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DEEL 3 / MICRO

De onderdoorgang van de Gelatineboulevard onder de 
Herkenrodesingel wordt volledig herzien. Momenteel 
splitsen de twee rijrichting zich op en worden ze van 
elkaar gescheiden door de kolommen van de brug. 
Een fiets- en voetpad worden in het meest gesloten 
deel van de brug voorzien, gekneld tussen de brug en 
een rijbaan.  

In het masterplan wordt een nieuw wegprofiel 
voorgesteld, waarbij de kolommen van de brug een 
scheiding maken tussen de verschillende modi. De 
westelijke zijde biedt ruimte aan de wagen in de twee 
rijrichtingen. De andere zijde, langs het water, biedt 
ruimte aan fietsers en voetgangers. De wandel- en 
fietskade langs de Kanaalkom krijgt zo continuïteit tot 
aan het kanaal.

In het noorden van het projectgebied zal een veilige 
oversteekvoorziening ontworpen dienen te worden, 
wanneer het fietspad langs de kade aansluit op het 
fietspad aan de overzijde van de Slachthuiskaai.

We lichten enkele deelgebieden verder toe op 
microschaal waar belangrijke wijzigingen ten opzichte 
van de bestaande situatie om extra duiding vragen. 
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De aansluiting tussen de Kempische Kaai en het op- 
en afrittencomplex van de Herkenrodesingel wordt 
flexibel ingericht. Op lange termijn is het aangewezen 
om het complex volledig te herzien of misschien 
af te schaffen. Op korte termijn blijft het op- en 
afrittencomplex bewaard om de ontsluiting van de 
bedrijven ten noorden van de Singel te garanderen. 

Wie de bedrijvenzone wil bereiken moet één van 
de afritten van de Herkenrodesingel nemen en 
rechtstreeks het bedrijventerrein oprijden. Er moet 
vermeden worden dat men de bedrijven wil bereiken 
via de sluiproute Kempische Steenweg-Kempische 
Kaai-Havenstraat. Tegelijkertijd moet men vanuit de 
Havenstraat wel nog de Herkenrodesingel op kunnen 
rijden. Voor het kruispunt ter hoogte van Veldeman 
wordt daarom een flexibele inrichting voorgesteld, 
bijvoorbeeld met verzinkpaaltjes, waarbij de 
aansluiting naargelang de noden opengesteld of 
afgesloten kan worden.
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De Gelatineboulevard wordt een invalsweg richting 
stadscentrum die uitmondt in de nieuwe publieke 
randparking. Deze parking zal 1911 publieke 
parkeerplaatsen tellen, naast 424 parkeerplaatsen 
voor bewoners. Ter hoogte van de inrit blijft echter 
een bovengrondse verbinding met de Groene 
Boulevard aanwezig, die voor een lokale erfstraat van 
het Havenkwartier zorgt.  
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De op- en afritten van de Herkenrodesingel aan de 
westelijke zijde van de kanaalkom blijven op hun 
huidige positie bewaard. Enkel de verbinding van de 
zuidelijke gelegen afrit tot de Gelatineboulevard wordt 
verlegd. Deze zal ten noorden van de Demer komen te 
liggen. Op deze manier ontstaat een representatieve 
toegang tot de stad, die de bestaande KMO-zone 
degelijk ontsluit. Hierdoor komt er ruimte vrij om het 
Demerpark autovrij te ontwikkelen. 

De nieuwe verbinding zal via een brug over de Demer 
lopen. In het ontwerp van deze brug zal rekening 
dienen te worden gehouden met de reeds bestaande 
fietsoversteek. 
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Per project wordt ingezet op collectieve ondergrondse 
parkings. Door de inritten naar deze parkings aan de 
randen te voorzien, kan men streven naar maximaal 
autoluwe binnengebieden. De straten kunnen 
ingericht worden als woonerven, met een maximaal 
comfort voor fietsers en voetgangers en waar de auto 
te gast is voor laden en lossen. Ook een beperkt aantal 
bezoekersparkeerplaatsen kan bovengronds voorzien 
worden.
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Ook in Parkwijk worden de binnengebieden van de 
woonprojecten als autoluwe woonerven ingericht, 
waarbij ondergrondse collectieve parkeergarages met 
in- en uitritten aan de rand van het project worden 
voorzien.
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het masterplan met de binnenstad.

In het zuiden van het plan valt de voorgestelde 
Spartacus tramlijn op, die Blauwe Boulevard ook met 
het openbaar vervoer vlot bereikbaar maakt. 

We sluiten af met het masterplan, waarin de 
verschillende verkeersmodi hun plaats krijgen. 

De verplaatsing van de westelijke ontsluiting van 
de Herkenrode Singel en de vrije ruimte ter hoogte 
van de Kempische Poort zijn, voor een toekomstig 
ontsluitingsvoorstel, zijn duidelijk zichtbaar in het 
masterplan. Daarnaast vallen de autoluwe woonerven 
op. Deze danken hun autoluw karakter aan collectieve 
ondergrondse parkeergarages, met toegangen in de 
randen. 

