindpunt van dit ‘geknipte’ lint op, 
en genereert een nieuw lokaal knooppunt in het 
lint Dooistraat-Watertorenstraat. De taluds van de 
kronkelende aanloophelling naar de brug definiëren 
een groen omsloten trapveldje.

4. Deze publieke ruimte wordt afgebakend met 
opgaande beplanting. In het zuiden blijft de 
bestaande houtkant langs de Dooistraat behouden. In 
het noorden wordt een nieuwe houtkant aangeplant 
om de relatie tussen het naastliggende private perceel 
en de publieke aanloophelling te organiseren.

5. De bereikbaarheid van het benzinestation wordt 
vanuit alle richtingen gegarandeerd. Om het aantal 
conflictpunten te beperken wordt de wegrijdende 
beweging verplicht richting noorden, waar een 
keerbeweging aan de lichten/rotonde mogelijk is.

6. In functie van het beperken van conflicten met 
de n76 (primaire weg II) stellen we voor om de  
ontsluiting van het woonlint van de Watertorenstraat 
voor autoverkeer in de toekomst te organiseren via 
de landbouwweg  die in het zuiden aantakt op de 
Watertorenstraat en die in het noorden aansluit op de 
Katteweidelaan. Er wordt geopteerd om deze weg 
in te zetten als ontsluitingsweg voor het woonlint 
en niet de parallelweg aan de n76 omwille van de 
moeilijke aantakking van deze weg op het kruispunt 
van de n76 met de Katteweidelaan. Deze paralelle 
landbouwweg is wel toegankelijk voor langzaam 

OO 1810 a - 33



4
WERKVOORSTEL EN OPVOLGING 
KOSTENBEHEERSING

4.1. OVERLEGSTRUCTUUR

Overleg mag geen plichtnummer zijn. Het overlegproces is in elk geval noodzakelijk om op een regelmatige manier 
informatie uit te wisselen, om toezicht en bijsturing mogelijk te maken, om ontwerpopties te toetsen en om de 
besluitvorming bij de betrokken actoren voor te bereiden. Maar we mikken op meer: in het ideale geval voelen de 
betrokkenen vanuit het overleg zich evenzeer auteur als de aangezochte ontwerpers. Dat is voor de werkelijkheid 
van de ruimtelijke omgeving veel beter, want alleen als de opdrachtgevers, het bestuur en het beleid, en andere 
betrokken actoren ten volle geëngageerd zijn voor het project is er kans op geslaagde uitvoering en opvolging van 
het project.  
Verschillende overlegvormen ondersteunen de totstandkoming van het project: 

De werkgroepvergaderingen zijn eerder beperkte en hechte vergaderingen, die evenwel voldoende multidisciplinair 
zijn samengesteld. De werkgroep fungeert als rechtstreeks overlegplatform tussen de opdrachtgever en 
verantwoordelijken van de opdrachthouder, en heeft bij momenten meer weg van een actieve workshop. De 
vergaderfrequentie ligt voldoende hoog, wordt bij de aanvang van de studie vastgelegd maar dient op het verloop 
van de studie en de omstandigheden afgestemd te worden. aan de werkgroep kunnen wanneer nodig ook derden 
deelnemen (andere betrokken besturen dan de opdrachtgever …). 

Op de stuurgroepvergaderingen worden - door de werkgroep voorbereide - keuzes formeel aanvaard of verworpen. 
De stuurgroep zal hiervoor op de cruciale momenten van het project worden samengeroepen. 

In het studieproces is ook inspraak en communicatie van belang, waarbij de studie wordt besproken met de 
bevolking.  
Tijdens het ontwerpproces moet er voldoende betrokkenheid tot stand komen vanwege de omwonenden. Immers, 
het is van groot belang dat er een voldoende maatschappelijk draagvlak gecreëerd wordt bij de bevolking en andere 
betrokkenen. Wanneer hoorzittingen plaatsvinden zal bepaald worden in overleg met de opdrachtgever. 

