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Voorwoord
De N76 in Diepenbeek vormt een directe 
verbinding tussen de E313 en E314 
maar heeft op verscheidene plaatsen 
verkeerskundige problemen. Dit hangt samen 
met de omstandigheid dat de N76 weliswaar 
is gekwalificeerd als een klasse II-weg, maar 
niet als zodanig is vormgegeven. 

Een belangrijk onderdeel van de aanpassing 
van de N76 aan zijn klassering vormt het 
herontwerp van de kruising met de E313.
Op deze kruising zorgen de problemen met 
de doorstroom niet alleen voor oponthoud 
maar ook voor onveilige situaties.

Dit herontwerp biedt een goede gelegenheid 
de verkeersafwikkeling te verbeteren en de 
verkeersveiligheid te vergroten.

Tegelijkertijd is het een goede kans de 
fietsverbinding met Kortessem op te waarderen 
en de carpoolplaats om te vormen tot een 
multimodale knoop waar overstap tussen de 
diverse vervoersmiddelen op een gemakkelijke 
en veilige manier kan plaatsvinden.

Het herontwerp heeft niet slechts een 
verkeerskundige basis, maar ook een bredere 
landschappelijke oriëntatie waardoor een 
kwalitatief goede inplanting gerealiseerd 
wordt.

Het ontwerp omvat tevens een strategie die 
in het kader van Minder hinder ervoor zorgt 
dat tijdens de uitvoering de knoop blijft 
functioneren.



onderzoek
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Huidige situatie
Het op- en afrittencomplex bij Diepenbeek 
bevindt zich op de kruising van de A13/E313 
en de N76. Het complex bevindt zich juist ten 
zuiden van de kern van Diepenbeek.

De bebouwingsstructuur van het centrum van 
Diepenbeek waaiert uit langs de invalswegen 
naar het centrum.

Ten zuidoosten bevindt zich het gehucht het 
Crijt. Viereneenhalve kilometer ten zuiden aan 
de N76 ligt Kortessem. Zeven kilometer ten 
westen van het kruispunt bevindt zich Hasselt 
en even ver ten oosten Bilzen.

Diepenbeek bevindt zich in de provincie 
Limburg en grenst aan Hasselt.  De gemeente 
telt ongeveer 18.000 inwoners.  
Het is gelegen in het Demerdal en ligt op de 
grens van de Kempen en Haspengouw.  In 
het noorden doorsnijdt het Albertkanaal de 
gemeente, in het zuiden de autosnelweg E313 
(Antwerpen – Luik).  De gemeente heeft een 
station aan spoorlijn Antwerpen-Hasselt-
Luik. 

Diepenbeek is een residentiële gemeente 
gelegen tussen de drukke centra Hasselt 
en Genk.  Naast het centrum bestaat de 
gemeente uit een aantal wijken: ten noorden 
van de spoorweg en de steenweg zijn dit 
Lutselus, Rozendaal, Piannesberg, Dorpheide, 
Rooierheide, Bijenberg; in het zuiden liggen 
Pampert, Reitje, Keizel, Zwartveld en het 
Crijt.  
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Ruimtelijke analyse
 Gewestplan

Het op en afrittencomplex ligt in 
(landschappelijk waardevol) agrarisch 
gebied.  Een woonlint dwarst de autosnelweg. 
Het bestaat uit ‘woongebied met landelijk 
karakter’.  Ten zuiden van het op- en 
afrittencomplex ligt de kleine woonkern het 
Crijt die ook als ‘woongebied met landelijk 
karakter is aangeduid.   Ten noorden van het 
complex loopt de Dooistraat als een woonlint 
richting Diepenbeek-centrum.  Het gebied 
tussen de Dooistraat en  de Verbindingslaan 
is aangeduid als ‘woonuitbreidingsgebied’.  
Een strook langs de Verbindingslaan en het 
binnengebied afgebakend door het op- en 
afrittencomplex  zijn ‘bufferzones’.

Het project ligt in het traditionele landschap 
‘Vochtig Haspengouw’.
Ten zuiden van de autosnelweg ligt de 
relictzone ‘Middenloop van de Mombeek’. 
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Ontwikkeling van het landschap
De Ferrariskaart (1778) toont een halfopen 
landschap dat doorsneden wordt door wegenis.  
Diepenbeek centrum vormt een kleine 
woonkern, omgeven door natte graslanden.  
De gronden in de Demervallei werden als 
‘beemden’ gebruikt; nabij de woningen en de 
wegen werden de percelen gebruikt als akker.  
De natte graslanden werden omzoomd door 
houtkanten.
Enkele kleinere beekvalleien omgeven door 
moerasbos lopen door het landschap.  Deze 
beekvalleien lopen als parallelle assen met 
elkaar en stromen ten noorden van het 
centrum van Diepenbeek in de Demervallei.
Het gehucht “Kreyt” staat vermeld op de kaart 
en bestaat voornamelijk uit een verzameling 
van vierkantshoeven.  Aan de toegangswegen 
tot Diepenbeek liggen eveneens enkele 
hoeven. Aangrenzend aan de hoeven staan 
vaak hoogstamboomgaarden.
De bestaande reliëfverschillen in het landschap 
staan eveneens op de kaart aangegeven.

De eerste symptomen van lintbebouwing 
langs de toegangswegen tot Diepenbeek zijn 
op de militaire stafkaart uit 1878 zichtbaar.  
Een aantal graslanden zijn omzoomd met 
houtkanten, maar t.o.v. de achttiende eeuw 
is de hoeveelheid houtkanten afgenomen.  
Ook de hoeveelheid (broek)bos is duidelijk 
afgenomen.

De rode pijlen geven indicatief weer waar zich 
nu de E313 bevindt.
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 De verlinting van het landschap heeft 
zich verder gezet.  De meer natuurlijke 
bosstructuren zijn verdrongen naar de 
beekvalleien.  Verspreid in het landschap 
komen nog aangeplante populierenbossen 
voor.  De houtkanten zijn aan het verdwijnen, 
het zijn populierenaanplanten die op het einde 
van de 20ste eeuw de graslanden afboorden.  
Ook de hoogstamboomgaarden hebben hun 
economische waarde verloren en dreigen te 
verdwijnen.
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Bebouwingsstructuur

De bouwingsstructuur bestaat uit woonlinten 
langs de weginfrastructuren.  Naast woningen 
ligt er een aantal agrarische bedrijven 
met een grotere korrelstructuur.  De N76/
Verbindingslaan heeft de laatste jaren een 
sterke verlinting ondergaan tussen Genk, de 
autosnelweg en Borgloon. Het gehucht Krijt 
bestaat uit enkele straten waarlangs woningen 
en hoeves geconcentreerd zijn.

