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Ons voorstel voor de Kempische poort is opgebouwd vanuit een stedenbouwkundig perspectief. We spelen in 
op de ambities van de stad om het noorden van Hasselt te herdenken. Onze infrastructuuringrepen zijn ingrij-
pend, omdat we deze infrastructuuropdracht beschouwen als het trekken van de stedenbouwkundige krijtlijnen 
voor de evolutie van Noord-Hasselt op lange termijn en niet als het fatsoeneren van de huidige toestand. Het 
voorstel wijkt af van de verwachte oplossingen. Die afwijking is het logische gevolg van het gehanteerde ste-
denbouwkundig perspectief. De ingrepen zijn consequent op de verschillende ruimtelijke schaalniveaus, zijn 
in overeenstemming met de uitgezette toekomstige verkeersstructuur en bieden bovendien een oplossing om 
de hinder tijdens de uitvoering van de werken minimaal te houden. Bovendien is elke fase in de lange termijn 
ontwikkeling van Hasselt-Noord steeds een consequent geheel.

Een stad met ambities

De stad Hasselt is ambitieus. Voor het noorden van Hasselt werden verschillende deelprojecten uitgewerkt: 
streefbeeldstudie N74, BPA Blauwe Boulevard, studie Kanaalzone Creatieve Kempische Poort, Masterplan 
11de linie campus... Die projecten zijn niet altijd op elkaar afgestemd. Op bepaalde vlakken lijkt het geheel aan 
plannen voor Noord-Hasselt  fragmentarisch, omdat  de wisselwerking en coherentie tussen de verschillende 
voorstellen niet altijd optimaal is. Onderliggend aan alle projecten is de ambitie om een coherent stedelijk 
weefsel te ontwikkelen van de binnenstad tot aan het Albertkanaal. Die ambitie ligt aan de basis van ons 
infrastructuurdiagram.

De infrastructuren van zowel de singel als de Kempische poort zijn cruciaal in deze ontwikkeling van Noord-
Hasselt. Om de verschillende stedenbouwkundige ambities te ondersteunen, en op elkaar af te stemmen,  
moeten de huidige infrastructurele breuken tussen de kanaalkom en de Boudewijnlaan worden herdacht. 
Ons infrastructuurconcept toont een groene boulevard die in het noorden onderbroken wordt ter hoogte van 
het Dusartplein en de kanaalkom. De groene boulevard en singel werken als een lussensysteem waardoor 
de wisselwerking tussen de binnenstad en de voorstad wordt verstevigd. De singel is in het conceptdiagram 
een stedelijke ruimte tussen de kanaalkom en de Boudewijnlaan. De Kempische steenweg is een bewoonde 
invalsweg tussen de Banneuxstraat en de groene boulevard. De Kempische steenweg wordt een stedelijke 
ruimte door de noodzakelijke primaire weg II aan de Banneuxstraat af te leiden in westelijke  richting en op de 
ring aan te sluiten ter hoogte van de gevangenis. Op die manier ontlasten we het knooppunt Kempische poort 
waardoor het knippen van de groene boulevard mogelijk wordt. Dit infrastructuurdiagram biedt de kans om de 
infrastructuren maximaal  te integreren in het stedelijk weefsel en zo de herwaardering van het gebied tussen 
het Albertkanaal en de singel aan te zetten

De Kempische poort en het kanaal zijn stedelijke verblijfsruimten

Voor het projectgebied betekent dit infrastructuurdiagram dat het belang van de Kempische poort wordt ge-
reduceerd van een primaire weg II naar een secundaire verbinding. De beide bestaande bruggen blijven 
behouden en worden verhoogd. 1 De westelijke  brug geeft ruimte aan het gemotoriseerd verkeer. Het brede 

-

ruimte boven het kanaal worden gerealiseerd: een rustplek, een belvedère met een wijds perspectief over het 
kanaal. Het zachte verkeer krijgt aan de Kempische poort een vooraanstaande plaats in de stedelijke ruimte. 
Fietsers en voetgangers worden niet langer weggestopt  tussen bermen  en in tunneltjes. Het kanaal wordt een 
uitzonderlijke plek die deel uitmaakt van het stedelijk weefsel. Tegelijk wordt de brug – zoals vooropgesteld in 

brug in de reeks van lokale, generieke bruggen.

hebben een alternatieve versie onderzocht met een bescheiden, nieuwe brug aan de Kempische poort en het 
verplaatsen van de bestaande bruggen ifv de nieuwe primaire weg II ten westen van de Keramosite.
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de Kempense Poort een stedelijke verblijfsruimte 



Een nieuw Kempisch tracé

van de Banneuxstraat  wordt de primaire weg II afgeleid naar het westen, parallel aan de Paalsteekstraat . De 
snelle verbinding kruist het Albertkanaal ter hoogte van de gevangenis en sluit ter hoogte van de toekomstige 

de Banneuxstraat  loopt de verdiepte primaire weg II onder een rond punt dat de verbindingen op lokaal ni-
veau regelt. De verbinding Kempische steenweg – stadscentrum verloopt gelijkvloers waardoor de Kempische 
steenweg van de Banneuxstraat tot de Groene Boulevard een aangename woonstraat wordt  met een lands-
chappelijk karakter. Ook op het  zuidelijk knooppunt  ter hoogte van de gevangenis wordt het lokale verkeer 
geregeld door middel van een rond punt. Het singelverkeer, de aansluiting van de Gelatineroute, het verkeer 

verhoogd en loopt over het rond punt. Vier bretellen verzekeren de verkeersuitwisseling tussen de ring en de 
singel. Om die bretellen mogelijk te maken wordt de singel aan de noordzijde van de rotonde uit elkaar getrok-
ken, zodat er voldoende vrije ruimte ontstaat om de kruisbewegingen te maken. De invloed op het volgende 
zuidelijke kruispunt (N2 Kuringersteenweg), in het bijzonder de gevolgen van het eventueel doortrekken van 

de rand van het Keramo terrein2. Doch het karakter en de positie van het Keramoterrein verandert door dit 

2  Het huidige bedrijf ‘Keramo’ wordt momenteel geherstructureerd. Eind 2009 ontsloeg Keramo zowat 
de helft van zijn personeel. Eind 2010 werd het overgenomen door een Oostenrijks bedrijf. De beschikbare 

ruimtegebruik te herdenken. 
De Keramosite is opgenomen in het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA), als een te behouden, zij het te 
herstructureren bedrijventerrein. KERAMO behoudt  op lange termijn zijn invulling met bedrijvigheid, een hers-
tructurering in functie van stedelijke en watergebonden bedrijvigheid wordt echter  vooropgesteld

Stedelijke ontwikkeling + mobiliteitsplan

De Kempische poort wordt pas een dergelijke stedelijke verblijfsruimte en het noorden van Hasselt wordt pas 
een volwaardig stedelijk weefsel door het concept van de primaire verbinding tussen Noord en Zuid te herden-
ken. In de huidige situatie snijdt de toekomstige singel als een primaire weg II door het stedelijk weefsel.  In 
het herwerkte mobiliteitsplan wordt de functie van de ring als primaire weg II herdacht.  De westelijke zijde 
van de ring, van de Kempische poort tot de Sint-Truidersteenweg blijft functioneren als primaire weg II met, 
bij voorkeur, ongelijkvloerse kruisingen. Het noordelijke segment tussen de Kempische poort en de Univer-
siteitslaan krijgt het statuut van een primaire weg II met stedelijke taakstelling. Het oostelijke segment wordt 
gedowngraded en krijgt het statuut van een secundaire weg type II Het gebruik van de westzijde van de ring 
voor doorgaande noord – zuid bewegingen wordt aangemoedigd door het sluiten van het op- en afrittencom-
plex aan de Luikersteenweg.

het westelijke segment van de ring en de Kempische steenweg direct met elkaar  te verbinden en anderzi-
jds de singel te verlengen tot over de kanaalkom. De singel wordt pas een primaire weg II ter hoogte van de 
gevangenis, waar de toekomstige Gelatineroute, een belangrijke nieuwe invalsweg naar het centrum, aansluit 
op de ring. Het verlengen van de stedelijke singel tot aan de Gelatineroute is verkeerstechnisch niet noodza-

-
singen van vier naar twee en vermijden we een nieuwe brug die het lokale en snelle verkeer scheidt over de 
kanaalkom. 