4.2. STAPPENPLAN

stap 1: aftoetsen van Het WedstrijdontWerp aan bestaande visies en verWacHtingen 

In een startvergadering vindt een eerste consultatieronde  met de verschillende betrokken actoren plaats (Wegen 
en verkeer limburg, gemeente Diepenbeek, De lijn, ...) om de verschillende verwachtingen scherp te stellen. Het 
wedstrijdvoorstel zal kritisch doorgelicht worden en getoetst worden aan deze bestaande visies en verwachtingen. 
Deze screening gebeurt voor diverse aspecten: ruimtelijk, programmatisch, verkeerskundig, technisch, … 
Op basis van de resultaten van deze screening zullen de randvoorwaarden scherp gesteld worden. Deze 
randvoorwaarden vormen op hun beurt het kader om het programma van eisen verder te verfijnen en bij te stellen 
waar nodig. 

Overleg: startvergadering
Timing: 1 week
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stap 2: voorstudie

1. Ruimtelijke studie
Een eerste analyse van het gebied is reeds gebeurd in het kader van het wedstrijdontwerp. In deze fase wordt 
het projectgebied verder geïnventariseerd en geanalyseerd en bestaande plannen en studies doorgenomen. Deze 
analyse gebeurt gericht om de concepten verder te onderbouwen en is een verfijning van de analyse van het 
wedstrijdontwerp.

Op basis van de in de startvergadering scherpgestelde randvoorwaarden en de bijkomende analyse wordt de 
conceptschets van het ingediende voorstel verder aangepast en geoptimaliseerd. De verkeerstudie maakt integraal 
deel uit van het onderzoeksproces en zal om die reden gelijktijdig lopen met het ruimtelijke onderzoek.

2. Verkeersstudie
algemene werkwijze microsimulatie:
Op basis van de inrichtingsplannen of –schetsen worden de verschillende netwerkvarianten van de huidige toestand 
en het scenario ingetekend. Hierbij wordt voor de snelheidsverdelingen van de verschillende verkeersdeelnemers 
rekening gehouden met het snelheidsregime, de bochtstralen van de verschillende wegvakken en de specifieke 
situatie ter plekke.
De intensiteiten van de verschillende modi worden bekomen uit tellingen of uit prognosecijfers afgeleid uit 
de provinciale verkeersmodellen (door het Vlaams gewest ter beschikking te stellen). Waar een verschuiving 
van de stromen voorzien wordt door het veranderende netwerk, worden deze verschuivingen in overleg met de 
opdrachtgever toegepast op de verkeersstromen. 
Voor elk van de scenario’s worden vervolgens - waar nodig - verkeerslichtenregelingen opgesteld. al 
naargelang de situatie kan gewerkt worden met een eenvoudige regeling met vaste fases of een meer complexe 
voertuigafhankelijke regeling. Indien de complexiteit van de situatie dit vraagt, worden de lichtenregelingen 
opgemaakt in CROSSIG, een hierin gespecialiseerd softwarepakket. De verdere fijnafstelling gebeurt vervolgens 
weer in VISSIM. Op deze manier wordt op een zo efficiënt mogelijke manier gewerkt naar een optimale 
lichtenregeling.
De verschillende scenario’s worden vervolgens met elkaar vergeleken. Dit gebeurt enerzijds kwalitatief, waarbij 
het globale verkeersbeeld bepalend is en er ook aandacht gaat naar mogelijke verkeersveiligheidsproblemen. De 
output van deze evaluatie is een tekstuele evaluatie, aangevuld met screenshots van de verkeerssituatie en waar 
relevant ook korte filmpjes. Verder is er eveneens een kwantitatieve evaluatie, waarbij de aandacht voornamelijk 
wordt gefocust op de lengte van de wachtrijen op de verschillende takken van het netwerk. Ook een evaluatie van de 
reistijden op geselecteerde trajecten behoort tot de mogelijkheden. Op deze manier kunnen de scenario’s ook op een 
kwantitatieve manier tegenover elkaar afgewogen worden. 
Dit alles resulteert in een duidelijk en bondig rapport waarin zowel de uitgangssituatie, de gezochte oplossingen als 
de conclusies duidelijk naar voren komen.