Verkeersinfrastructuur

De E313 vormt ter hoogte van het op- en 
afrittencomplex een dominante structuur.  Niet 
alleen door de ruimte die de infrastructuren in 
beslag nemen, maar ook wegens de ophoging 
van de op- en afritten en de verdiepte ligging 
van de autosnelweg.  Door het reliëfverschil 
komt de E313 met op- en afritten en brug als 
aparte entiteit voor, zonder enige samenhang 
met de omgeving.  

Vanaf de N76 zijn enkele gemeentewegen 
bereikbaar.  Ook het gehucht het Crijt sluit 
aan op de N76.

Ten zuidoosten van de E313 loopt het 
fietsroutenetwerk (stippellijn).  De fietsers 
worden via een ondertunneling onder de N76 
geleid.

Ruimtelijke structuren
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Perceleringssstructuur

De percelen hebben een structuur van klassieke 
landbouwkavels.  Langs de weginfrastructuren 
waar bebouwing is ontwikkeld, is een kleinere 
kavelstructuur aanwezig.  
De rurale perceleringsstructuur is bruut 
doorsneden door de E313.  

De Verbindingslaan/N76 loopt wel deels 
mee met de perceelsstructuur, doordat de 
Verbindingslaan een historische verbinding is 
tussen Kortessem en Genk.

Agrarische structuur

De agrarische structuur wordt 
voornamelijk bepaald door graslanden.  
De landbouwbedrijven zijn voornamelijk 
gericht op veeteelt.  Sporadisch komen er 
maïsakkers voor.  Verspreid in het landschap 
komen restanten van hoogstamboomgaarden 
voor.  Opmerkelijk is dat er zeer weinig 
laaqstamboomgaarden zijn aangeplant ter 
vervanging van deze hoogstam.  De verandering 
van fruitteelt naar veeteelt na de Tweede 
Wereldoorlog heeft ook landschappelijke 
gevolgen. De hoogstamboomgaarden hebben 
plaats gemaakt voor graslanden.  

De regio rond bestaat uit een typisch 
coulissenlandschap gevormd door 
populierenbossen, graslanden en rijen 
populieren die graslanden omzomen.
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Grenzen

De E313 met op- en afrittencomplex en de 
Verbindingslaan (N76) vormen grenzen in het 
landschap. Vooral de E313 heeft invloed op 
(ontwikkelingen van) de ruimtelijke structuur.  
De bebouwing is ontwikkeld als woonlinten 
langs de lokale weginfrastructuren.
 
Door het reliëfverschil komt de E313 met op- 
en afritten en brug als aparte entiteit voor.  De 
E313 is als een nieuwe infrastructuur dwars 
door het landschap gelegd en zorgt voor een 
doorsnijding. Door deze doorsnijding heeft 
de E313 hier een heel eigen karakter door het 
afwisselende wegbeeld.

Groenstructuren

Het gedeelte van de gemeente Diepenbeek 
ten zuiden van de Grendelbaan en ten oosten 
van de Verbindingslaan is opgenomen in de 
ruilverkaveling van Vliermaalroot. 
Ten noorden van en langsheen de autosnelweg, 
tussen de gehuchten het Crijt en het Reitje ligt 
een erkend natuurreservaat. Enkele armere 
percelen nabij een populierenbosje zijn naar 
natuur omgezet en worden door Natuurpunt 
beheerd.  Het gaat om iets meer dan 5 hectare 
beemden, ter plekke genaamd “den Elst”.  Het 
gebied midden in een landbouwzone dient als 
stapsteen en toevluchtsoord voor allerhande 
dieren en planten. Het is via het ministerieel 
besluit van 6 april 2009 erkend als privaat 
natuurreservaat.
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 Verspreid in het landschap komen restanten 
van hoogstamboomgaarden voor.  De 
bosstructuren en lineaire groenstructuren 
bestaan vaak uit populierenaanplanten.  
Een aantal lineaire elementen bestaan uit 
haagstructuren en houtkanten (donkergroen).

Stroken langs de autosnelweg en de 
verbindingslaan liggen in biologisch waardevol 
gebied . Ten oosten van het afrittencomplex 
liggen enkele waardevolle percelen die 
bestaan uit soortenrijk cultuurgrasland en 
moerasvegetatie.  Ook het binnengebied 
van het afrittencomplex liggen in biologisch 
waardevol gebied en is  in 1999 gekarteerd 
als ‘ruigten’ en ‘aanplanten en parken’.

In het erkende natuurreservaat ‘Nietelbroeken’ 
liggen biologische zeer waardevolle percelen.
Eutrofe moerasbossen, eiken-
haagbeukenbossen, en zure eikenbossen 
komen in het gebied voor. 
De Nietelbroeken is ook aangeduid als 
faunistisch belangrijk gebied.



13

Bakens/ landmarks

De watertoren en de mast ten noorden 
van de E313 functioneren als bakens in het 
landschap.
Ze zijn al vanaf verre te zien.

 

 



14

Conclusies ruimtelijke analyse

Door het reliëfverschil komt de E313 met 
op- en afritten en brug als aparte entiteit 
voor. De E313 is een nieuwe infrastructuur 
die schijnbaar willekeurig in het landschap 
gelegd.  Hierdoor komt de infrastructuur 
nadrukkelijk als door mensen gemaakt over.  
Dit artificiële aspect wordt benadrukt door de 
aanwezigheid van de opvallende watertoren 
en de mast die als bakens functioneren.

Het kunstmatige reliëfverschil tussen E313 
met op- en afrittencomplex en het omliggende 
landschap zal op deze locatie blijven bestaan.  
Dit gegeven kan ofwel afgezwakt worden, 
ofwel benadrukt worden.

Het coulissenlandschap is een “lappendeken” 
van voornamelijk graslanden, akkers, 
populierenbossen en populierenrijen die 
doorsneden wordt door woonlinten.

Vanuit de lucht is dit “patchwork” goed 
zichtbaar.

Als men zich echter als autobestuurder, 
fietsers of voetganger door het landschap 
beweegt, is dit “patchwork” ook merkbaar.  Dit 
komt voornamelijk door de aanwezigheid van 
de populierenbossen die erg beeldbepalend 
zijn in het landschap. 
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De populierenbossen en – rijen zijn meestal op 
grondniveau transparante verticale structuren 
doordat de populieren vaak in graslanden 
aangeplant zijn of als grensbeplanting zijn 
aangebracht.  Op kruinhoogte hebben ze 
echter volume.  

