
The day the earth stood still



1.Analyse van de opdracht



1.1 Situering

De verkeers- en vervoersstructuur in de regio Diepenbeek wordt gekenmerkt door 
enerzijds een aantal radiale steenwegen die uit Hasselt vertrekken (N2, N74, N75, N80 
en N78) en anderzijds door het rastervormige verkeersnetwerk van Genk. Daarbij hoort 
tevens de N76 Verbindslaan, die een noord-zuid verbinding maakt en Genk verbindt met 
Sint-Truiden en Tongeren. Deze N76 is gecategoriseerd als een primaire weg type 2. Dit 
betekent dat de weg een verzamelfunctie heeft op Vlaams niveau. In oost-west richting 
vormen het Albertkanaal en de autosnelwegen E314 en E313 belangrijke bovenlokale 
verkeersinfrastructuren.

Het op- en afrittencomplex E313 – N76 is momenteel een hollands complex. De N76 is 
in de huidige situatie de voorrangsweg met daarop aansluitend de verschillende op- en 
afritten. Enkel bij de zuidelijke op- en afrit is een VRI ingesteld. 
In de omgeving bevindt zich de watertoren van de Vlaamse Maatschappij voor 
watervoorziening, die als landmark fungeert voor het gehele verkeersknooppunt. 

regio Diepenbeek >





De herinrichting zal gebeuren op de N76 vanaf de kruising met de Dooistraat en 
Watertorenstraat tot na de op- en afritten van de E313 (afrit 30). Het projectgebied wordt 
bepaald door drie verschillende aandachtspunten. Deze punten zorgen ervoor dat de 
voorgestelde oplossing specifiek wordt voor zijn omgeving. Deze punten zijn:
a. de aansluiting van afrit 30 van de E313 op de Verbindingslaan N76;
b. de aansluiting van het carpool parkeerterrein op de Verbindingslaan N76 met  
 daartegenover liggend een tankstation;
c. de kruising Dooistraat – Verbindingslaan.

1.2 Projectgebied

aandachtspunten >





Het probleem van de huidige situatie is dat het profiel van de Verbindingslaan N76 zo 
breed is dat er met hoge snelheid wordt gereden. De afwikkeling van het verkeer op de 
kruisingen met de N76 verloopt daardoor niet goed en veroorzaakt opstoppingen, zowel 
op de N76 als op de afritten van de E313. Het toepassen van een VRI heeft niet geleid 
tot voldoende verbetering. Daarbij zijn de kruisingen moeilijk over te steken voor langzaam 
verkeer. Met name het fietsverkeer ervaart een hoge onveiligheid bij het gebruik maken van 
de route langs de N76.

beeldregistratie huidige situatie >





2.Opgave en ambitie



Met de nieuwe inrichting van de verkeersknoop is het de bedoeling te komen tot een 
duurzame, verkeersveilige en vlottere afwikkeling van alle verkeersmodaliteiten. Daarnaast 
dient de verkeersknoop in al haar facetten heringericht te worden met oog voor de 
leefbaarheid van de omwonenden. Het complex dient te fungeren als herkenningspunt in 
de omgeving. 

De fietsverbinding Kortessem-Diepenbeek en de aansluiting hierbij op het recreatief 
fietsroutenetwerk vormen een belangrijk aandachtspunt in het ontwerp. Fietsers 
moeten op een veilige en vlotte manier het gebied kunnen doorkruisen met als doel het 
fietsgebruik te stimuleren. 

Naast het maken van een verkeersveilige reconfiguratie van dit knooppunt, gaat het er om 
de diverse modaliteiten op een zodanige manier bij elkaar te brengen dat deze van elkaar 
profiteren en er een meerwaarde onstaat voor het publieke domein. We hebben hier te 
maken met:
a. autoverkeer
b. busverbinding
c. fietsroute
d. carpoolgebied

Deze modaliteiten hebben verschillende en varierende snelheden, sommige passeren 
het plangebied, sommige wisselen hier uit;  auto’s arriveren bij de carpoolplaats en 
bestuurders worden passagiers, fietsers arriveren per fiets en worden busreiziger, fietsers 
arriveren en worden carpoolers, sommige auto’s gaan tanken. De opgave is om deze 
potentiele uitwisselingsmomenten te accomoderen.