Plan van aanpak simulatie complex 30 Diepenbeek:
Voor de gevraagde simulaties wordt allereerst een basisscenario gesimuleerd op basis van de huidige configuratie 
van de kruispunten (opmetingsplannen aangeleverd door opdrachtgever) en de in het kader van de ontwerpopdracht 
uitgevoerde kruispunttellingen. De getelde intensiteiten worden met behulp van stromen die uit het Vlaamse 
Multimodale Verkeersmodel Oost-Vlaanderen afgeleid kunnen worden (hiervoor dient het Vlaams Verkeerscentrum, 
de eigenaar van de modellen, expliciet toestemming te verlenen) omgezet in herkomst-bestemmingsmatrices die 
het verkeer doorheen het ganse netwerk leiden. Ook de lichtenregelingen worden opgenomen zoals ze vandaag 
de dag functioneren (V-plans worden eveneens door de opdrachtgever aangeleverd). Op basis hiervan kan de het 
huidige verkeersbeeld gesimuleerd worden, dat als eikpunt zal dienen om de scenario’s te evalueren. Bovendien 
wordt deze bestaande situatie aangewend om het modelinstrument te kalibreren: aan de hand van de geobserveerde 
verkeersafwikkeling kan waar nodig afgeweken worden van de standaard parameters voor de verschillende 
voorrangsregels edm. Op deze manier wordt er een model bekomen dat de actuele toestand op het terrein zo correct 
mogelijk weergeeft. Op basis van deze parameterset kunnen dan de scenario’s gesimuleerd worden.
Deze bestaan uit in de ontwerpopdracht opgestelde variante configuraties van het complex. Aan de hand van de 
ontwerpschetsen en –tekeningen kan een simulatie opgesteld worden die een idee geeft van de te verwachten 
afwikkelingskwaliteit van de ontworpen systemen. Op basis van deze conclusies kan dan eventueel de variant 
bijgestuurd worden – en opnieuw geëvalueerd.
De afwikkelingskwaliteit van de verschillende resulterende scenario’s wordt uiteindelijk bondig gerapporteerd aan 
de opdrachtgever. Hiervoor zullen er in eerste plaats op basis van een kwalitatieve analyse conclusies getrokken 
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worden, die geïllustreerd kunnen worden met screenshots om de verkeersafwikkeling te duiden. Ook wachtrijlengtes 
en trajecttijden worden gerapporteerd om ook op kwantitatieve basis de effecten van het project te kunnen 
inschatten.

Overleg:
-	 werkgroep (1x)
-	 Stuurgroep/GBC (1x)

Timing: 8 weken

stap 3: opmaak voorontWerpplannen

Wanneer het definitieve concept vastligt wordt het project verder uitgewerkt. Volgende onderdelen worden 
uitgewerkt tot op voorontwerpniveau (schaal 1/500):
- de verkeerswisselaar
- het traject van de n76 tussen de Dooistraat en de Helstraat 
- de carpoolparking 
- de fietsverbindingen 

De brug over de E313 wordt uitgewerkt tot op schetsontwerpniveau. Bij de opmaak van het schetsontwerp zal 
de nadruk in eerste instantie liggen op de stedenbouwkundige en architecturale kwaliteiten van de voorstellen. 
Uiteraard zal de technische haalbaarheid getoetst worden. Het bepalen van de dimensies van de constructie zal 
eveneens gebeuren in samenspraak met ingenieurs. Binnen het kader van deze opdracht kan het echter niet de 
bedoeling zijn om de nieuwe brug gedetailleerd technisch uit te werken. 
Concreet betekent dit dat de brug uitgewerkt wordt op schaal 1/100. De landhoofden en de toegangshellingen 
inclusief de fietsinfrastructuur worden eveneens uitgewerkt op schaal 1/100.
naast het ruimtelijk ontwerp zal er ook aandacht gaan naar de keuze van materialen. De keuze van materialen, 
meubilair, verlichting en groen dient conceptondersteunend te werken. 