Voor fietsers en voetgangers springt voornamelijk 
de publieke ruimte van de lage kade en de nieuwe 
fietsbrug in het oog. De lage kade biedt ruimte aan 
wandelaars en fietsers rond het water en vormt 
een recreatieve route. De fietsroute  door het 
Demerpark en de voorgestelde fietsbrug over de 
Kanaalkom zullen een belangrijke schakel vormen 
in de oostwest fietsverbinding door Hasselt. Veilige 
oversteekvoorzieningen maken het mogelijk de 
fietsbrug vlot te bereiken vanuit het projectgebied.
Daarnaast dient ook aandacht uit te gaan naar 
de oversteekvoorziening in het zuiden van de 
kanaalkom, waar een kwalitatieve aansluiting met het 
stadscentrum dient gemaakt te worden. Zo verknoopt 
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Bijlage 6: Mobiliteitsonderzoek
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1 INLEIDING – UITGANGSPUNTEN 

1.1 Inleiding 

Ter hoogte van de kanaalkom in Hasselt is de stad bezig aan een groot ontwikkelingsproject, de ‘Blauwe 

Boulevard’. Dit project moet het gebied ten noorden van de stadskern herwaarderen tot een hedendaagse, 

leefbare binnenstedelijke woonomgeving.  

De herontwikkeling omvat verschillende deelprojecten: 

• de verlegging van het tracé van twee wegen (Slachthuiskaai en Kempische kaai) 

• bouw van vier nieuwe wijken in verschillende fases en waarvoor diverse stedelijke invullingen 

(wonen, handel, kantoren, horeca,…) mogelijk zijn, 

• de herinrichting van het openbaar domein rond de kanaalkom 

• een kwaliteitsverbetering voor twee zones voor bedrijven en 

• creatie van een parkzone aan weerszijden van de Demer in het noorden van  het projectgebied 

Om deze ontwikkeling vorm te geven werd er een Masterplan en een RUP opgemaakt met betrekking tot de 

bestemming van de diverse zones. In dit rapport ligt de nadruk op de westelijke kaai “Gelatineboulevard” 

waar er een concrete invulling wordt gegeven aan de bestemming “Zone voor Openbare weg”. 

1.2 Context 

1.2.1 Masterplan Blauwe Boulevard 

Het Masterplan “De Blauwe Boulevard” werd in juni 2016 afgeleverd en heeft de ambitie de Blauwe 

Boulevard te kaderen binnen haar ruimtelijke context en het gebied uit te bouwen tot een volwaardig 

onderdeel van Hasselt-noord. 

De krijtlijnen van dit Masterplan zijn de volgende: 

- Herdefinitie relatie met het water 

- Demerpark als verbindende ruimte 

- Relatie binnenstad tot Albertkanaal 

- Sterke relatie met omgeving A. Hertzstraat 

- RUP uitbreiden tot Kempische Steenweg 

Met betrekking tot de openbare wegen, krijgen de verschillende wegen de volgende functies toegewezen: 

“Het gemotoriseerd verkeer krijgt toegang tot het projectgebied  vanaf de Herkenrodesingel via twee 

toegangswegen; de Gelatineboulevard en de gelegen Kempische Steenweg. De Gelatineboulevard neemt 

de ontsluitng van de westelijke zijde voor haar rekening. De aansluitng van de Gelatneboulevard op de 

Herckenrodesingel wordt verlegd van het zuiden van de Demer naar het noorden van de Demer, op deze 

manier worden de wagens maximaal geweerd uit de parkruimte. Daarbij komen ook de bedrijven ten 

noorden van de Demer op een zeer strategische locatie te liggen, aangezien ze zich nu aan een 

hoofdtoegang tot de stad bevinden. De Gelatineboulevard leidt rechtstreeks naar een publieke randparking, 

ter hoogte van het project Havenkwarter. Deze biedt in de toekomst plaats aan 1500 publieke 

parkeerplaatsen en 900 private parkeerplaatsen. Vanaf de Gelatineboulevard worden voor gemotoriseerd 

verkeer geen verbindingen meer gevormd richting Armand Hetrzstraat, dit om sluipverkeer te weren. 

De bestaande verbindingswegen worden geknipt tot lokale ontsluitingswegen voor de tussenliggende 

projectgebieden. De Kempische Steenweg is de belangrijkste toegangsweg voor het oostelijke deel van het 

projectgebied. Ook hier worden de verbindingswegen met de Kempische Kaai tot de strikt noodzakelijke 

beperkt om doorgaand verkeer te vermijden. De wegen in de tussengebieden worden ingericht als lokale 

ontsluiting voor de verschillende projecten. De op- en afritten van de Herkenrodesingel ter hoogte van de 

Kempische Kaai worden op korte termijn behouden om de ontsluiting van de bedrijven ten noorden van de 

Herkenrodesingel te bewaren. Het al dan niet opheffen van dit op- en afrittencomplex is afhankelijk van de 

toekomstige inrichting van de Kempische Poort. Aangezien er nog geen zicht is op een oplossing voor dit 

kruispunt, bouwt het masterplan voldoende fexibiliteit in en wordt er een zone gereserveerd om een nieuw 

ontsluitingsvoorstel voor de Kempische Poort uit te werken.De toegangen tot ondergrondse parkeergarages 
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worden steeds aan de randen van de projectgebieden voorzien, zodat er  autoluwe binnengebieden 

ontstaan. Deze parkings worden maximaal ontsloten via de lokale ontsluitingswegen. 