We stellen voor om het patchwork dat 
voorkomt in het landschap verder door te 
trekken naar het op- en afrittencomplex.  
Vermits de weginfrastructuren zelf kunstmatig 
overkomen in het landschap vanwege de 
reliëfverschillen met de omgeving, wordt 
gekozen om het groen van de omgeving naar 
het op- en afrittencomplex te brengen.

De kenmerkende populier wordt gebruikt 
op de carpoolparking, zodat de parking 
aansluit op het omliggende landschap. 
Populus x canescens is een goede keuze.  
Op grondniveau blijft de carpoolparking een 
transparant karakter behouden, zoals de 
populierenaanplanten in de graslanden.  De 
ondergroei moet dus grasvegetatie of een 
bodembedekker zijn. 
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Verkeer: situatie en verbetering 
Gemotoriseerd verkeer

De autosnelweg E313-A13 (Antwerpen-
Hasselt-Luik) verknoopt met de N76 
te Diepenbeek door middel van op- en 
afrittencomplex 30. Het betreft een Hollands 
complex. 

De N76 heeft een 2x1 profiel met 
linksuitvoegstroken ter hoogte van de opritten 
richting de E313. Het zuidelijke kruispunt van 
de N76 met de op- en afrit wordt door middel 
van verkeerslichten geregeld. De afrit bestaat 
uit zowel een links- als een rechtsafstrook. 
Verkeer komende uit het zuiden kan via een 
bypass de E313 richting Luik oprijden.
Het noordelijke kruispunt is voorrangsgeregeld 
uitgevoerd met de voorrang in de N76. Ook 
hier bestaat de afrit uit een links- en een 
rechtsafstrook.

Ten noorden van de op- en afrittencomplex 
wordt de carpoolparking ontsloten. Ook hier 
is de voorrang voor het verkeer in de N76. Er is 
een linksuitvoegstrook voor verkeer komende 
vanuit het zuiden richting de carpoolparking.
De carpoolparking beschikt in de huidige 
toestand over 100 parkeerplaatsen voor 
personenwagens.

Het kruispunt van de N76 met de Dooistraat is 
voorrangsgeregeld. Komende van het noorden 
moet geritst worden vooraleer men aan het 
kruispunt met de Dooistraat komt.
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Gebruik van de bestaande infrastructuur

Uit tellingen blijkt dat aan het kruispunt N76 
x Dooistraat de N76 duidelijk de sterkste 
as is. De uitwisseling met de Dooistraat 
beperkt zich voor tot de zuidelijke tak van de 
N76. De Watertorenstraat kent erg beperkte 
intensiteiten. ’s Ochtends bedraagt de totale 
kruispuntbelasting 2800 pae/u, ’s avonds 
2873 pae/u. De ochtend- en avondspits 
ontlopen elkaar dus amper qua drukte. 

Inte ns ite ite n k r uis punt N 7 6  / D oois tr a a t (pa e )

ochtendspits van 7.45 tot 8.45 uur

Libos t-Groep nv

5
2
0

2
1247

240

240
2

27

8
1025

2

2
2
2

0
1025

240

240
2
8

27
1247

5

6

1265

250

1279

7

1489

269

1035

13

2754

519

2314

Watertorenstraat

N76 zijde Kortessem

Dooistraat

N76 zijde Diepenbeek

N

Inte ns ite ite n k r uis punt N 7 6  / D oois tr a a t (pa e )

avondspits van 17.00 tot 18.00 uur

Libos t-Groep nv

2
3
6

6
1200

158

359
2

23

15
1097

2

2
2
6

6
1097

359

158
3

15

23
1200

2

10

1462

176

1225

11

1364

384

1114

21

2826

560

2339

Watertorenstraat

N76 zijde Kortessem

Dooistraat

N76 zijde Diepenbeek

N
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De totale kruispuntbelasting van het kruispunt 
N76 x op- en afrit E313 zuid bedraagt ’s 
ochtends 1823 pae/u en ’s avonds 1827 
pae/u. Dit kruispunt wordt dus minder 
zwaar belast dan de 2 andere. Er zijn 2 
sterke linksafbewegingen, namelijk van de 
afrit richting Diepenbeek en komende van 
Diepenbeek richting de oprit van de E313.

Inte ns ite ite n k r uis punt N 7 6  / op- e n a fr it z uid (pa e )

ochtendspits van 7.45 tot 8.45 uur

Libos t-Groep nv

0
0
0

105
727

0

53
0

311

0
327

300

300
0
105

0
327

53

0
0
0

311
727

0

405

380

0

1038

0

832

364

627

405

1212

364

1665

Oprit

N76 zijde Kortessem

Afrit

N76 zijde Diepenbeek

N

Inte ns ite ite n k r uis punt N 7 6  / op- e n a fr it noor d (pa e )

avondspits van 17.00 tot 18.00 uur

Libos t-Groep nv

352
0
77

0
738

90

0
0
0

391
843

0

0
0
0

77
843

0

90
0

391

0
738

352

0

920

481

1090

429

828

0

1234

429

1748

481

2324

Afrit

N76 zijde Kortessem

Oprit

N76 zijde Diepenbeek

N

Inte ns ite ite n k r uis punt N 7 6  / op- e n a fr it noor d (pa e )

ochtendspits van 7.45 tot 8.45 uur

Libos t-Groep nv

349
1
51

0
878

176

0
0
0

484
524

0

0
0
0

51
524

0

176
1

484

0
878

349

0

575

661

1227

401

1054

0

1008

401

1629

661

2235

Afrit

N76 zijde Kortessem

Oprit

N76 zijde Diepenbeek

N

Inte ns ite ite n k r uis punt N 7 6  / op- e n a fr it noor d (pa e )

avondspits van 17.00 tot 18.00 uur

Libos t-Groep nv

352
0
77

0
738

90

0
0
0

391
843

0

0
0
0

77
843

0

90
0

391

0
738

352

0

920

481

1090

429

828

0

1234

429

1748

481

2324

Afrit

N76 zijde Kortessem

Oprit

N76 zijde Diepenbeek

N

Ongeveer de helft van het verkeer dat het 
kruispunt N76 x op- en afrit E313 noord 
nadert uit het noorden rijdt ’s ochtends 
de autosnelweg op, in de avondspits circa 
een derde. In de ochtendspits is de stroom 
in de N76 richting Diepenbeek dominant, 
’s avonds is het net andersom. De totale 
kruispuntbelasting bedraagt in het drukste 
ochtendspitsuur 2463 pae/u. In de avondspits 
is dit 2491 pae/u.
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Capaciteit rotondes

Voor het ontwerp is in eerste instantie uitgegaan 
van een oplossing met twee rotondes confrom 
de startnota uit 2001. 
Eén rotonde is ontworpen ter hoogte van de 
kruising van de N76 met de noordelijke op- 
en afrit en een bij de zuidelijke op- en afrit.