2.1 Publiek domein

kaart huidige situatie >





3.Afweging type kruispunt



De keuze tussen verschillende kruispuntoplossingen voor het op- en afrittencomplex en 
de N76 gebeurt op basis van een aantal invalshoeken. De gekende verkeersplanologische 
context wordt gehanteerd om een eerste selectie te maken van de verschillende 
kruispunttypes. Hierbij is rekening gehouden met de wegencategorisering en de 
ruimtelijke context. Daarna wordt op basis van de verkeersintensiteiten en beschikbare 
ruimte op het terrein een verkeerskundige en ruimtelijke analyse van de resterende 
kruispuntconfiguraties gemaakt. Naar aanleiding van een aantal factoren wordt het aantal 
kruispuntoplossingen verder gereduceerd tot een voorkeursoplossing. 

Bij de afweging van welk kruispunttype toe te passen is rekening gehouden met de 
verkeersplanologische context. Bij een kruising tussen een primaire weg type twee en 
een toe- en afrit kunnen twee kruispunttypes toegepast worden, namelijk een VRI of een 
rotonde. 

3.1 Verkeersplanologische context

©2010 Google - Kaartgegevens ©2010 Tele Atlas -

Page 1 of 1Google Maps

8-4-2010http://maps.google.nl/maps?hl=nl&ie=UTF8&ll=51.294183,5.032103&spn=0.009017,0...

©2010 Google - Kaartgegevens ©2010 Tele Atlas -

Page 1 of 1Google Maps

8-4-2010http://maps.google.nl/maps?hl=nl&ie=UTF8&ll=51.29582,5.094438&spn=0.009017,0....

©2010 Google - Kaartgegevens ©2010 Tele Atlas -

Page 1 of 1Google Maps

8-4-2010http://maps.google.nl/maps?hl=nl&ie=UTF8&ll=51.371727,5.319228&spn=0.018003,0...

inventarisatie vergelijkbare krusingen elders in Belgie  >



©2010 Google - Kaartgegevens ©2010 Tele Atlas -

Page 1 of 1Google Maps

8-4-2010http://maps.google.nl/maps?hl=nl&ie=UTF8&ll=51.294183,5.032103&spn=0.009017,0...

©2010 Google - Kaartgegevens ©2010 Tele Atlas -

Page 1 of 1Google Maps

8-4-2010http://maps.google.nl/maps?hl=nl&ie=UTF8&ll=51.29582,5.094438&spn=0.009017,0....

©2010 Google - Kaartgegevens ©2010 Tele Atlas -

Page 1 of 1Google Maps

8-4-2010http://maps.google.nl/maps?hl=nl&ie=UTF8&ll=51.387182,6.203413&spn=0.017997,0...

e313

A. Q8 Ranst E34-E313 (Turnhout)
Antwerpsesteenweg, 2520 Ranst, Belgium  - 
03 353 03 11 

©2010 Google - Kaartgegevens ©2010 Tele Atlas -

Page 1 of 1e313 - Google Maps

8-4-2010http://maps.google.nl/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=&q=e313&sll=52.46939...

e313

A. Q8 Ranst E34-E313 (Turnhout)
Antwerpsesteenweg, 2520 Ranst, Belgium  - 
03 353 03 11 

©2010 Google - Kaartgegevens ©2010 Tele Atlas -

Page 1 of 1e313 - Google Maps

8-4-2010http://maps.google.nl/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=&q=e313&sll=52.46939...