In de huidige situatie isoleert de ring niet enkel de gebieden tussen de ring en het Albertkanaal maar ook het 
noordelijk deel van de kanaalkom.  Het schema in het mobiliteitsplan heft dit isolement slechts gedeeltelijk 
op. Het deel tussen de Kempische poort en de Gelatineroute, het noordelijk deel van de kanaalkom, blijft geï-
soleerd van de binnenstad. Door de singel te verlengen tot de Gelatineroute en de ring pas na de kanaalkom te 
starten wordt ook dit gebied geïntegreerd in het stedelijk weefsel en worden de stedenbouwkundige ambities 
consequent uitgewerkt.
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 een vlotte Noord-Zuid verbinding.

 vard geknipt worden ter  hoogte van grote  
 publieke ruimtes (Kanaalkom, Dusartplein) .

3: De kempense brug kan een echte «stads 
 brug» worden.

4: De singel kan nu een landschappelijk   
 stedelijk karakter krijgen.

5: De kanaalzone wordt niet meer door de   
 ring afgesneden van het stadscentrum.

6: Keramo wordt een zichtlocatie.

7: De kempense steenweg krijgt een aange 
 namer woonkader.
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Dit komt overeen met de toekomstige overspanning van de spoorwegbrug ten westen. Het verkleinen van de 

Door de primaire weg II los te koppelen van de Kempische poort ontstaat een zeer eenvoudige fasering. 
Bovendien kunnen de werken worden uitgevoerd  met een minimum aan hinder, zowel voor het verkeer als 
voor de omwonenden.  De huidige verkeersafwikkeling aan de Kempische poort blijft immers behouden terwijl 
de nieuwe infrastructuur volledig onafhankelijk wordt gerealiseerd. In een eerste fase wordt de brug en de 

een tijdelijke weg aangelegd voor het vrachtverkeer. Die tijdelijke weg kan dienen als voorfundering van het 

laatste fase worden de beide knooppunten gerealiseerd. Enkel gedurende deze fase ondervindt het door-
gaand verkeer enige hinder. Na voltooiing van de knooppunten  wordt het doorgaand verkeer via het nieuwe 

-
telijke brug, het toekomstige belvedère. In een laatste fase gebruikt het gemotoriseerd verkeer de westelijke 
brug. De oostelijke brug wordt  aangepast en de Kempische steenweg wordt heringericht.

Twee karakteristieke infrastructuren

Ons infrastructuurconcept maakt niet enkel de uitbreiding van Hasselt tot het aan Albertkanaal mogelijk, het 
-
-

tineweg samenvallen waardoor de infrastructuur, ruimtelijk en verkeerskundig een onduidelijk statuut krijgt. 

worden gevaloriseerd: het kerkhof ter hoogte van de Vilderstraat, het stadium ter hoogte van de Demer, de 
landhoofden van de brug, de groene ruimte aan de Banneuxwijk ter hoogte van de Kiewitstraat, verschillende 
parkeerterreinen en de open ruimte aan de Vrije basisschool Mozaïek.  Die open ruimten verenigen we in een 

-
dere programma’s of een uitzonderlijke situatie te valoriseren: de ingang van de school,  de aanlandingen van 
de brug, het kerkhof, de sportvelden.  
bebouwing. In tegenstelling tot de punctuele bebouwing aan de oostzijde is de westzijde van de Kempische 

bebouwing. De aanlanding van de brug wordt aan de westzijde een keermuur. Met een keermuur maxima-

Door het front te vervolledigen wordt de Kempische steenweg een coherente ruimte en komen perifere func-
ties, zoals Gamma op het tweede plan terecht. Bij het afwerken van dit front hoort ook het afwerken van het 
bouwblokje aan de Paalsteekstraat waarvan een deel werd onteigend. De ruimte van de Kempische steenweg 
kunnen we op een dergelijke, duidelijke manier articuleren, omdat alle ongelijkvloerse kruisingen van  auto en 
zacht verkeer worden vermeden ( een inrichtingsvoorwaarde bij een primaire weg II). Hierbij komen heel wat 
gronden vrij die nu worden ingenomen door infrastructuur. Het merendeel van die gronden, zowel in noord als 

ruimtelijk beter kan worden geïntegreerd in het stedelijk weefsel. De aanlanding van de brug over het Albert-
kanaal  wordt een zacht glooiend landschap waarvan de beplante taluds een bufferruimte vormen tussen de 
bestaande woningen en de weg. Aan de zijde van de industrie wordt een louter functioneel talud voorzien. 

De brug wordt in de serie bruggen over het Albertkanaal een bijzondere brug. De brug markeert de inkom van 
de stad Hasselt en kan daarom afwijken van de serie generieke bruggen zoals werd voorgesteld in de studie 
Bruggen Albertkanaal.  De breedte van het Albertkanaal is  op deze plek groter dan aan de Kempische poort. 
Door een constructie in het kanaal te plaatsen reduceren we de overspanning van de nieuwe brug tot 108m. 
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Infrastructuur = stedenbouwkundig kader

De ontwikkeling van het stedelijk weefsel in Noord-Hasselt wordt sterk bepaald door haar infrastructuren. De 
evolutie van Noord-Hasselt kan pas succesvol zijn indien haar infrastructuur wordt bedacht en ontwikkeld  
binnen als een geïntegreerd project  met een wisselwerking tussen stedenbouwkundige ambities en verkee-
rskundige aspecten. Ons voorstel is ingrijpend maar is het resultaat van het consequent doordenken van alle 
ambities binnen dit gebied. Door de primaire weg II om te leiden kunnen we de infrastructuren uitwerken als 
kwalitatieve, stedelijke ruimten. De primaire weg II is niet langer een storende infrastructurele breuk maar 
wordt op een landschappelijke manier ingebed in het stedelijk weefsel. De Kempische poort en de Kem-
pische steenweg worden kwalitatieve stedelijke ruimten, gekenmerkt door een sequentie van karakteristieke 

Het voorstel ondersteunt en versterkt  bovendien de mobiliteitsvisie om het westelijk segment van de ring en 
de relatie met de Kempische Steenweg als primaire weg II verder uit te bouwen en de singel als onderges-
chikte schakel binnen de verkeersstructuur te beschouwen. Op die manier trekken we met ons infrastructuu-
rontwerp de krijtlijnen voor een kwalitatieve herwaardering van Hasselt-Noord op lange termijn in plaats van 
een punctuele oplossing voor te stellen op korte termijn. 

De singel, een groene ruggengraat.

Na de reorganisatie van de Kempische poort wordt de singel opnieuw ingericht in overeenstemming met zijn 
statuut als primaire weg II met stedelijke taakstelling. De singel bestaat uit drie sequensen. Een westelijk deel 
waar de singel samenvalt met het landschap van de Demer. Een centraal deel waar de singel en de Demer 
op een afstand parallel aan elkaar lopen. En een oostelijk deel waar de singel geen relatie meer heeft met de 

Demerpark.  Het park wordt uitgebreid en loopt op de punt van de kanaalkom tot aan het kanaal.  De Demer 
is de ruggengraat van dit park. Door de ruimtelijke impact van de infrastructuur in het Demerpark te beperken 
kunnen we de ingekokerde Demer opnieuw openen. De geopende Demer is niet enkel een ecologische mee-
rwaarde, het verhoogt de belevingswaarde van het park en de passage op de R71.  De centrale sequens van 
de singel krijgt een asymmetrische opbouw. Die asymmetrie is het gevolg van de andere invulling en gebruik 
van de fronten langs de singel. De binnenstadszijde bestaat overwegend uit publieke functies: de campus, de 
school, de bibliotheek, stadsparkings… Die functies worden overwegend langs de binnenstad ontsloten en 
punctueel van op de singel door middel van randparkings. Het deel tussen de singel en het kanaal bestaat 

-
toren, woningen… De ontsluiting van de industrie moet echter gegarandeerd blijven. Daarom voorzien we in 

De singel wordt een coherent geheel een aanplanting met bomen. In het westen maakt die beplanting deel uit 
van het Demerpark. In het middendeel werkt de singel als een landschappelijke ruggengraat. Op strategische 
plekken loopt de beplanting door tot aan het kanaal of tot de Demer .  De singel wordt op die manier een 
netwerk waarin verschillende stedelijke ruimten worden opgenomen en het element waarmee de toekomstige 
fragmenten tot een coherent geheel worden gemaakt. In het oostelijk deel blijft de beplanting beperkt tot de 
ruimte van de singel.