De kade rond de kanaalkom wordt ingericht als wandel- en fetskade. Ter hoogte van de voormalige 

Gelatinefabriek wordt een nieuwe voetgangers- en fietsbrug voorzien die de twee oevers met elkaar 

verbindt.De noordelijke oost-westverbinding voor fietsers, die nu over de brug van de Herkenrodesingel 

loopt, wordt volledig hernieuwd ter hoogte van het Demerpark. Een nieuwe fietsersbrug verbindt de twee 

kanten van het park en zorgt voor een zachte verbinding doorheen het Demerpark, volledig losgetrokken van 

het autoverkeer. Deze fietsverbinding zal een onderdeel worden van de toekomstige regionale Demerroute, 

als onderdeel van het bovenlokale fietsroutenetwerk” 
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1.2.2 RUP Blauwe Boulevard 

Om het Masterplan een verdere invulling te geven, is ondertussen het Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Blauwe 

Boulevard” in opmaak waarbij de verschillende gebieden een specifieke bestemming krijgen. Zo wordt er 

ook een zone voorzien voor de openbare weg. Deze zone heeft een breedte van 20 meter tussen de 

aansluiting met de ventweg van de R71 en de ondergrondse parking. Ter hoogte van de ondergrondse 

parking wordt er een breedte voorzien van 24 meter. 

 

 



 

Datum: 9 mei 2018 

  

 

RUP BLAUWE BOULEVARD 

8 van 27 

1.2.3 MOBER Havenkwartier Hasselt 

In 2014 werd er een MOBER opgemaakt om de verkeersgeneratie van de nieuwe ontwikkelingen in te 

schatten. De ontwikkeling van het Havenkwartier is één van de vier nieuwe wijken. Het Havenkwartier moet 

een geïntegreerde ontwikkeling van wonen, winkelen en werken vormen in een omgeving waarbij enerzijds 

rekening gehouden wordt met de vervlogen watergebondenheid en anderzijds het stedelijk weefsel van de 

Heilig Hartwijk en de Groene Boulevard.  

Om een goede verkeersafwikkeling te garanderen wordt er een nieuwe ontsluitingsweg gebouwd, de 

zogenaamde Gelatineboulevard, die rechtstreeks met de R71-Singel verbonden zal zijn. De verbinding met 

de R70-Groene Boulevard blijft behouden en deze zal ingepast worden in een nieuw stedelijk plein dat een 

scharnierpunt zal vormen tussen de binnenstad en de Blauwe Boulevard. Om de parkeerbehoefte op te 

vangen zal er een (ondergrondse) parking voorzien worden die via de Gelatineboulevard wordt ontsloten. 

Deze MOBER hield rekening met volgende oppervlaktes: 

• 338 wooneenheden 

• 21.287 m² handel 

• 2.895 m² horeca 

• 520 m² kantoren 

• 1911 publieke parkeerplaatsen 

• 424 private parkeerplaatsen 

Op basis van deze oppervlaktes is de verkeersgeneratie bepaald. Onderstaande tabel geeft een overzicht 

wat deze generatie betekent per uur en per verplaatsingswijze. 

Zo blijkt dat de weekenddagen (zaterdagen) het drukste zijn, vooral ten gevolge van het winkelverkeer. In 

het maximumscenario blijken er tijdens de ochtendperiode 687 wagens naar de parking van het 

Havenkwartier te rijden en 318 weg. Tijdens de avondpiek rijden er 340 wagens aan en 684 wagens weg.  

Generatie per 
uur 

Werkdag Weekenddag 

Korte termijn 
Ochtendspits 
(7.00-9.00) 

Avondspits 
(16.00-18.00) 

Ochtendspits 
(10.00-12.00) 

Avondspits 
(14.00-16.00) 

 IN UIT IN UIT IN UIT IN UIT 

 Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

Auto-
bestuurder 224 229 130 136 192 213 404 623 516 687 304 318 209 340 431 648 

Autopassagier 
6 8 38 40 88 86 90 156 102 191 45 59 81 128 98 174 

Motorfiets 
0 0 1 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bromfiets 
1 1 2 2 2 4 5 9 6 11 2 3 4 7 5 9 

Trein 
0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

Bus/tram/ 
metro 2 2 5 5 4 10 11 18 13 23 5 7 9 14 11 19 

Fiets 
8 10 23 25 25 56 63 108 72 133 28 38 53 85 66 118 

Voet 
3 5 18 19 31 43 44 79 52 98 21 29 39 64 48 88 

Andere 
/onbepaald 2 2 13 14 22 27 25 46 30 58 14 19 24 39 27 52 

 

Deze verkeersgeneratie werd gesommeerd met de ingeschatte intensiteiten van de Gelatineboulevard. 

Uitgaande van een vormgeving van de Gelatineboulevard als een 2X1-weg met een scheiding van 

verkeersdeelnemers en weinig kruispunten, kent de weg een capaciteit van 1800 pae per uur per richting. 

De weg zal een maximale belasting kennen van 1309 binnenrijdende pae in een ochtendspitsuur van een 

weekend. De overige belastingen worden verwacht lager te zijn. 
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We kunnen dus besluiten dat de Gelatineboulevard voldoende capaciteit heeft om deze stroom te verwerken 

(I/C-verhouding is 0,73 ). 

De hoofdtoegang van de openbare parkeergarage ligt langs de Gelatineboulevard. Naar inrichting toe moet 

de toe- of uitgang op piekmomenten tot 803 voertuigen per uur verwerken. Er worden drie gates in elke 

richting voorzien om dit te verwerken (één gate heeft een capaciteit van maximum 400 wagens per uur). 