©2010 Google - Kaartgegevens ©2010 Tele Atlas -

Page 1 of 1Google Maps

8-4-2010http://maps.google.nl/maps?hl=nl&ie=UTF8&ll=50.689906,5.5829&spn=0.01827,0.03...
©2010 Google - Kaartgegevens ©2010 Tele Atlas -

Page 1 of 1Google Maps

8-4-2010http://maps.google.nl/maps?hl=nl&ie=UTF8&ll=51.371727,5.319228&spn=0.018003,0...

©2010 Google - Kaartgegevens ©2010 Tele Atlas -

Page 1 of 1Google Maps

8-4-2010http://maps.google.nl/maps?hl=nl&ie=UTF8&ll=51.378853,5.976305&spn=0.018,0.05...

e313

A. Q8 Ranst E34-E313 (Turnhout)
Antwerpsesteenweg, 2520 Ranst, Belgium  - 
03 353 03 11 

©2010 Google - Kaartgegevens ©2010 Tele Atlas -

Page 1 of 1e313 - Google Maps

8-4-2010http://maps.google.nl/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=&q=e313&sll=52.46939...



Vervolgens wordt de verkeerskundige en ruimtelijke inpasbaarheid nagegaan. Op 
basis van telgegevens is een capaciteitsberekening uitgevoerd waaruit blijkt dat beide 
kruispuntvormen mogelijk zijn. Bij een rotonde is wel een specifieke vorm vereist, namelijk 
een turborotonde. In tweede instantie is een afweging gemaakt op basis van een aantal 
factoren.

• Capaciteit
Ten opzichte van een ongeregeld kruispunt kunnen rotondes de doorstroming verbeteren. 
Vaak zit er wel een grens aan hun capaciteit. Door de hoge intensiteiten op de N76 is een 
enkelstrooksrotonde niet mogelijk. Een beter alternatief is de turborotonde, waarbij de 
capaciteit wordt uitgebreid zonder dat de verkeersveiligheid noemenswaardig vermindert. 
Bij het maken van een afweging is het ook belangrijk te kijken naar de verdeling van de 
intensiteit over de verschillende afslaande bewegingen. Deze afslaande bewegingen vanaf 
de afrit en naar de oprit zijn hoog. Een turborotonde kan dit beter verwerken dan een 
kruispunt met verkeerslichten. 

• Veiligheid
Uit het oogpunt van veiligheid is het ombouwen van een normaal, ongeregeld kruispunt 
tot een rotonde altijd een verbetering. Op een rotonde liggen de snelheden lager, 
waardoor zowel het aantal als de ernst van ongevallen afneemt. Daarnaast zijn door 
de cirkelvorm frontale botsingen of zijwaartse botsingen waarbij een voertuig aan de 
bestuurderszijde wordt geraakt praktisch onmogelijk. Vrijwel alle ongevallen op rotondes 
zijn flankongevallen, waarbij de voertuigen elkaar onder een kleine hoek raken. Bij deze 
ongevallen is veelal uitsluitend sprake van materiële schade. De verkeersveiligheid is dus 
een belangrijke reden om een rotonde aan te leggen. Wel bestaat op rotondes nog steeds 
het risico van voorrangsfouten. Deze voorrangsfouten worden vermeden door de  aanleg 
van een turborotonde met een goede bewegwijzering en markering.  

3.2 Verkeerskundige en ruimtelijke 
inpasbaarheid
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• OV en hulpdiensten
Op dit punt hebben VRI’s een voordeel: met verkeerslichten kun je het openbaar vervoer 
of hulpdiensten voorrang verlenen. Met rotondes kan dat niet, en vooral hulpdiensten 
hebben daar vaak last van. Toch zal de aanleg van een turborotonde de doorstroming 
verbeteren en zullen de wachtrijen miniem zijn. OV en hulpdiensten zullen hier amper een 
nadeel van ondervinden ten opzichte van een VRI.