De reorganisatie van de singel maakt tevens een reorganisatie van het gebied tussen singel en kanaal moge-
lijk. De voorgestelde centrale verbinding doorheen heel het gebied wordt vanwege het ventwegsysteem ver-
vangen door een lussensysteem dat vertrekt vanaf de ventwegen. Het verkeer op de kade wordt beperkt tot 
het hoogstnoodzakelijke. Door het lussensysteem, de groene verbindingen, en de beperking van het verkeer 
op de kade ondersteunt de verkeersstructuur het lokale karakter en weert ongewenst sluipverkeer. Daardoor 
krijgt het gebied aan het Albertkanaal alle kansen om te evolueren van een industriegebied tot een gemengd 
stedelijk gebied. 

-
tructuur, de landschappelijk waardevolle structuur in en rond Hasselt. Die groenstructuur biedt bovendien de 

en de binnenstad worden eenvoudiger en aangenamer.
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Figuur 3 : Demerroute

Figuur 4 : Beleidsscenario openbaar vervoer Figuur 5 : Lijnvoering openbaar vervoer De Lijn Figuur 6 : Beleidsscenario wegstructuur Figuur 7 : Routes voor uitzonderlijk vervoer
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MOBILITEITSCONCEPT

Aanvullend aan het stedenbouwkundig perspectief is het voorgestelde concept opgebouwd vanuit een zekere 
mobiliteitsvisie. Deze visie steunt op de beleidskeuzes zoals onder meer voorgesteld in het Mobiliteitsplan re-

1. UITGANGSPUNTEN

In het voorgestelde concept zijn volgende elementen uit de gewenste verkeersstructuur opgenomen en/of zijn 
bepalend geweest bij de ontwikkeling van het concept.

1.1  Fietsstructuur

-
netwerk als hoofdroute: N74 Kempische Steenweg, N75 Genkersteenweg, Slachthuiskaai en het jaagpad 
langsheen het Albertkanaal ten westen van de Slachthuiskaai. Het jaagpad langsheen het Albertkanaal ten 
oosten van de Slachthuiskaai is opgenomen in het functionele netwerk. 

Het recreatieve netwerk is vormgegeven als knooppuntennetwerk. In de nabijheid van de Kempische poort zijn 
volgende routes te onderscheiden:

Route tussen knoop 96 en 97 langsheen de Demer aansluitend op de Kempische kaai;

Route tussen knoop 95 en 96 langsheen de Slachthuiskaai en het jaagpad langsheen het Albertkanaal.

te leggen tussen Hasselt en Herkenrode.

1.2 Openbaar vervoerstructuur

In het beleidsscenario van het Mobiliteitsplan regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk is een visie weerge-
geven waarbij de N74 tussen Hasselt en het knooppunt van de E314 wordt beschouwd als snelle openbaar 
vervoerverbinding in combinatie van een nog nader te bepalen schakelpunt t.b.v. het bestemmingsverkeer.

Het knooppunt Kempische Poort wordt gekenmerkt door een groot aanbod aan openbaar vervoer. Onders-

14-tal buslijnen, langsheen de N75 Genkersteenweg een 5-tal. Ook de R71 staat in voor de bediening van een 
aantal buslijnen. 

1.3 Wegstructuur

In het Mobiliteitsplan regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk is een beleidsscenario omtrent de wegstructuur 
op middellange/lange termijn opgenomen. In het beleidsscenario wordt het functioneren van de R71 duidelijk 
herzien waarbij het westelijke segment zijn functie als primaire weg blijft behouden. Het oostelijke segment 
wordt gedowngraded en krijgt het statuut van een secundaire weg type II. Het segment van de R71 tussen 

taakstelling. De aansluiting van de N74 op de R71 wordt ook minder haaks gevisualiseerd wat de gewenste 
verkeersrelatie benadrukt.

Binnen het onderzoeksgebied zijn ook verschillende routes voor uitzonderlijk vervoer geselecteerd. Onders-
taand wordt een overzicht gegeven van de routes, opgedeeld per categorie.

Route uitzonderlijk vervoer categorie R4 met een vrije hoogte van meer dan 5 meter: N74 Kempische 
Steenweg, R71 Gouverneur Verwilghensingel, N702 Universiteitslaan;

Route uitzonderlijk vervoer categorie R3 met een vrije hoogte beperkt tot 5 meter: R71 Herkenrodesin-
gel;

Route uitzonderlijk vervoer categorie R2 met een vrije hoogte van meer dan 5 meter: N75 Gen-
kersteenweg, Slachthuiskaai.

De noden en wensen inzake toegankelijkheid van uitzonderlijke transporten zal bij de verdere uitwer-
king van het concept nog moeten besproken worden. Voor het concept is momenteel uitgegaan van 
deze categorisering.
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2. VAN UITGANGSPUNTEN NAAR CONCEPT

Vanuit een geïntegreerde landschappelijke, ruimtelijke en verkeerskundige denkoefening is een concept ui-
tgewerkt voor de Kempense Poort. Het concept is opgehangen aan de mobiliteitsvisie waarbij de huidige 
wegstructuur en functie van de R71 wordt herzien. De wegstructuur zoals opgenomen in het concept onders-
teunt deze visie waarbij het statuut van de N74 en het westelijke segment van de R71 als primaire weg type 
II niet alleen wordt aangehouden, maar tevens wordt versterkt door de meer rechtlijnige en directe relatie 
tussen beide assen. Het concept benadrukt het belang van de primaire weg II t.o.v. de overig segmenten van 

primaire weg type II waarbij de doorgaande beweging primeert en bijgevolg geen rechtstreekse aansluitingen 
worden voorzien. Ten zuiden wordt een knoop voorzien volgens het principe van een hollands complex voor 
de aansluiting van de Gelatineboulevard, de (toekomstige) Singel en de aansluiting van de ventwegen aan de 
R71 (incl. ontsluiting gevangenis).

Door de doorgaande verkeersrelatie tussen het westelijk segment van de R71 en de N74 te benadrukken en 

vertaalt in de wegstructuur. De knoop wordt zo ingericht dat de primaire weg II op hoogte blijft – in aanslui-
ting met de nieuwe brug over het Albertkanaal- en de verkeersuitwisseling met het lagere wegennet d.m.v. 

Demerroute) blijven op het maaiveld en worden buiten de ovonde afgeleid zodat een minimaal aan oversteken 
-

kanaal wordt hierbij versterkt.

hoogte van de Banneuxstraat. De knoop wordt ongelijkvloers ingericht in overeenstemming met de inrichtings-
principes voor een primaire weg type II. De doorgaande beweging gaat i.f.v. de verkeersafwikkeling van de 
primaire weg II in open sleuf onder het kruispunt door. Bovengronds (maaiveld) staat een ovonde in voor de 
lokale verkeersafwikkeling met de Kempische Steenweg (relatie Hasselt), de Banneuxstraat en de Paalsteens-
traat. De inrichting van de knoop benadrukt opnieuw de gewenste verkeersstructuur met de primaire weg II 
als belangrijkste relatie en de Kempische steenweg (segment richting Hasselt) als ondergeschikte relatie. 

Het concept reikt een oplossing aan die tegemoet komt aan het beleidsscenario van de wegstructuur. Door de 
primaire weg II van de Kempische steenweg weg te trekken wordt de beleidsvisie zelfs nog versterkt. Boven-
dien biedt het de opportuniteit om de noodzakelijke infrastructuur eenvoudiger te houden en het ambitieniveau 
van de Stad Hasselt voor de omgeving van de Kempische Poort te ondersteunen. Zo is het verkeerskundig niet 
meer essentieel dat het segment van de R71 tussen de Gelatineboulevard en de Kempische Poort als primaire 
weg II wordt aangehouden. De visie om het noordelijk segment van de Singel als primaire weg II met stedelijke 
taakstelling uit te bouwen kan doorgetrokken worden over de Kempische Poort tot aan de Gelatineroute. Dit is 
in overeenstemming met de ruimtelijke ambitie van de Stad Hasselt. De inrichting van de Singel als primaire 
weg II met stedelijke taakstelling kan opgevat worden als 2x1. Om de doorstroming te garanderen wordt aan 
de noordzijde de ventstructuur behouden, aan de zuidzijde volstaat het om ter hoogte van de aansluiting van 
de punctuele parkings een in- en uitvoegstrook te voorzien i.f.v. de rechtsin/rechtsuit bewegingen. 