Op technisch vlak worden in dit schetsontwerp allereerst de uitgangspunten en andere randvoorwaarden vastgelegd 
en samengevat in een nota. Deze nota wordt besproken en geëvalueerd. Hierin worden ondermeer de verschillende 
verkeerslasten gekwantificeerd, de windbelasting en de rem- en versnellingskrachten worden begroot. De 
overige belastingen die mee te nemen zijn in het verdere ontwerp worden kwalitatief besproken. Daarna wordt 
het tracé en het lengteprofiel vastgelegd. De dwarsdoorsnede wordt vastgelegd, zowel functioneel als technisch. 
Het voorgestelde type brug is opgebouwd uit prefab voorgespannen liggers. Dit betekent dat het type ligger kan 
vastgelegd worden op basis van beschikbare productinformatie evenals de dikte van de drukplaat. De eindlagen 
en dwarsverkanting worden principieel vastgelegd. Gezien het bijzondere karakter van deze elementen worden de 
afwerkingselementen en leuningen in detail bekeken. Principedetails voor zowel de fabricage van deze elementen 
als de bevestiging van deze elementen worden bestudeerd.
Voor wat betreft de onderbouw wordt de hoofddimensies van de oplegbalk kwantitatief begroot. Het type 
landhoofden en het type pijler worden vastgelegd alsook de hoofdafmetingen van deze elementen.
Op basis van een beschikbaar grondonderzoek wordt een voorstel gemaakt naar funderingsprincipe. Voor een 
fundering op palen wordt een aantal palen voorgesteld. 
De schetsontwerpnota eindigt met een besluit en een weergave van de nodige stappen in het vervolg van het 
ontwerpproces.

De voorgestelde fietsbrug over de N76 geldt als een ‘extended idea’ en wordt niet binnen de voorgestelde studiekost 
ontworpen.
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Op het einde van deze stap wordt een gecombineerde start- en projectnota opgemaakt conform de geldende 
regelgeving en de gangbare praktijk.
De start- en projectnota zullen volgende zaken te bevatten:
1. Probleemstelling en doelstellingen
2. Planningscontext en randvoorwaarden
3. Ruimtelijke en verkeerskundige analyse
4. Uitwerking oplossingsrichtingen/concepten
5. afweging van oplossingsrichtingen/concepten
6. Technische beschrijving en uitwerking van de gekozen voorkeurvariant
7. Financiële raming

Overleg:
- Werkgroep (2x)
- Stuurgroep (1x)
- Provinciale Audit Commissie (1x)

Timing: 12 weken

stap 4: eindrapport en kWaliteitsbeWaking

In het eindrapport wordt het voorontwerp zowel grafisch als tekstueel toegelicht. In deze stap wordt de verdere 
kwaliteitsbewaking van het project besproken en vastgelegd (regietaak begeleiding en opvolging van het ontwerp 
naar het uitvoeringsdossier)

Overleg:
-	 Stuurgroep (1x)

Timing: 2 weken

Opmerking met betrekking tot de timing: aangezien de startdatum van het project niet gekend is, houdt deze timing 
geen rekening met eventuele verlofperiodes  

4.3. KOSTENBEHEERSING HONORARIUM

We stellen voor om per fase (zie hoger) de vordering van de studie, samen met de gemaakte kosten te bespreken met 
de opdrachtgever. Dit kan vooraf of na een werkgroepvergadering.

4.4. KOSTENBEHEERSING PROJECTKOST

Per stap die genomen wordt zal een indicatieve raming van de kostprijs van het project worden opgemaakt. Zo 
wordt er reeds in de voorstudiefase een eerste raming van de brug en infrastructuurwerken opgemaakt om de 
opdrachtgever een goed zicht te geven op de financiële consequenties van het gekozen concept. Bij de opmaak van 
de voorontwerpplannen wordt een meer gedetailleerde voorontwerpraming opgemaakt.
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