• Milieu
Veel milieuwinst is te behalen met het voorkomen van stops. Dat kan met rotondes, maar 
ook VRI’s worden steeds vaker geoptimaliseerd in de vorm van een ‘groene golf’. Toch is 
het toepassen van een ‘groene golf’ in deze situatie niet mogelijk. Berekeningen tonen dat 
een turborotonde op het drukste moment van de dag (avondspits) een maximale wachtrij 
van 4 voertuigen zal genereren met een acceptabele maximale wachttijd. 

aanduiding turborotonde >





4.Voorstel



Uit deze analyse is gebleken dat een turborotonde de beste oplossing is als kruispunttype 
voor het op- en afrittencomplex en de N76. Dit vanuit de standpunten duurzaamheid, 
doorstroming en veiligheid. Deze turborotonde wordt zo vormgegeven dat hij het best 
aansluit op de huidige verkeersstromen en aanwezige ruimte. 

Het unieke van de turborotonde is dat de rijstroken op de rotonde fysiek van elkaar 
zijn gescheiden. Dit zorgt ervoor dat niet alle verkeersbewegingen op één rijstrook 
plaatsvinden, maar dat het verkeer over de verschillende rijstroken wordt geleid. Het op- 
en afrittencomplex bevat twee kruispunten met een korte onderlinge afstand. Wanneer de 
kruispunten zouden worden voorzien van twee onafhankelijke rotondes, bestaat het risico 
dat de wachtrij voor één van de rotondes strekt tot de rijbaan van de andere rotonde, 
waardoor het verkeer op deze rotonde stil zou komen te staan. Om dit te voorkomen 
zijn de rotondes met elkaar verbonden in een kluifvorm, waardoor praktisch gezien één 
rotonde ontstaat. De doorstroming op de rotonde is hiermee gegarandeerd. Daarnaast zal 
deze rotondevorm minder conflicten veroorzaken en daardoor ook minder ongevallen. 

de kluif >





4.1 Turbokluifrotonde

De zogenaamde ‘turbokluifrotonde’ is een samenvoeging van een turborotonde (een 
rotonde bestaand uit twee fysiek gescheiden rijstroken) en een kluifrotonde (twee 
aaneengesloten rotondes). 
Hoewel de turborotonde en de kluifrotonde zichzelf al in de Nederlandse praktijk hebben 
bewezen, is de combinatie van deze twee rotondevormen een relatief nieuw concept. In 
Nederland is al een aantal op- en afritcomplexen voorzien van een turbokluifrotonde (A20 
bij Maasdijk, A65 bij Berkel-Enschot, N11 bij Bodegraven), maar ook in de provincie Oost-
Vlaanderen is de aanleg van een turbokluifrotonde gepland bij het op- en afrittencomplex 
van de R4 en de N70 bij Oostakker.
   
Het voorgestelde model is tevens een duurzame oplossing; het heeft voldoende 
restcapaciteit en zal een toename van vracht- en autoverkeer in de komende jaren zonder 
problemen kunnen verwerken. 

voorbeelden bestaande kluifrotonden >





plankaart autoverkeer >





4.2 Kruispunt N76 - Dooistraat - Watertorenweg

De kruising van de N76 met de Dooistraat en Watertorenstraat wordt ingericht als 
enkelstrooksrotonde. Op deze manier behoudt het gehele gebied eenzelfde vormgeving. 
Tussen deze rotonde en de turbokluifrotonde wordt een middenberm aangebracht, 
waardoor de kruisende stromen en de samenhangende onveiligheid geminimaliseerd 
worden. Nadeel hiervan is dat er een kleine omrijbeweging via de rotonde noodzakelijk is 
om het carpoolterrein of het tankstation te bereiken. 