De focus naar verkeersafwikkeling op de Gelatineboulevard ligt op het noordelijk deel, tussen Parking en 

R71-Singel. Het zuidelijk deel, in het projectgebied, wordt opgevat als een winkel-wandelboulevard waar het 

verkeer een ondergeschikte functie heeft voor het aspect shoppen. 
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2 RANDVOORWAARDEN – RICHTLIJNEN 

2.1 Maatvoering 

2.1.1 Uitgangspunt 

Gezien de ontsluitende functie van de Gelatineboulevard naar de R71 (primaire weg) wordt verondersteld 

dat de Gelatineboulevard de functie van Secundaire weg type 2 zal opnemen. In het Ruimtelijk Structuurplan 

Limburg werd hieraan volgende functiebeschrijving gekoppeld: 

De hoofdfunctie van secundaire wegen type II is verzamelen c.q. ontsluiten op regionaal niveau. Dit type 

heeft slechts in tweede instantie een verbindende functie. Het toegang geven neemt een belangrijkere plaats 

in dan bij type I. Secundaire wegen II ontsluiten de kleinstedelijke gebieden, de specifiek economische 

knooppunten, de toeristisch- recreatieve knooppunten met een belangrijke mobiliteitsimpact, de 

structuurondersteunende gemeenten en de geïsoleerde grote bedrijventerreinen naar het hoger wegennet. 

2.1.2 Beschrijving maatvoering 

Om de maatvoering van secundaire wegen type 2 binnen een bebouwde kom te bekomen, wordt er beroep 

gedaan op het “Handboek Secundaire wegen” (Tritel & Iris Consulting, 2003) en “Dienstorder MOW/ AWV/ 

2012/ 4 dd. 26 maart 2016 – Richtlijnen mbt verhardingsbreedtes op gewestwegen” 

- Kruispunten:  
o 0.25 – 1 km afstand 
o Kruising met lokale type 1 en 2 als rotonde/ VLI 
o Kruising met lokale type 3 als voorrangsregeling 

- Fietspaden:  
o Aanliggend verhoogd maar het is wenselijk om vrijliggende fietspaden te voorzien voor 

fietskwaliteit 
o Maatvoering (Vademecum Fietsvoorzieningen): 

▪ Dubbelrichtingsfietspaden: >2.5 meter met tussenstrook > 1 meter 
▪ Enkelrichtingsfietspaden: >1.75 meter 

- Oversteekvoorzieningen:  
o Lichtenbeveiligde oversteken 
o Verkeersgeleider 

- Rijstrookbreedte 
o Minimale breedte bij 50 km/u: 3m05 (excl. goot) 

- Aantal rijstroken 
o 1x2 (of 2x1)  
o Plaatselijk eventueel met middenberm (min. 4 meter breed) als afslagstrook 

- Andere technische aspecten 
o De maximale hellingspercentages bedraagt 7%. 
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2.1.3 Capaciteiten 

Onderstaand overzicht geeft een duidelijk weergave van het aantal af te wikkelen pae/ 

personenwagenequivalenten per uur in functie van het wegtype. 

Op basis van het wegtype en voorgaande wegencategorisering wordt er uit gegaan van een “2x1-weg met 

weinig tot geen kruispunten en scheiding van verkeersdeelnemers” waaraan een capaciteit van 1.800 

pae/u/rijrichting wordt gekoppeld. 

 

 

Figuur 1: Leefbaarheidscapaciteit Groep Swartenbroeckx, verkeersmodel Noord-Limburg, 1991) 
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2.2 Intensiteiten 

Om de verdere maatvoering van de Gelatineboulevard en haar kruispunt(en) vorm te geven, is het 

noodzakelijk om de verwachte intensiteiten op de Gelatineboulevard te kennen.  

Hiervoor wordt er beroep gedaan op het MOBER Havenkwartier waarbij er een berekening werd gemaakt 

van de verkeersgeneratie ten gevolge van de ontwikkelingen alsook op de verkeerstellingen uitgevoerd in 

het kader van de optimalisatie aansluitingen R71 

2.2.1 MOBER Havenkwartier 

Bij deze berekening van de verkeersintensiteiten werden volgende aannames gemaakt: 

- De Gelatineboulevard wordt de toegangsweg naar het projectgebied Havenkwartier (ondergrondse 

parking). Zowel het in- en uitgaande verkeer zal langs deze nieuwe route aansluiting vinden met de 

R71-Herkenrodesingel. Komende van de R71-Herkenrodesingel is de route naar de ondergrondse 

parking voor de hand liggend maar kan er daarnaast ook voor gekozen worden om richting R70-

Groene Boulevard te rijden. De relatie met de R70-Groene Boulevard is een aftakking van de 

Gelatineboulevard die de ondergrondse parking ontsluit. 

- Men kan echter niet vanaf de R70-Groene Boulevard via de Gelatineboulevard de stad verlaten. 

Vanaf de parking is het niet mogelijk rechtstreeks naar het centrum van Hasselt te rijden. 

- Leveringen met vrachtwagens gebruiken via dezelfde route als de personenwagens. Het laad en 

losplatform vormt een afzonderlijke ruimte net na het binnenrijden van de ondergrondse parking. De 

personenwagens steken door tot in het centrum van de ontwikkeling waar zich de toegangspoorten 

tot de parking bevinden 

De berekeningen werden gedaan voor de maatgevende periodes. Omdat de verkeersintensiteiten elk jaar 

groeien wordt de verkeersintensiteit zonder ontwikkelingen verhoogt met 10%  om deze autonome groei 

mee in te calculeren. 