Met behulp van de formule van Bovy is een 
capaciteitstoets uitgevoerd voor zowel de 
ochtend- als de avondspits. De intensiteiten 
worden globaal met 10% opgehoogd om 
voldoende groeimarge te voorzien. De 
verzadigingsgraad (intensiteit/capaciteit) 
dient lager dan 80% te zijn.

Zowel voor de noordelijke als de zuidelijke 
rotonde worden 2 mogelijkheden beschouwd, 
namelijk een enkelstrooksrotonde en een 
dubbelstrooksrotonde met dubbele toe- 
en afritten in de N76. Er worden nergens 
bypasses voorzien. De resultaten zijn in  tabel 
1 samengevat voor de noordelijke rotonde.

Uit de tabel blijkt dat een dubbelstrooksrotonde 
met dubbele toe – en afritten in de N76 
goede resultaten geeft. Er is nog voldoende 
restcapaciteit.

Een analoge berekening wordt nu uitgevoerd 
voor de zuidelijke rotonde, zie tabel 2.

Een enkelstrooksrotonde blijkt enkel in de 
avondspits voldoende. In de ochtendspits is 
een dubbelstrooksrotonde noodzakelijk. De 
intensiteit in de tak N76 noord kan zowel 
in de ochtend- als de avondspits met een 
enkelstrookstoerit afgewikkeld worden.  
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Er wordt toch voor een dubbelstrookstoerit 
geopteerd om de coherentie met de noordelijke 
rotonde te bewaren.

Als alternatieven zijn een oplossing met 
verkeerslichten bekeken en een oplossing met 
een ovonde.
Beide oplossingen voldoen ook aan de 
capaciteitseis.

Minder hinder: één brug of twee?

Een van de uitgangspunten van de opdracht 
is zorg te dragen dat de kruising gebruikt kan 
blijven worden tijdens de aanpassing.

Bij het beperken van de verkeershinder tot 
een minimum, zijn verscheidene denkpistes 
gevolgd met het doel een gefaseerde aanleg 
van de wegenis en bouw van de kunstwerken 
mogelijk te maken. Uiteindelijk werd de 
afweging gemaakt tussen enerzijds de aanleg 
van twee éénrichtingsbruggen, aan weerzijden 
van de bestaande brug en anderzijds één 
nieuwe brug op de plaats van de huidige, 
waarbij het verkeer tijdelijk wordt omgeleid 
over een tijdelijke brug, buiten de werkzone 
voor de aanleg van de nieuwe weg- en de 
fietsbrug.
De dubbele brug zou toepassing van een 
ovonde of kluifrotonde inhouden. In dit eerste 
scenario zal de huidige brug in dienst blijven 
totdat beide éénrichtingsbruggen voltooid 
zijn. De afbraak van de bestaande brug zal vrij 
laat in het bouwproces plaatsvinden.

In het tweede scenario zullen de rotondes 
eerst afgewerkt worden, waarna hierop 

een omleiding afgetakt wordt naar een 
tijdelijke brugconstructie. Vervolgens dient 
de bestaande brug afgebroken te worden 
ten behoeve van de aanleg van de nieuwe 
brugconstructie.

We gaan telkens uit van een constructie 
in beton. Afleiding van eenheidsprijs voor 
structuurwerken uit een elementenraming 
en beschouwing van de oppervlaktes, leren 
ons dat één verbindingsbrug goedkoper zal 
uitkomen. Bij een dubbele brug bekomt men 
relatief meer noodzakelijke brugoppervlakte 
door het dubbel verlies aan kantstroken. 
Meer bepalend is nog de verdubbeling van de 
hoeveelheid relatief dure borstwering. Het is 
immers die borstwering die architecturaal in 
aanzicht bepalend is en waar bij een smallere 
brug verhoudingsgewijs meer overhead op 
de oppervlakte-eenheidsprijs komt. Ruwe 
elementenramingen voor de verschillende 
brugbreedtes, geven aan dat de eenheidsprijs 
bij de smallere bruggen, 15% hoger kan liggen. 
Dit geeft:
- brede brug: +/- € 1.800,00/ m²
- smalle brug: +/- € 2.050,00/m².
Als daarenboven het totale oppervlak van 
+/- 800 m² voor de enkelvoudige brede brug 
wordt beschouwd, tegenover +/- 1.170 m², 
of 45% meer voor de dubbele uitvoering, leidt 
dit tot een aanzienlijk verschil. Er wordt in 
de bouw van de enkelvoudige brug +/- 66% 
kosten bespaard, waardoor genoeg ruimte 
ontstaat om de extra kost ten behoeve van de 
tijdelijke brugconstructie op te vangen.
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Maatregelen omgeving

Aansluitend op de aanleg van de rotondes 
dient er het een en ander te veranderen aan de 
verkeerstructuur in de nabijheid van het op- 
en afrittencomplex. Dit is nodig om een vlotte 
doorstroom te garanderen en de veiligheid te 
verhogen. De maatregelen hebben vooral tot 
doel oversteekbewegingen worden tegen te 
gaan.

De kruising Dooistraat/N76/Watertorenstraat 
wordt afgesloten voor alle verkeer 
conform startnota en streefbeeldstudie. De 
middenberm van de N76 zal doorlopen tussen 
de noordelijke rotonde en het kruispunt met 
de Katteweidelaan.

De Watertorenstraat en het tankstation blijven 
bereikbaar via een rechtsuit-rechtsinoplossing. 
Om naar het zuiden te gaan kan gebruik 
worden gemaakt van het kruispunt N76/
Kattenweidelaan indien deze wordt uitgevoerd 
als rotonde of ongelijkvloerse kruising.

Indien het kruispunt N76/Katteweidelaan 
wordt uitgevoerd met verkeerslichten, 
heeft het de voorkeur de Watertorenstraat 
te onsluiten via een weg parallel aan de 
N76 aantakkend op de Katteweidelaan. Een 
andere mogelijke oplossing is de verbinding 
Dooistraat/Watertorenstraat uit te voeren als 
(half)verdiepte tunnel onder de N76, waarbij 
waarschijnlijk de N76 deels verhoogd moet 
worden. Hiermee wordt wel Diepenbeek maar 
niet de E313 beter bereikbaar.