detail plankaart kruising N76 - Dooistraat - Watertorenweg >





4.3 Fietsers

De rotondes en bijhorende weginrichting zullen de snelheid van het gemotoriseerd verkeer 
doen dalen. Hierdoor is het mogelijk om het fietsverkeer ter plaatse van de rotondes op 
een veilige manier bovengronds te laten afwikkelen. De oversteek over de E313 wordt 
middels een vrijliggende fietsbrug gerealiseerd. Daarmee voorkomt men dat er op vier 
plaatsen fietstunnels moeten gerealiseerd worden. De fietsroute wordt zo een prettige 
route, zonder sociaal onveilige tunnels, die past bij de ambitie om een recreatieve route te 
realiseren. De enige fiets/voettunnel die gerealiseerd dient te worden in dit gebied is de 
verbinding ter hoogte van ‘’wachterspaviljoen’’, waar de fietsenstalling, carpoolruimte en 
bushalte zijn gelegen. We verwachten dat op deze plek te allen tijde zoveel beweging zal 
zijn dat sociale controle gegarandeerd is. 

schema fietspaden plan >





4.4 Openbaar vervoer en carpoolplaats

De bus halteert aan beide zijden van de N76. Door het verleggen van de N76 ontstaat 
extra ruimte aan beide zijden van de weg voor de realisatie van comfortabele en 
toegankelijke halteinfrastructuur. De tunnel die onder de N76 doorgaat garandeert een 
veilige oversteek tussen de twee haltes. 

De bestaande carpoolplaats wordt heraangelegd en de bestaande capaciteit van 100 
voertuigen blijft minimaal behouden. 

schema busvervoer >





4.5 Multimodaal knooppunt

Het vertragen van verkeer, enkel en alleen met verkeerstechnische middelen is meestal 
niet voldoende of wekt juist irritatie op. De vanzelfsprekendheid van een lage snelheid 
komt voort uit de vormgeving van de wegprofielen en het scenario wat zich langs de weg 
afspeelt. Daarom hebben we niet gekozen voor een gestroomlijnde vormgeving maar juist 
voor een serie van momenten en een aantal lagen dat doorkruist wordt. 

Door de middens van de rotondes op te vatten als zwaartepunten, en door nog enkele 
zwaartepunten toe te voegen, ontstaat een ketting van gebeurtenissen. Alle interventies 
binnen de invloedsgebieden van de zwaartepunten richten zich op de middens, zonder 
overigens de exacte centra werkelijk te bezetten; deze middens worden niet zozeer 
zichtbaar, meer voelbaar.
Bepaalde karakteristieke onderdelen in het plangebied zijn duidelijk onder invloed van 
de zwaartepunten; de paviljoens waar de bushaltes en fietsenstalling zich bevinden 
lijken mee te hebben gedraaid in de middelpuntvliegende kracht, net zoals de nieuwe 
parkeeropstelling van de auto’s op het carpool gebied.

5 krachtenvelden >





En als extra laag, als stille getuigen van dit vrijwel onzichtbare krachtenveld, plaatsen 
we een 75-tal zwarte, abstracte figuren. Zij zijn de volgende modaliteit, na de auto, bus, 
fietser en voetganger en staan letterlijk voor stilstand, de traagste van alle. De glanzende 
sculpturen lijken te zijn bevroren, met hun gezicht gericht naar de dichtstbijzijnde 
zwaartepunt. Ze zijn zwart zodat ze vooral als silhouet worden ervaren en niet als 
werkelijke mensen. We hebben ons hierbij laten inspireren door Gort, het karakter uit 
de film The day the earth stood still. De aanwezigheid van deze silhouetten geven de 
weggebruiker het gevoel ‘te gast’ te zijn. 

4.6 Gort

detail plankaart; aantal sculturen rond een rotonde >

scene uit The day the earth stood still





tekst afbeelding >

Op de plek waar de meeste uitwisseling tusen de modaliteiten te verwachten valt, 
plaatsen we een paviljoen welke beschutting biedt aan reizigers die op de bus wachten, 
passagiers die op hun carpoolafspraak wachten en fietsers die hun fiets hier parkeren. In 
tegenstelling tot de zwarte sculpturen worden dit lichte, zwevende luifels die lijken te zijn 
opgetild in de dynamiek van de krachtenvelden. Ze worden uitgevoerd in een combinatie 
van staal en pvc-doek waarmee een grote vormvrijheid en lichtgewicht constructie 
gerealiseerd kunnen worden. 
De verharding van het carpoolparkeerterrein wordt deels uitgevoerd in rastertegels, 
gemaakt van gerecycled PVC, en gevuld met gras. 