2.2.1.1 Ochtendspits 

De inschatting van de in- en uitgaande stromen in een ochtendspits gaat uit van de gemiddelde generatie 

tussen 7 en 9 uur op een werkdag en tussen 10 en 12 u op een weekenddag. Het Worst Case Scenario 

(maximumscenario) vormt de basis van de berekening. 

Op een weekenddag zal er tijdens een ochtendspits een piek zijn van 1309 ingaande personenauto’s per 

uur. Daarvan gaan 687 voertuigen naar de ondergrondse parkeergarage. Gelijktijdig rijden er 318 wagens 

per uur uit de parkeergarage. 

 

Havenkwartier 
(max) 

Gelatineboulevard Kempische steenweg Armand Hertzstraat 

Zonder 
ontwikkelingen  

IN UIT IN UIT IN UIT 

Werkdag (7u- 
9u) 

417 + 178 * 
(3/4) = 551 

nvt  605 + 178 * 
(1/4) = 650 

417 + 125 * 
(1/4) = 449 

58 110 

Weekenddag 
(10u - 12u) 

565 nvt 667 461 60 113 

Met 
ontwikkelingen  

IN UIT IN UIT IN UIT 

Werkdag (7u- 
9u) 

551 + 10% + 
229 = 835 + 13 
pae 
vrachtwagens 

136 650 + 10% = 
715 

449 + 10% = 
494 

58 +10% =64 110 + 10% 
=121 

Weekenddag 
(10u - 12u) 

565 + 10% + 
687 = 1309 

318 667 + 10% = 
734 

461 + 10% = 
508 

60 + 10% =66 113 + 10% = 
124  
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2.2.1.2 Avondspits 

De inschatting van de in- en uitgaande stromen in een avondspits gaat uit van de gemiddelde generatie 

tussen 16 en 18 uur op een werkdag en tussen 14 en 16 u op een weekenddag. Het Worst Case Scenario 

(maximumscenario) vormt de basis van de berekening. 

Tijdens de avondspits zal er een grotere stroom uitgaand verkeer ontstaan. Zo zullen er, naar schatting, op 

de werkdagavondspits 623 voertuigen per uur vanuit de  ondergrondse parking op de Gelatineboulevard 

rijden.  

Op weekenddagen rijden er tijdens de avondspits (14.00-16.00) 967 voertuigen per uur in  en 648 per uur 

uit.   

Havenkwartier 
(max) 

Gelatineboulevard Kempische steenweg Armand Hertzstraat 

Zonder 
ontwikkelingen  

IN UIT IN UIT IN UIT 

Werkdag (16u- 
18u) 

160 + 530 * 
(3/4) = 558 

nvt 390 + 530 * 
(1/4) = 523 

1130 + 190 * 
(1/4) = 1178 

65 85 

Weekenddag 
(14u - 16u) 

570 nvt 534 1202 67  87 

Met 
ontwikkelingen  

IN UIT IN UIT 
IN UIT 

Werkdag (16u- 
18u) 

558 + 10% + 
213 = 827 

623 523 + 10% = 
576 

1178 + 10% = 
1296 

65 + 10% =71 85 + 10% =94 

Weekenddag 
(14u - 16u) 

570 + 10% + 
340 = 967 

648 534 + 10% = 
588 

1202 + 10% = 
1323 

67 + 10% =74 87 + 10% =96 

 

De belangrijkste conclusie die hieruit kan afgeleid worden, is dat een 2x1-weg voldoende is om de 

intensiteiten af te wikkelen. 

2.2.2 Ontwikkeling stedelijke bedrijvigheid 

Ten noorden van de Parkwijk wordt er in het RUP Blauwe Boulevard nog een zone voor “Stedelijke 

bedrijvigheid” ingekleurd waar naar verwachting ongeveer 13.000 m² kantoorfuncties met baliefunctie zullen 

komen. 
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Om de impact van deze site in te schatten, is het noodzakelijk om deze bijkomende verkeersgeneratie in te 

schatten. Hierbij wordt er beroep gedaan op het richtlijnenboek “Mobiliteitseffectenstudies, mobiliteitstoets en 

MOBER” (mei 2018) waarbij uitgegaan wordt van “Kantoren met een loket- en baliefunctie” 

Werknemers 

- Aantal werknemers per 100 m² 

o Minimum: 2.5 werknemers 

o Maximum: 4 werknemers 

Voor 13.000 m² betekent dit een maximum van 520 werknemers 

- Aanwezigheid: 90% 

Voor 13.000 m² betekent dit een maximum van 468 werknemers 

- Modal split in een regionaal stedelijk gebied (centrum) 

Modi Verdeling (%) Verdeling (#) 

Autobestuurder 59% 276.1 

Autopassagier 5% 23.4 

OV 12% 56.2 

Te voet 8% 37.4 

Fietser 16% 74.9 

 

- Ritdistributie 

 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

IN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 16.6 63.5 93.9 24.9 8.3 5.5 16.6 19.3 5.5 2.8 2.8 2.8 2.8 0.0 2.8 2.8 0.0 0.0

UIT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8 5.5 11.0 38.7 13.8 8.3 22.1 55.2 60.7 30.4 11.0 2.8 5.5 5.5 0.0
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Bezoekers 

- Aantal bezoekers per werknemer 

o 3.5 bezoekers in een stadskantoor 

- Aantal bezoekers 

o Minimum: 1137.5 werknemers 

o Maximum: 1820 werknemers 

- Modal split in een regionaal stedelijk gebied (centrum) 