Keuze ontsluitingsprincipe

Uiteindelijk is de keuze voor rotondes uit de 
startnota weerhouden. Hierbij heeft niet zozeer 
de verkeersdoorstroom een rol gespeeld 
die bij de verschillende alternatieven ook 
gewaarborgd was, alswel een afweging van 
aspecten als veiligheid, kosten en ruimtelijke 
kwaliteit.

De ovonde levert door zijn rechte stukken een 
onveiligere situatie op omdat voertuigen hier 
snelheid maken. Voor de ovonde zijn twee 
afzonderlijke bruggen nodig. De voordelen 
die dit tijdens de bouw biedt (bestaande brug 
kan dienst blijven doen tot voltooiing nieuwe 
bruggen) wegen ons inziens niet op tegen de 
hogere kosten en het grotere ruimtebeslag 
van brug en ovonde. 

De oplossing met verkeerslichten is compacter 
dan die met rotondes. De rotondes hebben 
echter meer ruimtelijke kwaliteit en zijn veiliger 
door de lagere snelheid van de voertuigen. 
De verkeersafwikkeling is met twee rotondes 
eenvoudiger doordat geen derde kruispunt 
nodig is om de carpoolplaats te bereiken.
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Openbaar vervoer

Momenteel zijn de dichtstbijzijnde openbaar 
vervoerhaltes gelegen aan het kruispunt 
van de Dooistraat met de Zavelstraat (halte 
Zavelstraat) en in de N76 ter hoogte van de 
Crijtstraat (halte Crijt). 

De N76 wordt ter hoogte van het op- en 
afrittencomplex momenteel enkel gebruikt 
door lijn 453 Diepenbeek Universiteit – 
Kortessem. De lijn heeft een specifieke 
dienstregeling afgestemd op de universiteit.

De halte Crijt wordt ook bediend door lijn 104 
Hasselt – Kortessem – Tongeren bediening 
Schalkoven – Diepenbeek. Deze lijn heeft een 
dienstregeling afgestemd op scholen.
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Fietsverkeer

In de N76 zijn er fietspaden die echter enkel 
gemarkeerd zijn en niet fysiek afgescheiden 
van de rijweg. In de omliggende fietspaden 
zijn geen afzonderlijke fietsvoorzieningen.

De Blokenstraat die onderdeel is van het 
recreatief fietsroutenetwerk kruist de N76 
via een tunnel zodat er geen menging is van 
fietsverkeer met het doorgaand gemotoriseerd 
verkeer in de N76

Op de carpoolparking is er een overdekte 
fietsenstalling waar ruimte is voor 48 fietsen.

Voetgangers

Er zijn geen aparte voetgangersvoorzieningen 
in het projectgebied.
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Huidige situatie

De locatie heeft nu verscheidene problemen: 
een slechte doorstroom, hoge onveiligheid 
voor fietsers en een slecht bereikbare 
carpoolstrook.

Uitgangspunten

Doelstelling is te zorgen voor een goede 
doorstroom en een veilige fietsverbinding.
Daarbij dient de carpoolplaats te worden 
opgewaardeerd tot een multimodale 
knoop waar men veilig en gemakkelijk van 
vervoermiddel van wisselen.

Ontwikkeling concept
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Stap 1

In deze schets is het concept met een 
dubbele rotonde toegepast. De zuidelijke en 
noordelijke oprit worden hiervoor verlegd.
Bij de noordelijke oprit ontstaat zo 
een uitbreidingsmogelijkheid voor de 
carpoolplaats.

In lijn met de streefbeeldstudie en startnota 
is de suggestie onderzocht de oude directe 
verbinding Diepenbeek-Crijt te herstellen 
voor het fietsverkeer. Deze mogelijkheid 
heeft echter grote bezwaren: er is weinig 
ruimte om de aanbruggen te realiseren die 
immers niet meer stijgen mogen dan 4%. De 
brug zal daardoor niet in het verlengde van de 
Watertoren- en Crijtstraat kunnen komen te 
liggen, maar een lus vormen. 

Bovendien zal de nieuwe brug een visuele 
barrière vormen vlak voor het kruispunt met 
de N76 wat de overzichtelijkheid niet t en 
goede komt.

Aangezien de N76 voorts geselecteerd is als 
functionele fietsroute is het te verkiezen om 
de fietser zo dicht mogelijk bij het tracé van 
de N76 te houden. 
Om bovendien de carpoolplaats optimaal 
als multimodale knoop te laten fungeren 
is het van groot belang de voornaamste 
fietsroutes hierlangs te voeren. Bij de 
verbinding Watertorenstraat-Krijtstraat 
ligt de carpoolplaats aan een voor fietsers 
doodlopend stuk fietspad.
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Stap 2

Een volgende stap was het fietspad langs de 
carpoolstrook te laten gaan. Door te kiezen 
voor een tweerichtingenpad is de carpoolplaats 
optimaal bereikbaar. Aan de zuidzijde van de 
E313 kan eenvoudig worden aangetakt op het 
regionale recreatieve fietsnetwerk waarmee 
ook het Crijt kan worden bereikt.
Nadeel is dat de fietsroute nog steeds tweemaal 
het autoverkeer kruist. 
Ook is de carpoolplaats nog niet optimaal 
bereikbaar voor autoverkeer.
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Stap 3

Een verbetering is de carpoolplaats voor auto’s 
bereikbaar te maken via de rotonde zodat niet 
hoeft te worden omgereden.

De fietsroute Diepenbeek - Kortessem  wordt 
losgekoppeld van autoverkeer, dit levert zowel 
een hogere doorstroomsnelheid voor het 
autoverkeer op als een hogere veiligheid voor 
de fietsers. De kruisingen van de fietspaden 
en de takken van de rotondes vinden daarom 
ongelijkvloers plaats.

Er kan gedacht worden aan een fietsbrug over 
zowel de E313 als over de op- en de afrit. Dit 
houdt wel in dat de fietsbrug vrij hoog moet 
zijn. Aangezien de op- en afrit ter hoogte van 
de fietsbrug zich op quasi hetzelfde niveau als 
de rotonde en de brug voor het gemotoriseerde 
verkeer bevinden, zal de fietsbrug hoger dan 
de brug voor gemotoriseerd verkeer zijn.
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Stap 4

Uiteindelijk is er voor gekozen fiets- en 
autoverkeer separaat af te wikkelen, maar qua 
vormgeving bij elkaar aan te sluiten. Hierdoor 
ontstaat een evenwichtig en rustig ontwerp.

De fietsroute maakt in deze oplossing 
gebruik van de bestaande hoogteverschillen: 
fietsers rijden door een onderdoorgang in 
de noordelijke oprit en zuidelijke afrit maar 
passeren de E313 met een brug. Deze route is 
mogelijk zonder hellingen groter dan 4% toe 
te passen.