Door het downgraden van de Kempische steenweg tussen de Kempische Poort en de Banneuxstraat kan deze 

verbinding te realiseren langsheen de N74. Het voorgestelde concept biedt een zekere potentie om hieraan 
tegemoet te komen. De noodzaak en de haalbaarheid dient nog verder onderzocht te worden.

De huidige aansluiting van de N75 Genkersteenweg als lichtengeregeld kruispunt kan behouden blijven en 
dient te worden geïntegreerd in het ontwerp. Dit geldt ook voor het kruispunt van de Kempische steenweg met 
de Singel. Door afname van het verkeer op de Singel kan de huidige inrichting als lichtengeregeld kruispunt 
behouden blijven. Door afname van o.m. de linksafslaande verkeersstroom van de Singel naar de Kempische 

dient uiteraard nog verder in detail te worden onderzocht.

Het voorgestelde concept dient in een latere fase nog verder in detail uitgewerkt te worden op verkeerstech-
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de Kempische brug maakt deel uit van een landschappelijke promenade langs de Kempische steenweg
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DE KEMPENSE POORT: EEN STEDELIJKE VERBLIJFSRUIMTE

11m

PUBLIEKE RUIMTEWEG

3.5m 3.5m 3.5m 3.4m 9.6m

principe doorsnede: splitsing van autoverkeer en publieke ruimte met zicht op het kanaal de brug als een balkon boven het kanaal



PUBLIEKE RUIMTE

WEG

PUBLIEKE RUIMTE

WEG

KEMPISCHE POORT 
INFRASTRUCTUUR / PUBLIEKE RUIMTE

TALUD

MUUR

TALUD

MUUR

KEMPISCHE POORT 
TALUD/ MUUR

1.  de brug maakt deel uit van een landschapsstrook langs de Kempische steenweg 2.  landschappelijk talud aan oostzijde - keermuur laat bebouwing toe aan westzijde
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1950 M²

15000 M²

782 M²

6750 M²

KEMPISCHE POORT 
MOGELIJKE INTENSIFIËRING
M² VLOEROPPERVLAKTE

Landschaapsweg

Albertkanaal

Albertkanaal

Genkersteenweg

Demer

4%

+33.53

+41.09

+41.06

+33.03

4%

Demer

Landschaapsweg

KEMPISCHE POORT 
FIETSERS

3.  vrijgekomen landhoofden kunnen ontwikkeld worden
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REFERENTIEBEELDEN

Pont des Arts, Parijs
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Maastricht
Liège

Aachen

Bruxelles

Antwerpen

1. bestaand mobiliteitssysteem: oostelijk en westelijk deel van de ring zijn gelijkwaardig
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Maastricht
Liège

Aachen

Bruxelles

Antwerpen

Maastricht
Liège

Aachen

Bruxelles

Antwerpen

MOBILITEITSSYSTEEM OP GROTE SCHAAL

2.  denkpiste mobiliteitsstudie: downgraden van oostzijde
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ongelijkvloerse kruising
infrastructuur-weg (primaire weg)
stedelijke weg (secundaire weg)
afgesneden zones

1. bestaande mobiliteitssysteem: 
kanaalzone volledig afgesloten
Kempense brug is een infrastructurele autoweg

2. mobiliteitsstudie: westelijke aansluiting wordt gepriviligieerd
kanaalzone ten noorden van kanaalkom afgesneden
Kempense brug is een infrastructurele autoweg

3. project: 
kanaalzone volledig gedesenclaveerd - singel is geen barrière meer
Kempense brug kan een echte stadsbrug worden

STEDELIJKE IMPLICATIES VAN DE VERSCHILLENDE OPLOSSINGEN: AANSLUITING STADSCENTRUM HASSELT MET ALBERTKANAAL
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1. bestaande mobiliteitssysteem: 
weinig attractief knooppunt in een stedelijke context
landhoofden volledig ingenomen door infrastructuur

2. mobiliteitsstudie: westelijke aansluiting wordt gepriviligieerd
complexe en ruimteverbruikende oplossing in een stedelijke context
landhoofden volledig ingenomen door infrastructuur

3. project: omleidingsweg
eenvoudige en duidelijke verbinding
de landhoofden komen vrij voor stedelijke ontwikkeling

STEDELIJKE IMPLICATIES VAN DE VERSCHILLENDE OPLOSSINGEN: RUIMTEGRBRUIK INFRASTRUCTUUR-KNOOPPUNTEN 
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mogelijkheid tot het knippen van de Groene Boulevard 
ter hoogte van de Kanaalkom en het Dusartplein in coherentie met het spartacusproject

knippen van de «kleine» ring

tramlijn 1 spartacusproject

grote publieke ruimtes en halte tramlijnen

STEDELIJKE IMPLICATIES VAN DE VERSCHILLENDE OPLOSSINGEN: MOGELIJKHEID TOT KNIPPEN VAN GROENE BOULEVARD
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1

2
3

4

B

A
C

1

2

B

A

B

C

A

B

A

(nieuwe) kempense brug 1

2

3

4

brug over kanaalkom

tijdelijke brug tijdens de werken

knooppunt Genkersesteenweg

knooppunt met singel

aansluiting kanaalzone

aansluiting Gelatineroute

1

2

bestaande kempense brug

brug aan Keramosite
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RUIMTELIJKE INTERVENTIES OP HET TERREIN
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1.  snelle Noord-Zuid verbinding door een open sleuf 2.  afwikkeling lokaal verkeer via rotonde op maaiveld



OO 18 08 - CODE ENOORD HASSELT - KEMPENSE POORT   43



OO 18 08 - CODE ENOORD HASSELT - KEMPENSE POORT   45



OO 18 08 - CODE ENOORD HASSELT - KEMPENSE POORT   47

REFERENTIEBEELDEN

open tunnelsleuf, Harelbeke stationstunnel, Kortrijk



2.  afwikkeling lokaal verkeer via rotonde op maaiveld
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CIRCULATIE NOORD
WONING

1A.   om een vlotte verbinding en een correcte bochtstraal te garanderen moeten 12 woningen onteigend en afgebroken worden 1B.  deze woningen kunnen worden geherhuivestigd aan het kanaal in 
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UITIN

IN

zich op dringt.  Vandaag kenmerkt  Keramosite zich door zijn weinig intensief ruimtegebruik.
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-
gende woonwijken
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REFERENTIEBEELDEN GROENE STROOK
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CIRCULATIE NOORDCIRCULATIE NOORD CIRCULATIE 

1. circulatie ten noorden van de Kempense brug 2. circulatie ten zuiden van de Kempense brug



De nieuwe infrastructuur is geintegreerd in een groene buffer tussen de industriezone Keramo en de bestaande woonwijk langs Oude Heidestraat
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OUDE-HEIDESTRAAT GROENE BUFFERZONE KERAMOSITE
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REFERENTIEBEELDEN GROENE BUFFER

spoorwegtalud, Amsterdam



1.  constructie van de peilers in het water ter hoogte van westelijke brug

4.  aansluiting met ring en Kempense steenweg
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EFFICIENTE EN EENVOUDIGE FASERING

2.  aanleg taluds ter hoogte van westelijke brug 3.  aanleg nieuwe omleidingsweg
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DE SINGEL - EEN GROENE RUGGENGRAAT



1. de singel kenmerkt zich door 3 sequenties

1 2 3

2. de singel als intermediare structuur tussen twee landschapsstructuren: Albertkanaal en Demer

1: Albertkanaal - 2: singel - 3: Demer

1

2

3
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P

P
P

3. verschil tussen noord- en zuidzijde van de singel: ventwegenstructuur / eerder industrie in het 
noorden - stedelijke functies / punctuele toegang tot randparkings aan zuidzijde

4.  sequenties komen overeen met het kruisen van verschillende dwarse verbindingen

1: ring - 2: Kempense steenweg - 3: Demer - 4: Provincielaan

1

2

3

4

3 VERSCHILLENDE SEQUENTIES VAN DE SINGEL



sequentie 1: ter hoogte van het Demerpark komen de singel en de Demer samen
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Fietspad Weg WegTrottoirTrottoirFietspad Fietspad

TYPEPROFIEL VOOR SEQUENTIE 1

ALBERTKANAALSINGELDEMER(PARK) RECREATIEVE PARKZONE 



sequentie 2: singel en Demer gaan uit elkaar
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Fietspad FietspadWeg WegTrottoir TrottoirWeg Weg