Modi Verdeling (%) Verdeling (#) 

Autobestuurder 44% 800.8 

Autopassagier 16% 291.2 

OV 3% 54.6 

Te voet 17% 309.4 

Fietser 20% 364.0 

 

- Ritdistributie 

 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

IN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 72.1 112. 112. 72.1 32.0 56.1 88.1 64.1 56.1 48.0 32.0 24.0 8.0 0.0 0.0 0.0

UIT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 16.0 80.1 120. 96.1 56.1 40.0 72.1 72.1 72.1 56.1 48.0 32.0 24.0 8.0 8.0 0.0
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Totale verkeersgeneratie 

Op basis van voorgaande berekeningen, kan onderstaand een overzicht gegevens worden van de 

voertuigbewegingen van bezoekers en werknemers op een werkdag: 

 

Hieruit blijkt dat tijdens de maatgevende spitsmomenten bijkomende voertuigenbewegingen verwacht mogen 

worden: 

- 8 u – 9 u: 166 voertuigen IN en 19 voertuigen UIT 

- 17 u – 18 u: 51 voertuigen IN en 117 voertuigen UIT  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

IN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 16.6 79.5 166. 137. 120. 77.6 48.6 75.4 93.6 66.8 58.8 50.8 34.8 24.0 10.8 2.8 0.0 0.0

UI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 18.8 82.8 125. 107. 94.7 53.8 80.4 94.2 127. 116. 78.4 43.1 26.8 13.5 13.5 0.0
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2.2.3 Optimalisatie R71  

Kaderend binnen de opdracht “Optimalisatie R71 en haar aansluitingen” werden bovenstaande gegevens uit 

het MOBER doorvertaald naar het kruispunt “Ventweg R71 x Gelatineboulevard/ Slachthuiskaai.  

Onderstaande strodio’s geven de intensiteiten weer op het kruispunt in de ochtendspits (8u-9u) en in de 

avondspits (17u-18u) van een gewone werkdag. 

Hierbij werd rekening gehouden met de ontwikkeling van de wijken Havenkwartier en Parkwijk alsook met de 

ontwikkeling van 13.000 m² kantoorfuncties met baliefunctie. 
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Op basis van deze gegevens werd door middel van de methode van Harders de kruispuntconfiguratie 

bepaald. Deze methode laat toe om een indruk te verkrijgen van de verliestijden bij een gegeven 

verkeersbelasting op een kruispunt zonder verkeerslichten. De berekende verliestijden kunnen vervolgens 

als criterium worden gebruikt voor het aanbrengen of verwijderen van verkeerslichten (of andere 

maatregelen). 

Hieruit blijkt dat zowel in de ochtend- als in de avondspits van een gewone werkdag de wachttijden 

onacceptabel zijn voor het verkeer afkomstig van de noordelijke zijde van de Slachthuiskaai waardoor een 

gewone voorrangsregeling niet toereikend is om de verkeersstromen te regelen. 
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Bij de verdere tussen een rotonde en een verkeerslichtengeregeld kruispunt werd er in het dossier de visie 

ontwikkeld dat verkeerslichtengeregelde kruispunten beter inpasbaar zijn in deze omgeving, zowel 

infrastructureel als verkeerskundig. Deze kruispuntvorm laat het namelijk toe om te sturen op de steeds 

veranderende verkeersvraag (ochtend versus avond), om prioritaire diensten voorrang te geven in geval van 

nood en om de transitie van korte naar lange termijn met beperkte kosten te laten doorlopen. 
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3 VORMGEVING 

3.1 Segment 1: Toegang ondergrondse parking 

In het segment ter hoogte van de toegang tot de ondergrondse parking werd er in het RUP een ruimte 

voorzien van 24 meter om de infrastructurele voorzieningen in te passen: 

- Dubbelzijdige voetpaden van 1m75 

- Dubbelzijdige enkelrichtingsfietspaden van 2m00 

- Groenzone aan beide zijde van de toegang tot de ondergrondse parking van 2m00 

- Toegang tot de ondergrondse parking bestaande uit een 2x1-rijweg met een breedte van 6m50 en 

0m75 veiligheidsafstand tot de taludwanden. 

- Rijweg (enkelrichting, stadinwaarts) met een breedte van 3m35 (incl. enkelzijde afwatering van 30 

cm). 

 

 

 

3.2 Segment 2: Aansluiting parking en Gelatineboulevard 

Voortbouwend op segment 1 wordt, binnen de vooropgestelde ruimte van 24 meter, de toegang naar de 

helling van de ondergrondse parking vormgegeven. Hierbij wordt er gekeken naar de rechtlijnigheid van het 

profiel. Bijgevolg wordt er gewerkt met: 

- Dubbelzijdige voetpaden van 1m75 

- Dubbelzijdige enkelrichtingsfietspaden van 2m00 

- Groenzone aan beide zijde van 3m00 als afscheiding tussen de rijweg en het fiets- en voetpad 

waarbinnen tevens de stadinwaartse rijweg haar traject vervolgt 

- Toegang tot de ondergrondse parking bestaande uit een 2x1-rijweg met een breedte van 6m10 plus 

afwateringskolken en boordsteen aan beide zijden (ruimte: 0m50) 

- Rijweg (enkelrichting, stadinwaarts) met een breedte van 3m05  
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3.3 Segment 3: Gelatineboulevard 