Door deze brug terug te laten buigen naar de 
verkeersbrug wordt de overspanning van de 
fietsbrug bovendien gehalveerd.
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c o n c e p t
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Het concept bestaat uit een samenstel van 
ruimtelijke, bouwkundige en verkeerskundige 
maatregelen die samen resulteren in 
een plan dat niet alleen voor een goede 
verkeersafwikkeling zorgt en een hogere 
veiligheid, maar daarnaast dankzij de aandacht 
voor de vormgeving en ruimtelijke samenhang 
ook visuele kwaliteit biedt.

De verkeerskundige maatregelen betreffen 
een goede doorstroom van het autoverkeer en 
een veilige route voor fietsers. Daarnaast is de  
carpoolparking herontworpen tot multimodaal 
knooppunt zodat hij nu ook bereikbaar wordt 
voor bus en langzaam verkeer.

Als basis voor het verkeerskundig ontwerp 
heeft de ‘Startnota N76 te Diepenbeek Aanleg 
van rotondes aan het complex 30 E313/N76 
(PAC 26 maart 2002)’ gediend.
Uit de capaciteitsberekening blijkt dat de 
voorgestelde oplossing met twee rotondes 
voldoet.

Heel belangrijk is de afwikkeling van het 
langzaam verkeer. Fietsers en voetgangers 
vormen een zeer kwetsbare groep 
weggebruikers voor wie de N76 nu een 
gevaarlijke route vormt.
Het ontwerp voorziet in een veilige afwikkeling 
door het langzaam verkeer van het autoverkeer 
te scheiden.

Landschappelijk en bouwkundig is de 
inpassing van de rotondes, nieuwe brug, 
carpoolplaats en fietsroute in de situatie. Een 
belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de 
elegante fietsbrug.

Uitgangspunten
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Oud inspireert nieuw
Een goed verkeerskundig ontwerp behoeft 
een vertaling in een ruimtelijk ontwerp dat 
op sprekende wijze het concept verbeeldt en 
rekenschap geeft van zijn locatie.

In het ruimtelijk ontwerp zijn wij uitgegaan van 
de twee aanwezige landmarks: de zendmast 
en de watertoren. Vooral de watertoren is door 
zijn massa en opvallende kleur zeer aanwezig. 
In tegenstelling tot de robuuste verticaliteit 
van de watertoren vormt de fietsersbrug een 
elegante boog waar de horizontale richting 
benadrukt wordt.
De brug vormt op deze manier meer een 
aanvulling op het beeld dan een nieuwe 
contrasterende landmark. 
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Doorstroom en veiligheid
Uitgangspunt voor het ontwerp is het oplossen 
van de doorstroomproblemen en het verhogen 
van de veiligheid.

Twee dubbelstrooksrotondes bieden een 
oplossing voor het capaciteitsprobleem en 
zorgen voor een goede doorstroming.
Door de carpoolplaats ook te onsluiten via een 
van de rotondes neemt het aantal kruispunten 
af en hoeven geen oversteekbewegingen meer 
te worden gemaakt.

De doorstroom wordt verder verbeterd door 
langzaam verkeer en autoverkeer te scheiden. 
Tegelijkertijd  neemt zo de verkeersveiligheid 
van de fietsers sterk toe.
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Het loskoppelen van de fietsersroute zorgt voor 
verhoogde verkeersveiligheid. Om het gebruik 
te stimuleren is echter ook de vormgeving en 
de sociale veiligheid belangrijk.

Hellingen mogen niet steiler zijn dan 4% en 
het fietspad moet goed worden verlicht. Een 
goede zichtbaarheid draagt bij aan de sociale 
veiligheid. Lange tunnels zijn ongewenst.

Voor de vormgeving van de fietsroute is in de 
eerste plaats het uitbuiten van de bestaande 
niveauverschillen ter plaatse belangrijk. 
Dit resulteert in een brug over de E313 
gepaard aan doorgangen door de westelijke 
op- en afrit. Tussen de noordelijke rotonde 
en de carpoolplaats ligt het fietspad verdiept. 
Zo kan het autoverkeer naar de carpoolplaats 
ongehinderd passeren en ontstaat er ruimte 
voor een fietserstunnel onder de N76 richting 
tankstation en Watertorenstraat.

Daarnaast is de vormgeving van de brug niet los 
te zien van het ontwerp voor de verkeersbrug 
en de rotondes. In vorm en detaillering zijn ze 
sterk aan elkaar verwant.

 

Fietsroute
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Openbaar vervoer
De afsluiting van de Dooistraat heeft tot gevolg 
dat de busverbinding een nieuwe route krijgt. 

De bus zal voortaan de carpoolplaats aandoen 
waar een halte wordt aangelegd. Vanaf de 
carpoolplaats kan de bus via de noordelijke 
rotonde de N76  in beide richtingen bereiken.

Het wegdeel tussen carpoolplaats en Dooistraat 
is afgesloten voor ander verkeer dan bussen.  
Bereikbaarheid voor hulp- en nooddiensten 
valt te overwegen.
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De carpoolplaats vormt het functionele hart 
van het ontwerp. Het is een multimodale 
knoop die ervoor zorgt dat de gebruikers 
op een sociaal en verkeersveilige manier 
kunnen overstappen tussen verschillende 
vervoerswijzen.

Een eerste vereiste is dat het terrein 
goed bereikbaar is voor de verschillende 
vervoersmiddelen.

Per auto kan men de carpoolplaats via de 
noordelijke rotonde bereiken.

Een bushalte maakt het terrein bereikbaar met 
het openbaar vervoer. 

Ook zullen fietsers en voetgangers de 
carpoolplaats op veilige wijze kunnen bereiken 
doordat de fietsroute er pal langs voert.

Multimodale knoop
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Inrichting carpoolplaats 

Een comfortabele wacht- en 
informatievoorziening verleent het knooppunt 
extra verblijfskwaliteit. Deze voorziening 
vormt het scharnierpunt tussen de fietsroute 
en -parkeerplaats en de autoparkeerplaats/
bushalte.

Door de toegang te verleggen en de aanleg van 
de rotonde is er gelegenheid de carpoolplaats 
geheel op eigen terrein opnieuw in te richten.  
Het ontwerp voorziet in een uitbreiding tot 
115 parkeerplaatsen. Eventuele uitbreiding 
in westelijke richting vereist verwerving van 
grond.