TYPEPROFIEL VOOR SEQUENTIE 2

DEMER STEDELIJKE FUNCTIES
11DE LINIE CAMPUS

SINGEL HYBRIDE STEDELIJKE ZONE ALBERTKANAAL
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Japanse Tuin Ethias Arena

Fietspad FietspadWeg Weg WegTrottoir Trottoir

TYPE PROFIEL SEQUENTIE 3

JAPANSE TUIN SINGEL GRENSLANDHALLEN
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REFERENTIEBEELDEN: STEDELIJKE LANDSCHAPSLAAN

Moshulu



1.  de singel als een groene ruggengraat

gebied met een landschappelijk karakter

groene ruggengraat

halte tramlijn
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P

P

P P

P

P

HERSTRUCTURERINGPRINCIPES

3.  circulatie: een ventwegen- en lussensysteem aan de noordzijde en punctuele toegangen aan de 
zuidzijde minimaliseren het aantal kruispunten

singel
ventwegen
bestemmingsverkeer (lussensysteem)

tijdelijk toegankelijk (laden en lossen)

randparkings 11de liniecampus

potentieel muteerbare terreinen
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1. bestaande landschapstructuur: biologische waarderingskaart 2. project: introduceren van nieuwe landschapstructuren en verbin-
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DE KEMPENSE POORT: EEN STEDELIJKE VERBLIJFSRUIMTE
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PLAN VAN AANPAK - HONORARIUM
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SAMENSTELLING EN ORGANISATIE VAN HET PROJECTTEAM

Het projectteam is samengesteld uit twee verschillende bureaus: een ontwerpend bureau, met een grote ervaring in 
gedurfd, maar onderbouwd, ruimtelijk denken, en een eerder technisch bureau, met een grote expertise en kennis in 
infrastructuurontwerp, mobiliteit en het opstellen van uitvoeringsplannen. De (vertegenwoordigers van) beide bureaus 
vormen samen het projectteam. Door de complementariteit van de competenties van beide bureaus betekent deze 
samenwerking een grote meerwaarde voor de opdrachtgever voor de « Studieopdracht voor Hasselt Noord – Creatieve 
Kempense Poort ».

Voor het ruimtelijk ontwerp wordt de studieopdracht geleid door het « ontwerp-bureau ». 

landschapsarchitecten. Het bureau heeft ervaring in geïntegreerd samenwerken in architectuur-, urbanisme-, landschap- 
en infrastructuur-projecten. Deze expertise laat aan het bureau toe om op verschillende schaalniveaus na te denken om 
zo tot coherente ruimtelijke oplossingen te komen. 

Binnen het bureau wordt een ontwerpteam samengesteld en uitgebreid in functie van de opdracht. De oprichters en 
partners van het bureau zijn de drijvende krachten en leiden het projectteam en het ontwerpproces. Daarnaast wordt 
een intern projectleider aangeduid als tussenpersoon tussen de partners en de medewerkers binnen het “ontwerpend” 

voorziene werksessies.

Voor technische ondersteuning, met betrekking tot mobiliteit en technisch ontwerp, maar ook voor bijstand bij ruimtelijk 
onderzoek en ontwerp, wordt het “ontwerp-bureau” bijgestaan door het “technisch bureau”. Dit bureau kan rekenen 
op een multidisciplinair team van circa 100 experten  bestaande uit ingenieurs, mobiliteitsdeskundigen, architecten en 
stedenbouwkundigen. Het “technisch bureau” heeft als voordeel dat het een integratie kan aanbieden van expertises 
op diverse werkdomeinen. Projecten worden gerealiseerd vanuit een geïntegreerde visie waarin creativiteit, kennis en 
communicatie naadloos in elkaar moeten overgaan. Het “technisch bureau” biedt hiervoor de mogelijkheid door volgende 
expertises aan te bieden: stedelijk ontwerp, ruimtelijke planning, mobiliteitsplanning, verkeersmodellen, wegontwerp, 
verkeersmanagement en technisch ontwerp. Door deze expertises te combineren met de competenties procesmana-
gement, participatie en communicatie beschikt het bureau over de nodige troeven om oplossingen aan te bieden voor 
complexe en geïntegreerde studies. 

Het bureau wordt vertegenwoordigd door een projectleider die het aanspreekpunt zal vormen naar het « ontwerp-bureau » 
en de opdrachtgever. De projectleider zal de taken van het “technisch bureau” coördineren en bewaakt het overzicht over 

de verschillende disciplines heen. De projectleider zal aanwezig zijn op de werksessies en de formele overlegmomenten, 

Het technisch bureau neemt volgende taken op zich: mobiliteitsondersteuning (weg- en ontsluitingsstructuur, weg- en 
kruispuntconcepten, capaciteitstoets wegvakken en kruispunten, verkeersfasering tijdens uitvoering, opmaak van nota’s 
ten behoeve van bv. Provinciale Auditcommissie, stuurgroep,…), ondersteuning bij het ontwerp ( ontwerp kunstwerken, 
landschappelijke integratie infrastructuur, beplantingsplan) en ondersteuning bij opmaak van technische uitvoerings-
plannen met inbegrip van de opmaak van het bestek, meetstaat en aanbestedingsdossiers.

Om het projectteam te coördineren worden een overkoepelende project-coördinator aangesteld die de beide bureaus 
organisatorisch op elkaar afstemt en de verschillende overlegmomenten coördineert, zowel intern als naar de opdrach-
tgever toe. Inhoudelijk wordt het projectteam geleid door de partners van het « ontwerp-bureau».

Ruimtelijk ontwerp

Stedenbouwkundige supervisie

Grafische communicatie

…

TECHNISCH BUREAU
Infrastructuurontwerp

Mobiliteit

Opstellen uitvoeringsplannen

Projectmanagement

PROJECTLEIDER PROJECTLEIDER

TEAM TEAM

PROJECTCOÖRDINATOR

PROJECTTEAM

BETROKKEN PARTIJEN:

bedrijven, middenstand, 
inwoners…

SPECIALISTEN EN 
DESKUNDIGEN

ADVIES

AWV

STAD HASSELT

NV DE SCHEEPVAART

STUURGROEP / GBC

BMV

Ruimte en Erfgoed

De Lijn

ORGANISATIE PROJECTTEAM



DISCUSSIEMODEL

Het project hoort e ibel te zijn en in de eerste plaats mogelijkheid te bieden tot discussie
mogelijkheden en scenarii naast elkaar te plaatsen, zodanig dat discussie en afweging mogelijk wordt met de vers-
chillende actoren, die betrokken zijn tot het project. Door constant de verschillende aspecten van een project met elkaar 
te confronteren ontstaat een kwalitatief en innovatief proces. Er is nooit op voorhand een consensus. Elk aspect, ruimte-
lijk, landschappelijk, verkeerskundig, economisch en politiek, wordt binnen zijn eigen logica onderzocht. Die verschillende 
inzichten worden vervolgens op discussiemomenten met elkaar geconfronteerd. 

Op die manier worden voldoende argumenten aangedragen om tot een onderbouwde, gedragen en kwalitatieve oplos-

project gegarandeerd. Het is een strategie waarvan niet alle elementen van een ontwerp in detail worden uitgewerkt. Het 
is een eindresultaat waarin marge wordt gelaten om toekomstige of onvoorziene aspecten van projecten met een lange 
of onzekere looptijd te integreren.

Om discussie mogelijk te maken, moet de communicatie begrijpbaar zijn. Daarom werken we met de volgende commu-
nicatiemiddelen:

1. benaderen van het project binnen een ruimere geogra sche conte t om het project binnen de verschillende 
schalen coherent te situeren

2. ontwikkelen van diagramma’s om een dialoog op gang te brengen tussen de verschillende personen betrokken 
bij het project

3. testen van verschillende scenarii in maquette

4. ontwerpen in doorsnede

5. communiceren van de principes met eenvoudige en duidelijke schema’s

6. illustreren met plannen en perspectieven

Bij een dergelijke methode van aanpak is het van belang dat het project procesmatig wordt opgebouwd en dat op spe-
discussie-

model vereist een transparant werkverband binnen het buro enerzijds, tussen het ontwerpburo en de andere partijen 
anderzijds.  Daarom stellen we het volgende werkschema voor.