Het derde segment karakteriseert het grootste deel van de Gelatineboulevard. Met een voorgestelde ruimte 

van 20 meter, worden de volgende infrastructurele elementen ingepast: 

- Dubbelzijdige voetpaden van 1m75 

- Dubbelzijdige enkelrichtingsfietspaden van 2m00 

- Groenzone aan beide zijde van 2m70 als afscheiding tussen de rijweg en het fiets- en voetpad  

- Rijweg van 6m10 plus aan beide zijde 0m50 voor afwatering en boordstenen. 
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Toegang tot ondergrondse parking ontwikkelingen 

Ter hoogte van de woonontwikkeling wordt er tevens een ondergrondse parking voorzien. Om het aantal 

conflictpunten (en mogelijke doorstromingsbeperkende punten) te reduceren, wordt er voorgesteld om de 

toegang en uitgang van deze parking te voorzien door middel van een uitvoeger. Hierbij zijn er twee opties: 

1. In- en uitvoeger op dezelfde hoogte met 

• Rijweg van 6m10 

• In- en uitvoeger met een breedte van 3m00 

• Dubbelzijdige voetpaden van 1m75 

• Dubbelzijdige enkelrichtingsfietspaden van 2m00 

Met als gevolg dat er onvoldoende ruimte is voor de nodige schrikafstanden binnen de voorziene 20 

m 

2. Geschrankte in en uitvoeger met  

• Rijweg van 6m10 

• In- en uitvoeger met een breedte van 3m00 

• Dubbelzijdige voetpaden van 1m75 

• Dubbelzijdige enkelrichtingsfietspaden van 2m00 

Met de mogelijk om een lichte asverschuiving te voorzien om zo voldoende ruimte te voorzien voor 

de nodige schrik- en veiligheidsafstanden binnen de voorziene 20m. 

 

   

3.4 Segment 4: Aansluiting ventweg R71 – Gelatineboulevard 

De bespreking van het vierde segment richt zich op de inrichting van het segment over de Demer (tussen 

segment 3 en het kruispunt met de ventweg) alsook tot de inrichting van het kruispunt zelf. 

3.4.1 Wegsegment 

Het vierde segment wordt gekenmerkt door een 2x1-wegprofiel in het buitengebied. Fietsers en voetgangers 

worden hierbij afgeleid naar trage verbindingen door het parkgebied en lopen niet meer parallel met het 

autoverkeer. 

Bijgevolg wordt de voorziene ruimte van 20 meter als volgt ingedeeld: 

- Groenzone aan beide zijde  

- Groene middenberm van minstens 3 meter met eventuele beplanting 

- Rijweg van 6m10 plus aan beide zijde 0m50 voor afwatering en boordstenen. 
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3.4.2 Kruispunt ventweg x Gelatineboulevard 

Voor het kruispunt tussen de Ventweg en de Gelantineboulevard werd er, kaderend in het dossier 

“Optimalisatie aansluiting R71” reeds de nodige visies en berekeningen uitgevoerd. Zo kwam naar voren dat 

op korte termijn een voorrangsgeregeld kruispunt voldoende is om de verkeersvraag vlot af te wikkelen. Op 

langere termijn dient er echter naar een verkeerslichtengeregeld kruispunt overgegaan te worden daar de 

wachttijden voor de ondergeschikte tak duidelijk onacceptabel werden. 

Om een eerste inschatting te maken van de vormgeving en de “Level of Service” (of het afwikkelingsniveau” 

werd er gebruik gemaakt van de Intersection Capacity Utilisation – tool. Deze “Intersection Capacity 

Utilisation” is een eenvoudige maar krachtige tool die Arcadis gebruikt voor het meten van een kruispunt 

capaciteit bij kruispuntontwerpen en verkeerseffectstudies. Eenvoudig vermits de cycluslengte van de 

verkeerslichtenregeling niet gekend hoeft te zijn. Met deze methode wordt de vereiste tijd die nodig is om 

alle verkeersbewegingen af te wikkelen uitgezet ten opzichte van de maximale cycluslengte. Dit geeft dan 

inzicht over de rest-/overcapaciteit van het kruispunt. Dit wordt weergegeven door het toekennen van 

kwaliteitsniveaus (Level Of Services, ‘LOS’) die variëren van A tot H. 
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 I/C (%) LOS niveau 

Ochtendspits weekdag 43.3% A 

Avondspits weekdag 64.2% C 

 

Op basis van deze LOS kan er vervolgens een eerste inschatting gemaakt worden van de benodigde 

opstelruimtes (rekening houdend met een cyclustijd van 120 s.) 

 

 

Doordat het Havenkwartier voornamelijk commerciële functies bevat dewelke op een zaterdagmiddag de 

grootste verkeersattractie kent, wordt er ook een doorrekening gedaan voor een zaterdagmiddag (11u-12u) 

Hierbij wordt opnieuw beroep gedaan op de gegevens van het MOBER Havenkwartier. De ontwikkelingen 

ten noorden van de Parkwijk worden niet in acht genomen daar verwacht wordt dat deze niet actief zijn 

tijdens de weekenddagen. 
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 I/C (%) LOS niveau 

Middag weekenddag 61.1% B 

 

 

Voor deze laatst vernoemde situatie werd er een simulatie uitgevoerd waarbij de voertuigstromen werden 

geregeld met verkeerslichten. 