De carpoolplaats wordt beplant met 
populieren. Deze beplanting sluit aan bij 
het patchworklandschap in de omgeving. 
De bomen geven verder schaduw wat ervoor 
zorgt dat de wagens beschut staan tegen de 
zon. Een groen karakter draagt tevens bij aan 
een hogere verblijfskwaliteit.
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Eenheid in verscheidenheid 
De samenhang van het complex is een 
belangrijk aspect van het ontwerp.

De scheiding van de verkeersstromen 
resulteert in een plan waar deze niet los van 
elkaar ontworpen zijn maar qua vorm met 
elkaar verwant en aan elkaar gekoppeld.

De fietsroute herinnert in zijn kromming aan 
de vorm van de rotondes. Door de bruggen in 
het midden van de overspanning te koppelen 
tonen zij hun wederzijdse verwantschap.

Een tweede punt waar de routes elkaar raken 
is de carpoolplaats, gesymboliseerd door de 
wacht- en informatievoorziening.

Daarnaast is er het landmark dat het complex 
van verre reeds aanduidt: de bestaande 
watertoren.

Deze verschillende elementen worden 
ondanks hun heel afwijkende vormen met 
elkaar verbonden door te kiezen voor een 
materialisering die qua kleur aansluit bij het 
kopergroen van de watertoren. Zo ontstaat er 
een eenheid tussen deze onderdelen die voor 
eenieder waarneembaar is.
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Situatie 1:3000
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Plattegrond 1: 1250
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Aanzicht richting Bilzen (boven) en richting Hasselt (beneden)
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Bestaande brug, nieuwe brug
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Fragmentdoorsnede AA richting Diepenbeek
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Fragmentdoorsnede BB richting Diepenbeek
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Doorsnede CC over zuidelijke rotonde
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Fragmentdoorsnedes DD (boven) en EE (onder)
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Vorm en materialisering
Het op- en afrittencomplex ondergaat in het 
kader van het ontwerp een transformatie:
rotondes worden met hun aantakking 
aangelegd op de N76 en de E313, de 
carpoolplaats wordt heringericht en voorzien 
van een bushalte en een verbinding voor 
de bus met de Dooistraat. Verder wordt 
een fietsroute aangelegd met bijbehorende 
onderdoorgangen onder het autoverkeer.

Daarnaast worden een nieuwe verkeersbrug 
gebouwd en een nieuwe fietsbrug.
Dit zijn, naast de wacht- en 
informatievoorziening op de carpoolplaats de 
meest zichtbare elementen van het plan. 

De verkeersbrug krijgt een standaard 
betonconstructie met prefabliggers. Voor de 
fietsersbrug verdient een uitvoering in staal 
de voorkeur wegens een aantal voordelen. In 
relatie tot de gebogen looplijn in grondplan, 
heeft de constructiewijze in staal een hoge 
flexibiliteit. Daarenboven zal de betonnen 
hoofdbrug eerder bestand zijn, of bestand 
gemaakt kunnen worden, tegen kleinere 
torsiekrachten afkomstig van een lichtere 
fietsersbrug, dan tegengesteld tegen grotere 
torsiekrachten afkomstig van een zwaardere 
betonnen fietsersbrug.

Beide bruggen krijgen gelijk gedetailleerde 
borstweringen die qua kleur aansluiten bij 
het kopergroen van de watertoren, waarmee 
eenheid in het ontwerp ontstaat.
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Dezelfde kleur komt terug in het ontwerp van 
de abri. De overkapping krijgt een dakrand in 
kopergroen.
De abri/bushalte moet beschutting bieden 
aan de wachtenden en ruimte bieden aan 
informatievoorziening.

De detaillering moet dusdanig zijn dat niet 
snel vernieling zal optreden en dat de abri 
eenvoudig gereinigd kan worden. Ook moet 
de abri en de parkeerplaats goed verlicht zijn 
zodat geen sociaal onveilige situatie ontstaat.
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Landschappelijke inpassing
Het planten van populieren op de carpoolplaats 
verwijst naar het rurale landschap in de 
omgeving. Verder is het op- en afrittencomplex 
daar nauwelijks mee verbonden. De inpassing 
van het nieuwe ontwerp speelt wat dat betreft 
eerder in op het bestaande wegontwerp van 
de E313 en het huidige complex met zijn op- 
en afritten. 

De E313 zelf ligt ingesneden in het landschap 
tussen de op- en afritten. Deze bestaande 
hoogteverschillen worden optimaal uitgebuit 
bij het scheiden van de verkeerssoorten. 

Door insnijdingen te maken in de bestaande 
taluds wordt het voor de fietsers mogelijk het 
autoverkeer onderlangs te kruisen. De E313 
wordt echter met een brug overgestoken. Zo 
ontstaat een visueel afwisselende fietsroute 
met voldoende veiligheid.
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1. Aspecten van onderhoudsvriendelijkheid 
en toepassing van duurzame materialen

De kosten van een project beperken zich niet 
tot de aanleg ervan maar vallen voor een groot 
deel tijdens de periode van het gebruik. Door 
te kiezen voor onderhoudsarme concepten 
kan veel geld bespaard worden. Door bij de 
detaillering rekening te houden met hoe het  
onderdeel kan worden gereinigd en vervangen 
zonder voor overlast te zorgen wordt de 
duurzaamheid verhoogd.

2. Inpassing in het landschap met aandacht 
voor de omgeving en ecologie

Een goede inpassing in het landschap zorgt 
ervoor dat het kruispunt een vanzelfsprekend 
onderdeel van het landschap wordt.
Qua ecologische verbindingen biedt de 
opdracht weinig mogelijkheden tot een 
koppeling tussen de zones ter weerszijden 
van de E313. De op- en afrit maken het 
niet geschikt als ecologische passage. Wel 
verbetert het contact tussen de zijbermen van 
de E313 en het achterliggende gebied door de 
fietsonderdoorgangen.

De relatie met de omgeving wordt gelegd 
door in de kleurstelling van de nieuwe brug en 
fietsbrug aan te sluiten bij het kopergroen van 
de bestaande watertoren. Doordat deze toren 
al als verticale landmark functioneert worden 
de brug, fietsbrug en de rotondes bewust 
als  horizontaal gerichte objecten ontworpen 
zodat ze niet met de watertoren concurreren.