HET STAPPENPLAN

Het projectteam werkt volgens een stappenplan waar diverse overlegmomenten zijn ingebouwd. Op die manier kan de 
opdrachtgever zich stelselmatig vergewissen van de kwaliteit. Dit stappenplan kan in overleg met het bestuur aangevuld 
worden. Voor « Studieopdracht voor Hasselt Noord – Creatieve Kempense Poort » wij drie soorten werkvergaderingen 
voor:

Interne workshops binnen het projectteam

Het is niet de bedoeling dat het ontwerpbureau en het technisch bureau naast elkaar werken, maar met elkaar. 
Deze discipline-overschrijdende aanpak wordt bereikt door op een regelmatige basis interne overlegmomen-
ten te voorzien. Deze interne overlegmomenten worden georganiseerd als workshops waarbij de verschillende 
ontwerpers van beide kantoren, en specialisten ter zake, worden bij betrokken. Deze vergaderingen worden 
voorbereid door de projectcoördinator, bijgestaan door de interne projectleiders, en geleid door de partners van 
het ontwerpend bureau. Hierbij wordt op een zelfde procesmatige methode gewerkt. Het bureau benadert voor-
tdurend zijn eigen productie met een kritische blik.  Bovendien passen we het ontwerpteam aan en breiden we 
het indien nodig uit, om zo een optimaal resultaat te bereiken. 

werkvergaderingen tussen het 
-

lijk scenario, maar de verschillende denkpistes die werden opgesteld tijdens de interne workshops worden aan 
de opdrachtgever voorgelegd om zo de voor- en de nadelen af te wegen van de verschillende denkpistes. Uit 
ervaring weten wij dat deze vergaderingen minimum ½ dag moeten duren en op regelmatige tijdstippen moeten 
plaatsvinden.

een beperkt aantal stuurgroepen (of GBC) worden met de betrokken actoren de conclusies getrokken over 
het ontwerpmatig onderzoek. Deze stuurgroepen zijn overlegmomenten waarbij het voorkeursscenario (bepaald 
tijdens de werkvergaderingen) voorgelegd voor beslissing.  

verlopen, worden de nota’s en/of presentaties 1 week op voorhand op de server geplaatst. Dit biedt de kans om 

Dit proces is sterk klantgericht. De opdrachtgever wordt bij elke evaluatie en elke inhoudelijke beslissing betrokken. Bij 

de betrokken derden. 
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PLAN VAN AANPAK

De hierboven beschreven werkmethode past zich in en is complementair aan de procedure zoals aangegeven in de 

volgend Plan van Aanpak:

STARTVERGADERING

dat alle deelnemers in dit project elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen;

vast te stellen langs welke lijnen de communicatie zal verlopen; 

een concrete timing opzetten voor het verloop van het project.

OPMAAK STARTNOTA

Een eerste reeks aan werkvergaderingen zal leiden tot de opmaak van de startnota.

De Startnota omvat een nota met een beschrijving van alle ruimtelijke en verkeerskundige randvoorwaarden van 
het project en die moet leiden naar een duurzame oplossing van het gestelde probleem. Dit laatste moet gebeu-
ren op basis van de uitwerking van varianten, waaruit een voorkeursoplossing moet blijken.

De Startnota wordt in samenspraak met de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) opgemaakt. Hierbij 
hebben de verschillende actoren inspraak om te komen tot een gedragen voorkeursoplossing. Finaal wordt de 
Startnota voorgedragen aan de Provinciale Auditcommissie (PACg. 

Een Startnota wordt opgebouwd met volgende hoofdstukken:

Probleemstelling en doelstelling

Planningscontext en randvoorwaarden

Ruimtelijke en verkeerskundigeAanalyse

Voorgestelde oplossingsrichtingen

Afweging van de oplossingsrichtingen en keuze van de oplossing

Procedure

OPMAAK PROJECTNOTA 
Eenmaal de Startnota conform verklaard is doortde PAC, wordt de opmaak van het (voor)ontwerp gestart onder 
de vorm van een Projectnota. De GBC zal het ontwerpproces en de opmaak van de Projectnota begeleiden. De 
opmaak van de Projectnota dient in dit kader dan ook gezien te worden als een logische stap in het ontwerp-
proces. Ook de Projectnota dient vervolgens aan de PAC te worden voorgelegd op een stuurgroep vergadering. 

Een Projectnota omvat volgende onderdelen:
Inleiding en situering

Samenvatting concept Startnota

Verbeteringen, aanvullingen van en afwijkingen op de startnota

Concrete uitwerking van het project

Technische uitwerking

Overige ontwerpelementen

Flankerende maatregelen

Evaluatie van het project

Procedure

Raming

OPMAAK UITVOERINGSPLANNEN

Als de Projectnota conform verklaard wordt, kan gestart worden met de opmaak van het uitvoeringsplan en het 
bestek.

PLAN VAN AANPAK
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DUURZAAMHEIDSPRINCIPES

Een duurzaam project vraagt om een geïntegreerde aanpak waarbij infrastructuur, openbaar groen, water en architectuur 
tegelijk aangepakt worden. Ontwerp en beheer zijn hierbij onafscheidelijk.  Hieronder volgen een aantal punten die de 
‘duurzaamheid’ van het ontwerp aangeven. 

DE MENS 

Afstemmen op de gebruiker. De omwonenden zijn experts van hun eigen leefomgeving en kunnen een goede aanzet 
geven voor de inrichtingsvoorwaarden.  Daarom moet in een vroeg stadium het ontwerp als het latere beheer toegelicht 
en bediscussieerd worden. Deze participatie zorgt voor een sociaal draagvlak en kan leiden tot verhoogde verantwoor-
delijkheidszin en betere samenwerkingsverbanden. 

Om dit draagvlak zo breed mogelijk uit te bouwen zal veel aandacht besteed worden aan de toegankelijkheid van het 
plangebied voor andersvaliden.

MATERIAALGEBRUIK

Bij gebruik van nieuwe materialen moeten we afwegen wat hun belasting is op het milieu, hetzij tijdens productie, hetzij 
bij hun nabestemming. Het maximaal gebruik van natuurlijke producten is aangewezen, in het bijzonder  het gebruik van 
natuurlijke producten die vorm en kleur vast zijn. Ze zijn dan ook herbruikbaar zonder enige bewerking waardoor ze bij 
herinrichting herbruikt kunnen worden. Er treed over de jaren heen geen waardeverlies op.

De kleurvastheid levert ook voordelen op naar een gefaseerde uitvoering.  Tussen de verschillende fases treed geen 
kleurverschil op. 

WATER

houden. Binnen het ontwerp zullen de maatregelen afgestemd worden op de kwaliteit van het water. Hierbij wordt ge-

LICHT

en lichtvervuiling te voorkomen. 

BEHEER

Een duurzaam ontwerp beperkt zich niet enkel tot de realisatie. Het afstemmen van het ontwerp op een duurzaam beheer 
is dan ook belangrijk. Hierbij denken wij in de eerste plaats aan de reductie van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. 
Maatregelen hierbij zijn het: het afstemmen van de maatvoering op de materiaalkeuze, aanplanten van bodembedekkers, 
correcte voegvulling, etc. 

AANPASBAARHEID

De haalbaarheid van een herinrichtingproject gaat samen met de mogelijkheid tot fasering. Bij een gefaseerde uitvoering 
spelen verschillende factoren een rol.

De verkeersafwikkeling dient nader bestudeerd te worden om duidelijke fases te kunnen onderscheiden. De grote van de 
fases hangt dan weer samen met de beschikbare budgetten.  Ons inziens is een fasering mogelijk door de verkeersafwik-
keling tijdens de werken af te wentelen op de zijstraten. Dit betekent weliswaar een tijdelijke overlast voor de betreffende 
straten. Afhankelijk van de beschikbare kredieten en de mogelijkheid om de zijstraten als ontsluitingsweg te gebruiken 
kan in overleg met het bestuur een faseringsplan opgemaakt worden.