 

Hierbij werd de maximale wachtrij op de diverse takken geregistreerd: 

 Wachtrijlengte (m) Aantal voertuigen 

Tak Noord 121.6 m 24 voertuigen 

Tak West 162.7 m 33 voertuigen 

Tak Zuid 22.2 m 4 voertuigen 

 

Hieruit komt naar voren dat op de noordelijke tak (kant veiligheidssite) en westelijke tak (Beulen) wachtrijen 

tot 33 voertuigen gedetecteerd kunnen worden.  

Een oplossing bestaat erin om de rijrichting ‘Beulen naar Havenkwartier” buiten de verkeerslichten te houden 

en laten gebruik te maken van de hiaten in de verkeersstroom komende van de veiligheidssite. Hierbij wordt 

er op het segment tussen het kruispunt en het Havenkwartier over een lengte van 100 meter twee rijstroken 

aangelegd om de weefbewegingen te vereenvoudigen. 

EBL EBT EBR WBL WBT WBR NBL NBT NBR SBL SBT SBR

aantal cycli/u 30

vrt/cyclus/lane 1 0 20 0 0 0 3 8 0 0 24 7

lengte 6 0 120 0 0 0 18 48 0 0 144 42

opstellengte middag 10 0 180 0 0 0 30 80 0 0 220 70

Movement
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Hierbij werd de maximale wachtrij op de diverse takken geregistreerd: 

 Wachtrijlengte (m) Aantal voertuigen 

Tak Noord  113.3 m 23 voertuigen 

Tak West 9.36 m 2 voertuigen 

Tak Zuid 28.25 m 5 voertuigen 

 

Hierdoor verdwijnt de wachtrij op de westelijke tak en reduceert, door de verkorting van de cyclustijd, ook de 

noordelijke wachtrij.  
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Bijlage 7: Zonnestudie (in kader van masterplan) 
 





   DEELGEBIED SLACHTHUISWIJK

masterplan Blauwe Boulevard | Hasselt | TV BUUR-ARCADIS

      project Zuidzicht

9u00 - 20 juni 14u00 - 20 juni

18u00 - 20 juni

ZONNESTUDIE

Op vraag van Kolmont werd een zonnestudie opgemaakt om de impact van de torenvolumes aan de overzijde 
van de Kanaalkom op de woningen van het project Zuidzicht na te gaan. 

Deze werd opgemaakt voor 3 momenten: 20 december, 20 maart/september en 20 juni, zodat een zicht 
verworven wordt op de situatie gedurende het ganse jaar. Het resultaat van 20 december is het minst relevant, 
aangezien op dit ogenblik quasi enkel schaduwen te zien zijn omwille van de lage zonnestand. Deze werd 
bijgevolg niet opgenomen binnen voorliggend rapport. 

De beelden van de situatie op 20 juni (hoogste zonnestand) tonen aan dat de schaduwen van het project 
Gelatines nooit de overzijde van de Kanaalkom bereiken en de torens bijgevolg geen directe invloed hebben op 
de bezonning van Zuidzicht. Er kan wel worden opgemerkt worden dat het project Zuidzicht belangrijke impact 
zal hebben op de bezonning van de woningen binnen het project op de Slachthuissite. 

Op 20 maart tenslotte blijkt dat de torens langsheen de Gelatineboulevard een beperkte schaduw werpen op 
de  onderste 4 bouwlagen van Zuidzicht bij ondergaande zon. Omwille van de rankheid van de torens zal de 
schaduw echter slechts korte tijd impact hebben op de bezonning van de woningen van Zuidzicht. 



DEELGEBIED SLACHTHUISWIJK

9u00 - 20 maart 14u00 - 20 maart

18u00 - 20 maart

project Zuidzicht
ZONNESTUDIE
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Bijlage 8:  Advies Gecoro na openbaar onderzoek voor  
RUP 217_ Blauwe Boulevard West
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Bijlage 9:  Advies Gecoro na openbaar onderzoek voor  
RUP 224_ Blauwe Boulevard Oost 
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BUUR | bureau voor urbanisme cvba 

www.buur.be 

Leuven 

Sluisstraat 79 / 03.02 

B-3000 Leuven 

T +32 (0)16 89 85 50 

 

Gent 

Korenmarkt 14A  

B-9000 Gent 

T +32 (0)16 89 85 50  

 

 

Kantoren Arcadis Belgium nv 

www.arcadisbelgium.be 

Antwerpen-Berchem 

Posthofbrug 12 (City Link) 

B-2600 Antwerpen-Berchem 

T +32 3 360 83 00 

F +32 3 360 83 01 

 

Gent 

Gaston Crommenlaan 8 bus 

101  

B-9050 Gent 

T +32 9 242 44 44 

F +32 9 242 44 45 

Hasselt 

Corda 1 | Kempische Steenweg 

311/2.07  

B-3500 Hasselt 

T +32 11 28 88 00 

F +32 11 28 88 01 

Bruxelles 

Rue Royale 80 

B-1000 Bruxelles 

T +32 4 349 56 00 

F +32 4 349 56 10 

Luik 

Rue des Guillemins 26, 2de 

verd. 

B-4000 Luik 

T +32 4 349 56 00 

F +32 4 349 56 10 

Charleroi 

119, Avenue de Philippeville 

B-6001 Charleroi 

T +32 71 298 900 

F +32 71 298 901 

 

Iso gecertificeerd voor 

Adviesverlening, studie en ontwerp van gebouwen, infrastructuur, milieu en ruimtelijke ordening 
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