4.7 Paviljoens

TTE-tegel als parkeerverharding





5. Minder hinder



Om het doorgaande verkeer niet te hinderen tijdens de constructie wordt een nieuw 
viaduct gebouwd ten westen van het bestaande viaduct. De westzijde van de N76 kent 
namelijk de minste beperkingen voor het aanleggen van een nieuw traject. Bovendien 
komen de kruisingen met de afritten van de E313 hierdoor meer in elkaars verlengde 
te liggen, wat voor de veiligheid van de gekozen verkeersoplossing gunstig is. De 
verkeersknoop zal zo in alle richtingen gedurende de gehele duur van de werken zijn 
volledige capaciteit behouden. Enkel op bepaalde momenten zal het verkeer op de 
N76 / E313 onderbroken worden. De werken zullen dan zo georganiseerd worden 
dat het mobiliteitssysteem “zo goed mogelijk” haar functie kan blijven vervullen. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de fasering, de inname van ruimte en de duur en periode 
van uitvoering. Dit zal gebeuren met goede communicatie, omleidingen, planning en 
signalisatie en zal gecoördineerd worden met mogelijk andere wegwerkzaamheden in de 
buurt. 

schema verlegging traject >





6.Projectvorm



Om binnen de gestelde budgetten voor studiekosten (€70.000 excl. BTW) en bouwkosten 
(€5.000.000 incl. BTW) een voor de opdrachtgever zo goed mogelijk resultaat neer te zetten, 
adviseren wij het project vorm te geven in een Design & Build-contract (D&B-contract). Dit 
houdt in dat de technische uitwerking van het ontwerp en de daadwerkelijke uitvoering van het 
ontwerp door één en dezelfde partij worden uitgevoerd. Hierdoor kunnen binnen het bouwproces 
de aspecten tijd en geld zeer goed worden beheerst en blijft het risico voor de opdrachtgever 
beperkt. DHV/NIO adviseert de opdrachtgever gedurende het aanbestedingsproces, maar zal 
niet optreden als aannemende partij. 

De kosten voor de studie en de bouw kunnen op een vast bedrag worden gesteld, waarbinnen 
de opdrachtnemer dient te werken. Door het risico bij de opdrachtnemer te leggen is een goede 
kostenbeheersing voor de opdrachtgever gegarandeerd. Bovendien wordt de opdrachtnemer 
gestimuleerd zo efficiënt mogelijk te werken, wat de kwaliteit van het eindresultaat ten goede zal 
komen. Ook worden kosten bespaard door de mogelijkheid om al in een vroeg stadium van het 
bouwproces het ontwerp en de realisatie op elkaar af te stemmen.

Een ander bijkomend voordeel van Design & Build is dat de opdrachtgever slechts contact heeft 
met één partij: de aannemer. De aannemer neemt de zorgen van de opdrachtgever uit handen en 
vormt de verbindende schakel tussen de opdrachtgever en alle derden (adviseurs, ontwerpers, 
uitvoerders, maar ook lagere overheden of maatschappelijke organisaties) die gedurende het 
bouwproces aanwezig zijn.