DUURZAAMHEIDPRINCIPES



1.1  RUIMTELIJKE ANALYSE

1.1.1  stedenbouwkundige / landschappelijke analyse :

overleg met auteurs van de verschillende deelprojecten (Creatieve Kempense Poort, BPA Kanaalkom, 
Elfde Linie Campus, Mobiliteitsstudie):

½ dag / deelproject 

projectdirecteur: 2 dagen 

projectcoördinator: 2 dagen

eerste overleg met de verschillende actoren van het project: stedenbouwkundige dienst van stad Has-

½ dag / acteur

projectdirecteur: 1.5 dagen 

projectcoördinator: 1.5 dagen

bestemmingsplan, vergunningen, structuurplan…):

projectleider: 2 dagen

interpretatie en problematisering van de verschillende projecten en documenten: updaten van weds-
trijddocumenten en maquette: 

projectdirecteur: 1/2 dag 

projectcoördinator: 1 dag 

projectleider: 5 dagen

projectassistent: 5 dagen

1.1.2  Verkeerskundige analyse:

Hierbij wordt de huidige verkeerssituatie in beeld gebracht en beschreven en dit voor allen vervoers-
modi. Het komt neer op het huidig functioneren van de verkeersstructuur en bereikbaarheidsstructuur. 
Aanvullend zullen de verschillende beleidsdocumenten en studies grondig worden gescreend om zo de 
randvoorwaarden te kunnen bepalen voor het toekomstige verkeerskundig functioneren. 

senior-expert: 1.5 dag 

expert: 5 dagen

tekenaar: 1 dag

-
CEPT

1.2.1  opmaak ontwikkelingsvisie :

testen van verschillende scenario’s, onderzoeken van alternatieve denkpistes

intern overleg en toetsing van het mobiliteitsconcept

projectdirecteur : 2 x ½ dag

projectcoördinator: 2 dagen

projectleider: 10 dagen

projectassistent 10 dagen

1.2.2  opmaak gewenst bereikbaarheidspro el alle modi :

Alvorens over te gaan naar het voorstellen van inrichtingsconcepten gaan we het toekomstig bereik-
-

bieden de toekomstige ontsluiting wordt aangegeven voor de verschillende modi. Dit op basis van de 
reeds besliste beleidsopties aangevuld met optimalisaties en aanvullingen vanuit het streven naar een 
goed verkeerskundig functionerend systeem.

senior-expert: 1 dag 

expert: 3 dagen

tekenaar: 1 dag
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1.3  GLOBALE INRICHTINGSVISIE 

1.3.1  stedenbouwkundig ontwerp

van de infrastructuren en ontwikkelen van de knooppunten

intern overleg en toetsing van de mobiliteitsstudie

projectdirecteur : ½ dag

project coördinator: 1 dagen

projectleider: 5 dagen

project assistent: 5 dagen

1.3.2 opmaak inrichtingsconcepten

Uit de voorgaande stappen worden de randvoorwaarden bepaald voor de inrichting van de wegvak-
ken en kruispunten. Hieruit vloeien inrichtingsvoorstellen van kruispunten en wegvakken die op een 
conceptueel niveau verkeerstechnisch worden uitgewerkt (vormgeving, dimensionering). 

senior-expert: 3 dagen 

expert: 6 dagen

tekenaar: 5 dag

1.3.3 opmaak verkeerskundige studie

De inrichtingsvoorstellen worden kwantitatief geanalyseerd d.m.v. capaciteitstoets van de kruispunten 
en wegvakken. De toetsing gebeurt aan de hand van beschikbare verkeersgegevens (verkeerstel-
lingen, modelgegevens) aan te leveren door de opdrachtgever. Noot: de toetsing gebeurt niet d.m.v. 
microsimulaties. Indien noodzakelijk kunnen microsimulaties uitgevoerd worden. Dit wordt dan bes-
chouwd als meerwerk.

De verkeerskundige studie behelst ook een verkeersveiligheidstoets waarbij de voorgestelde inrichtings-

senior-expert: 5.5 dagen 

expert: 8 dagen

tekenaar: 1 dag

1.4  HERINRICHTINGSPLAN VOOR DE KEMPENSE POORT

Synthese van de noodzakelijke verkeersstromen en gewenste inrichtingssferen voor de verschillende 
straten en pleinen in het plangebied. 

Vertaling naar algemene inrichtingsprincipes voor het publiek domein gekoppeld aan snelheidsregimes, 
materiaalgebruik, verlichting, straatmeubilair, enz. 

Visualisatie via inrichtingsgrondplannen en dwarsdoorsneden van de strategische straten en pleinen 
op schaal 1/100 of 1/200, gekoppeld aan referentiebeelden en/of 3D-visualisaties;

projectdirecteur : 1dag

projectcoördinator: 3 dagen

projectleider: 10 dagen

project assistent: 10 dagen

PRESTATIES
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2. RAPPORTAGE

Tussentijdse rapporten en presentaties. 

De opmaak van de start- en de projectnota zitten vervat binnen het KVIV-deel, alsook het opstellen 
van een gedetailleerde raming en de opmaak van het uitvoeringsdossier en bestek.

3. COMMUNICATIE EN OVERLEG

Per fase (uitwerken van een globale ontwikkelingsvisie, globale inrichtingsvisie, herinrichtingsplan 

projectcoördinator aanwezig zijn.

projectdirecteur : 6 x  ½ dag

projectcoördinator: 6 x  ½ dag

Per fase (uitwerken van een globale ontwikkelingsvisie, globale inrichtingsvisie, herinrichtingsplan 

projectcoördinator aanwezig zijn.

projectdirecteur : 3 x  ½ dag

projectcoördinator: 3 x  ½ dag

Per fase (uitwerken van een globale ontwikkelingsvisie, globale inrichtingsvisie, herinrichtingsplan 
Kempense Poort) worden 1 overleg met beleids- en adviesorganen gepland met de projectdirecteur en 
de projectcoördinator. 

projectdirecteur : 3 x  ½ dag

projectcoördinator: 3 x  ½ dag

stellen we voor om enkele inspraak- en informatie- momenten te voorzien.

projectdirecteur : 2 x  ½ dag

Tijdens de verschillende werksessies wordt tevens beroep gedaan op deskundigen in mobiliteit en 
infrastructuurontwerp.  hetzij gecombineerd met de werksessies en stuurgeoepen met de projectdirec-
teuren en de projectcoördinator, hetzij apparte overlegmomenten toegespitst op mobiliteit onderwer-
pen.                                                                                                                                                               

senior-expert: 5 dagen

expert: 5 dagen



Het door het bestek gestelde objectief is het projectresultaat te bereiken en de opdrachtgever toelaten over de kwaliteit 
van de aangeboden dienstverlening te oordelen.

Om dit te bereiken is het nodig, binnen een globale projectopdracht, alle inhoudelijke activiteiten te plannen en te bewa-
ken.

Deze activiteiten hebben betrekking op volgende aspecten: kwaliteit, tijd, kosten, informatie en organisatie

Het doel en de boodschap per aspect zijn de volgende: 

- Tijdbeheersing Ervoor zorgen dat het projectresultaat er op tijd is en dat de projectactiviteiten worden ui-
tgevoerd volgens de tijdplanning door de toegewezen capaciteiten (mensen en middelen).

- Geldbeheersing Ervoor zorgen dat het project (extern & intern) rendabel is, dat de kosten van de projectac-
tiviteiten (extern & intern) binnen het budget blijven en dat de geplande opbrengsten van 
het projectresultaat tot stand (kunnen) komen.

- Kwaliteitsbeheersing Ervoor zorgen dat het projectresultaat goed genoeg is, d.w.z. dat het voldoet aan de (kwa-
liteits)eisen binnen de marges, dat tussenresultaten worden getoetst aan die eisen, dat de 
daarvoor benodigde middelen beschikbaar zijn.

- Informatiebeheersing Ervoor zorgen dat het projectresultaat eenduidig is vastgelegd en goedgekeurd; dat van de 
beslisdocumenten steeds bekend is wat de laatst geldende zijn; wat de distributie daarvan 
is en op welke wijze deze documenten gewijzigd mogen worden.

- Organisatiebeheersing Ervoor zorgen dat iedereen weet wat ieders taken, verant-woordelijkheden en bevoegdhe-
den zijn en op welke wijze men met elkaar moet samenwerken/functioneren en dat het pro-
jectresultaat kan overgedragen worden.

Het systeem van kostenbewaking wordt hieronder in detail voorgesteld.