Duurzaamheid
In het ontwerp zijn vier verschillende niveaus 
van duurzaamheid te onderscheiden:
- aspecten van onderhoudsvriendelijkheid en 
toepassing van duurzame materialen
- een inpassing in het landschap met aandacht 
voor de omgeving en ecologie
- duurzame mobiliteit door de stimulering 
van het gebruik en de overstap van en naar 
ander vervoersmiddelen dankzij een heldere 
en herkenbare inrichting.
- duurzame ruimtelijke kwaliteit door 
de meerwaarde die het ontwerp biedt in 
de vormgeving van de openbare ruimte 
door nadruk te leggen op ontmoetings-
mogelijkheden en herbergzaamheid.
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3. Duurzame mobiliteit 

In het ontwerp is veel aandacht uitgegaan 
naar een goede afwikkeling van alle soorten 
verkeersstromen. Een belangrijk onderdeel 
daarvan is de scheiding van langzaam- en 
snelverkeer bij de oversteek over de E313. 
Het combineren van deze verkeerstromen in 
een gebied waar hard wordt gereden zorgt 
voor grote onveiligheid. Door ze te splitsen 
ontstaat niet alleen een veiligere situatie 
maar verbetert bovendien de doorstroom. De 
fietsroute wordt aantrekkelijker doordat ze 
niet langer gevaarlijk is.

Thans is de carpoolplaats hoofdzakelijk 
bereikbaar per auto. Er per fiets of te 
voet proberen te komen is een hachelijke 
onderneming. Toch kunnen ook mensen 
zonder auto willen carpoolen, of preferen 
wellicht anderen hun auto te laten staan op 
het stuk tussen huis en carpoolplaats.
Het ontwerp voorziet  er daarom in de 
carpoolplaats veilig en gemakkelijk te kunnen 
bereiken voor fietsers en voetgangers.

Bovendien wordt er een bushalte bij de 
carpoolplaats aangelegd zodat ook overstap 
op het openbaar vervoer mogelijk is.

4. Duurzame ruimtelijke kwaliteit

Duurzame ruimtelijke kwaliteit hangt vooral 
samen met een kwalitatief goed ruimtelijk 
ontwerp en een bijpassende detaillering.
Hiermee kunnen voorwaarden worden 
geschapen voor een optimaal gebruik. Om de 
carpoolplaats daadwerkelijk als multimodale 
knoop te laten fungeren, dient deze zo 
ontworpen te zijn dat het gebruik ervan 
gestimuleerd wordt.

Een eerste vereiste is een goede bereikbaarheid 
voor de verschillende vervoersmiddelen. 
Daarnaast moeten er voldoende 
stallingsmogelijkheden zijn voor auto’s en 
fietsen. Een overdekte abri maakt het wachten 
aangenamer 

Sociale veiligheid kan worden bevorderd door 
goede verlichting, een goede overzichtelijkheid 
en eventueel toepassing van camera’s.
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Faseringsplan minder hinder
Fase 0: bestaande toestand
Omwonenden en gebruiker worden tijdig 
geïnformeerd over de werkzaamheden en hun 
aanvang.

Fase 1: 
De delen van de rotondes buiten de huidige 
wegenis worden aangelegd evenals de nieuwe 
opritten. In de noordelijke oprit wordt meteen  
de fietsersonderdoorgang opgenomen.

bestaande constructie

nieuwe constructie

tijdelijke constructie
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Fase 2: 
Om de huidige brug te kunnen slopen en de 
nieuwe te bouwen wordt een tijdelijke brug 
aangelegd naast de huidige.
De rotondes worden afgebouwd. De aansluiting 
van de afritten op de rotondes wordt 
gefaseerd uitgevoerd. Ruimte voor tijdelijke 
constructies ontbreekt. De uitvoering zal 
moeten geschieden per half baanvak, waarbij 
vlucht- en pechstroken tijdelijk vervallen.
Verkeershinder is daarbij onvermijdelijk 
omdat de snelheden laag moeten liggen om de 
veiligheid van de wegwerkers te waarborgen.

Fase 3: 
De rotondes zijn in werking. Terwijl het 
verkeer nog over de tijdelijke brug gaat wordt 
de nieuwe brug voltooid. Tegelijk wordt de 
fietsbrug aangebracht.
De aanpassing van de carpoolplaats vindt 
plaats. Deze wordt aangesloten op de rotonde. 
De fietsroute wordt tussen de verschillende 
bruggen aangelegd.
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Fase 4: 
De carpoolplaats wordt met een busbaan 
verbonden met de Dooistraat. Parallel met 
de N76 en de busbaan wordt het fietspad 
aangelegd. 

Fase 5: 
Voltooid stadium
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im p re s s i e s
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Vogelvlucht op- en afrittencomplex
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Fietsbrug richting Bilzen
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Fiets- en verkeersbrug
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Verkeersbrug richting Hasselt
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Fietsroute richting carpoolplaats vanaf midden brug
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Fietsroute tussen afrit en toegang carpoolplaats
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Fietsroute ten zuiden van carpoolplaats
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Abri carpoolplaats vanaf fietspad
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Abri vanaf carpoolplaats
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Vogelvlucht carpoolplaats
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Vogelvlucht complex
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Opzet boekje 
inhoudsopgave

? voorwoord

onderzoek
 landschap
 - landmark watertoren
 ? bestaande verkeersafwikkeling
 onderzochte varianten
 afgevallen fietsroute/busvarianten

concept
 - scheiding verkeerstromen (op 2 lagen)
 - komen samen in multimodale knoop
 - kwalitatief hoogwaardige fietsroute
 - uitbuiten glooiend landschap
 - sociale veiligheid

ontwerp
 overzicht
 2d tekeningen Andy
 - situatie
 - plattegrond
 - aanzichten
 - doorsnedes
 - details?

 verkeerskundige maatregelen
 - schema’s afwikkeling
 - uitvoeringsconcept “minder hinder” 

 landschappelijk ontwerp
 fietsroute
 maaiveldontwerp
 verlichting
 brug/fietsbrug

 duurzaamheid

impressies
 renders Szuti

Wat doen we?
Waarom doen we het?
Hoe doen we het?
Wat is er bijzonder/geeft extra kwaliteit?

Beoordelingscriteria
- kwaliteit van concept- en visievorming en   
   het ontwerpend onderzoek
 - infrastructuurontwerp
 - landschapsinrichting
 - stedenbouw en architectuur
   gerelateerd aan ambities en verwachtingen  
   uit het Bestek
- aandacht voor een globale aanpak van     
   duurzaamheid
- kostenbeheersing qua honorarium en      
   projectkost
  
Gunningscriteria
- kwaliteit van de concept- en visievorming
- procesgerichtheid en -bereidheid
- aandacht voor globale aanpak van         
   duurzaamheid
- kostenbeheersing qua honorarium en      
   projectkost
- realisatietermijn

Bruggetjes op- en afritten
- aansluiten na bouw bruggetjes

Tekening oud en nieuw asfalt over elkaar 
heen