Voor de verdere organisatie van het planproces doet DHV/NIO het voorstel om de markt 
(aannemers) te betrekken bij de verdere detaillering van het ontwerp. Hierbij wordt specifieke 
marktkennis in het ontwerp gebracht. Dit kan creatieve en innovatieve oplossingen brengen, die 
kostenbesparend zijn en die mogelijk niet tot stand waren gekomen bij een traditionele vorm 
van het bouwproces. Het al dan niet vervangen of renoveren van de brug over de E313 is in dit 
project een specifiek onderwerp waarbij de markt een duidelijke meerwaarde heeft. 
De dynamische verkeerssimulatie van het op- en afrittencomplex kan worden opgenomen in 
de studieopdracht van de aannemer, maar deze kan ook door DHV worden uitgevoerd. DHV 
maakt gebruik van het simulatieprogramma Aimsun en beschikt over zeer ruime ervaring met 
simulatieopdracht van vergelijkbaar schaalniveau.

6.1 Design & Build

totale plankaart  >





Binnen een Design & Build-contract is een aantal zaken van cruciaal belang. Zo dienen de 
risico’s van het project vooraf in beeld worden gebracht en moet duidelijk zijn hoe deze 
risico’s beheerst gaan worden. Ook dient de vraagspecificatie helder te zijn, voorzien van 
een duidelijk Programma van Eisen en sluitende contractvoorwaarden. Om te komen tot 
een succesvol D&B-contract stellen wij de volgende processtappen voor:

1. Uitbestedingsvoorstel
Om te komen tot een uitbestedingsvoorstel dienen de volgende vragen beantwoord te 
worden:

o welke inhoudelijke en procesmatige werkzaamheden wil de opdrachtgever zelf in  
 de hand houden?;
o op welke wijze kan DHV/NIO de opdrachtgever hierbij ondersteunen?;
o de aannemer is als opdrachtnemer verantwoordelijk voor ontwerp en uitvoering  
 (D&C), maar welke vrijheden voor het ontwerp en de realisatie heeft hij?;
o wat zijn de nog te nemen besluiten in het kader van juridische procedures?.

Het resultaat van deze processtap is dat bekend is op welke wijze het werk aanbesteed 
gaat worden.

6.2 Processtappen

impressie nachtbeeld >





Titel

tekst afbeelding >

2. Inventarisatie 
Om een goed contract te kunnen opstellen tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer 
(aannemer) dient inzicht te worden geven in de terreingesteldheid van het projectgebied. 
Hiertoe dient inzicht te zijn in o.a. de milieuhygiënische bodemkwaliteit, de geotechnische 
bodemaspecten en de staat van het huidige kunstwerk over de E313. Onderzocht moet 
worden:

o welke informatie beschikbaar is;
o welke ontbrekende informatie de opdrachtgever moet aanleveren aan de   
 opdrachtnemer;
o welke informatie de opdrachtgever door de opdrachtnemer laat onderzoeken.

Inzicht in de risico’s is essentieel bij het vaststellen van het contracteringsmoment en bij 
het toedelen van die risico’s aan de contractpartijen. Uitgangspunt bij dit toedelen is dat 
de totale projectkosten voor alle betrokken partijen geminimaliseerd worden, waarbij de 
gouden regel geldt: leg een risico bij die partij die de beheersing van dat risico het meest 
en het best kan beïnvloeden. 
Om dit inzicht te verkrijgen wordt een risico-inventarisatie voorgesteld in aanwezigheid van 
alle stakeholders. 
Het resultaat van deze processtap is dat inzicht is verkregen in de projectrisico’s en hoe 
deze beheerst worden.
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3. Vormgeving aanbestedingsproces
De laatste stap in dit proces is de daadwerkelijke aanbesteding van het werk aan een 
aannemer. Hiertoe worden de volgende werkzaamheden voorgesteld:

o opstellen van de basisovereenkomst;
o publiceren van de aanbesteding;
o houden van inlichtingen;
o houden van de aanbesteding;
o gunning.

Afhankelijk van het soort aanbesteding en welke werkzaamheden de aannemer voor de 
aanbesteding dient te verrichten bedraagt de doorlooptijd van het aanbestedingsproces 
vier tot acht maanden. Het resultaat van deze processtap is een aanbesteed werk.