OO 18 08 - CODE ENOORD HASSELT - KEMPENSE POORT   109

1. Het projectbudget moet het mogelijk maken het beoogde projectresultaat te bereiken.

waar mogelijk aangevuld voor alle daaropvolgende fasen. Het totaalbedrag van de investering bij ingebruikname 
van het projectresultaat dient onveranderd te blijven.

componenten van het gehele project worden genomen, bij de overgang van de ene naar de volgende fase dus 
(voorontwerp, ontwerp,...).

project in ruime zin» twee soorten budget moeten worden onderkend:

- het investeringsbudget

- het exploitatiebudget

Het investeringsbudget voor een project bestaat uit alle uitgaven (en soms inkomsten) die gemaakt moeten 
worden om het projectresultaat te ontwikkelen en te realiseren. Het exploitatiebudget bestaat uit alle kosten die 
gemaakt moeten worden om het projectresultaat in stand en/of gebruiksgereed te houden.

Er is een duidelijke wisselwerking tussen deze twee soorten budgetten: een hogere investering in bijvoorbeeld 
-

meen tot lagere exploitatielasten.

Een investeringsbeslissing zonder exploitatie referentiekader leidt al gauw tot een projectresultaat zonder een-
duidige prijs-/kwaliteitsverhouding. Het stelt de betrokkenen bij het project niet in staat gedurende de ontwikkeling 
van het projectresultaat tot nadere afweging in keuzen op alle onderdelen te komen. Te meer daar in de initia-

kunnen worden.

Omgekeerd, indien een budgettaire (investerings-)enveloppe als premisse geldt is het van zeer groot belang een 
optimalisatie naar eisenprogramma m.b.t. kwaliteit door te voeren, zodat de eindgebruikers niet in de waan wor-
den gelaten van onmogelijke dromen.

In onderhavige opdracht wordt slechts de budgetbewaking van het investeringsbudget aangehouden.

3. Een budget geeft de betrokkenen inzicht in : 

de verwachte uitgaven ten behoeve van het te bereiken projectresultaat;

en de bewaking levert het inzicht in : 

de geprognostiseerde onder- of overschrijding van het budget door de vaststelling van :

 de reeds na te komen  verplichtingen c.q. gemaakte kosten; de nog na te komen verplichtingen

De budgetbewaking geeft dus geen inzicht in de (verwachte) uitgaande geldstroom, omdat de budgetbewaker 
telkens een opname maakt van de actuele budgetsituatie, een statisch gegeven dus.

Zodra echter de geplande uitgaven in de tijd worden uitgezet, is het voor de bouwheer mogelijk de geldstroom 
-

projectresultaat binnen het budget te realiseren.

Onder het budget wordt verstaan: het goedgekeurde bedrag, dat uitgegeven gaat worden voor het realiseren van 

4. In een omgeving waar de opdrachtgever waarschijnlijk regelmatig prioriteiten moet vaststellen tussen meerdere 
projecten, veelal nodig gezien de beperkte middelen (menscapaciteit, geld, e.d.) en/of ten gevolge van bestaande 

-
past aan deze randvoorwaarden.

het budget zelf t.g.v. extra- kosten gegenereerd door bvb. vertraging, enz...

nodige instrumenten aanreikt aan de bouwheer om in een dynamische project- context multilaterale impact- pro-
gnose mogelijk te maken.

5. M.b.t. de opbouw van een budget bestaan er in wezen vijf hanteerbare types : 

objectgericht (kunstwerk, losse inrichtingen, terrein)

disciplinegericht (bouwkunde, technische installaties,...)

volgordegericht (ruwbouw, afwerking, inrichting)

plaatsgericht (wegsegment A, B, C,...)

De vraag waarop projectleider en opdrachtgever samen antwoord moeten geven is: welke opbouw past voor de 
projectsituatie het best i.f.v.: wat ermee te bereiken ?

Als er taakstellende opdrachten aan partijen in het project herkenbaar moeten blijven, is een disciplinegerichte 
opbouw goed. Als de voortgang bewaakt moet worden, is een volgorde- of plaatsgerichte opbouw goed.

De opbouw hangt dus af van de toepassing. Veel toepassingen zijn verschillend per fase: in de ontwerpfase 
worden opdrachten aan ontwerpende partijen uitgegeven en is de voortgangsbewaking van uitgaven minder 
belangrijk (alleen ontwerpkosten), maar de bewaking van de ontwerpen zelf zeer belangrijk. Dat is immers de 
verplichting die bij uitvoering ervan betaald moet worden. In de uitvoeringsfase is met name de bewaking van de 
voortgang in geld belangrijk omdat daarop moet worden betaald.

NOTA KOSTENBEHEERSING



6. Om in het begin van een project een «taakstellend budget» te kunnen opbouwen, zal er naast berekenbare bud-
getonderdelen een onberekenbaar, maar op basis van ervaring geschat budgetonderdeel «nog toe te delen» te 
worden opgenomen.  

onderdelen in een algemeen kader geplaatst, bvb. als volgt : 

 

00 Grond/terrein

20 Installaties

30 Inrichting

40 Honoraria

50 Spec. kosten opdrachtgever

60 Prijs/valutawijz.

70 Nog toe te delen

90 – Opbrengsten

 – Financiering

 – Budgetonnauwkeurigheden

dieptekennis voorradig wordt tijdens de projectvooruitgang.

Het kader blijft niettemin heilig. Mutaties zijn enkel inwendig toegelaten indien het programma niet arbitrair door 
de bouwheer wordt gewijzigd.

Hier zou een integrale management & engineering-aanpak voordelen bieden. Immers, het louter logistiek-bud-
getbeheer wordt hierbij gekoppeld aan het engagement van het ontwerpteam het resultaat te halen binnen de 
budgetenveloppe.

In onderhavige opdracht is de integrale aanpak niet voorzien.

7. Rapporteren over het budget

Dit communicerende vat met alle budgetposten is het eerste stuurinstrument voor de projectleider, want het 
-

minste aan het eind van iedere fase dienen de mutaties vastgelegd te worden en wordt toenemende nauwkeu-
righeid ook aangetoond. 

Deze mutaties kunnen in een zogenaamd budgetrapportageformulier worden vastgelegd.

Type budgetrapportageformulier

1

rubriek

2

naam

3

oorspr. 
budget

4

prijs/ 
valuta-

verschil-
len

5

budget-
mutatie

6

van/ 
naar 

reserve

7

huidig-
budget

8

gecon-
trac-
teerd

9

nog te 
contrac-

teren

10

verschil-
taak-
pro-

gnose

00

10

20

30

40

50

60

70

80

90

terrein

bouw +

civ.

install.

inricht.

honoraria

nog toe te 

delen

prijs/val.

spec. kos

ten

BTW

opbr./ n.

Totaal +/-

marge

Totaal generaal
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8. Practische uitvoering van de budgetopvolging

Bij elk project wordt volgend kostenbeheersingssysteem toegepast:

Alle uitvoeringsdossiers worden opgesteld op dezelfde manier.

De eenheidsprijzen van alle aanbestedingen worden regelmatig verzameld. Van de uitgevoerde ontwerpen wordt, 
na uitvoering, een berekening gemaakt van de kostprijs: m². Deze gegevens worden gebruikt om de ramingen op 
te stellen in de verschillende fases hieronder beschreven.

-
leg, het budget onder controle gehouden. Dit gebeurt als volgt:

1. Startnota

Opmaken van een startnota met oa de inventarisatie van de ontwerpgegevens.

Eventueel bezoeken van gelijkaardige projecten.

2. Programma van eisen

Opmaken van een programma van eisen en de daaruit volgende eerste raming van de kostprijs/m²

3. Fase schetsontwerp

Tweede raming van de kostprijs/m²

4. Fase voorontwerp

Een nieuwe raming wordt gemaakt op basis van een ruwe meetstaat

5. Fase ontwerp

6. Fase uitvoeringsontwerp

-
ken van een gedetailleerde opmetingsstaat (bijlage bij het aanbestedingsdossier), worden meerwerken 
vermeden

7. Fase uitvoering

Het budget wordt gecontroleerd op basis van aanvullende offertes, dwz dat wekelijks (na de werfvergade-
ring), indien nodig, een genummerd document wordt opgesteld met vermelding van de gevraagde aanpas-
sing of wijziging, de aangepaste hoeveelheid, de eenheidsprijs uit het aannemingsdossier en de min- of 
meerprijs

Maandelijks, na het nazicht van de vorderingsstaten van de aannemer, wordt een budgetoverzicht 
opgesteld, met vermelding van: de aanbestedingssommen, de aanvullende offertes, de reeds uitgevoerde 
bedragen, eventuele andere, nog te voorziene budgetaanpassingen


