
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 27 april 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Rik Röttger Telefoon: 03 240 52 55

Agenda nr. 12/1 Provinciale overheidsopdrachten.  Toepassing van artikel 43, 
§2, 11° van het provinciedecreet.  Uitvoering-Herprofilering 
Laarbeek nr. S.07 en verlegging Burchtse Scheibeek  S.07.1, 
te Zwijndrecht en Antwerpen, deel 1 herprofilering Laarbeek.  
Verrekening 1.  Goedkeuring.

Uw raad keurde op 26 november 2015 het bestek DWPR-2012-0006-UI01-OVHO01 
en de wijze van gunnen goed voor Uitvoering-Herprofilering Laarbeek nr. S.07 en 
verlegging Burchtse Scheibeek  S.07.1, te Zwijndrecht en Antwerpen, deel 1 
herprofilering Laarbeek.

In zitting van 17 maart 2016 werd deze opdracht door de deputatie gegund aan nv 
Heyrman-De Roeck uit Beveren-Waas voor een bedrag van 167 896,38 EUR, btw 
inbegrepen.

Door de dienst Integraal Waterbeleid werd verrekening 1 opgemaakt voor een 
bedrag van 61 000,18 EUR, btw inbegrepen.

Deze opgelegde werken waren niet opgenomen in de oorspronkelijke opdracht, en 
dienen dus voorzien te worden in deze verrekening.

Verantwoording
Tijdens de uitvoering bleek dat er meerwerken met nieuwe posten nodig waren om 
het project tot een goed einde te kunnen brengen. Zo bleek onder de te 
verwijderen betonnen profielen een aanzienlijke hoeveelheid geotextiel en 
plastiekfolie aanwezig te zijn, die moest verwijderd worden. Verder dienden een 
aantal uitstroomconstructies bijkomend gefundeerd te worden. Bij het verdiepen 
van de waterloop bleken immers een aantal bestaande lozingsconstructies niet 
voldoende gefundeerd te zijn om na de werken zeker stabiel te kunnen blijven. 
Uiteindelijk dienden 19 nieuwe posten voorzien te worden, waarvoor een offerte 
werd gevraagd aan Heyrman-De Roeck NV. 

Nieuwe posten
Post OP1: de geotextiel en plastiekfolie die aanwezig bleek onder de betonnen 
profielen moest handmatig verwijderd worden.
Post OP2: het geotextiel en de plastiekfolie zijn een afzonderlijke afvalfractie, die 
op de geëigende manier moet verwijderd worden.
Post OP3: er stonden in de werfzone twee meerstammige wilgen, waarvan de 
boomstronken zo groot waren, dat ze niet ingedeeld konden worden volgens de 
voorziene afmetingen van het bestek. Voor het volledige vellen daarvan werd deze 
nieuwe post voorzien. 
Post OP4: Er werd een gesloten buis gevonden die verwijderd moest worden.



Post OP5: De twee stronken uit post OP3 moesten ook verwijderd worden.
Post OP6: Er moest een bestaande leiding verlengd worden om nog te kunnen 
afwateren.
Post OP7: post voor de langere, dikkere perkoenpalen
Post OP8: levering en plaatsing van biodegradeerbare kokosmat om de oever te 
beschermen zo lang die nog niet ingegroeid is. Door de vertraging ten gevolge van 
de meerwerken door de onstabiele zandlaag, was het niet meer mogelijk om de 
oevers tijdig in te zaaien. Daarom werd gekozen om de oever bijkomend te 
beschermen tegen hevige neerslag met een kokosmat.
Post OP9: Aan het RWZI van Aquafin bleek de uitloopconstructie onvoldoende diep 
gefundeerd. Een bijkomende bescherming was nodig om te vermijden dat die 
constructies later zouden verzakken. Om die bescherming goed te kunnen 
aanwerken, waren een aantal handelingen nodig zoals het inzagen van de 
bestaande beton.
Post OP10: Het verwijderen van de ingezaagde beton uit post OP9 diende te 
gebeuren met een kraan met lange arm van op de tegenoverliggende oever.
Post OP11: Voor de uitbraak uit post OP9 was een specifieke breekhamer nodig.
Post OP12: De tweede onvoldoende diep gefundeerde Aquafin-constructie is een 
meer stroomafwaarts gelegen overstort. Dit overstort is kleiner en kon met een 
eiken damwand beschermd worden in plaats van met duurdere schanskorven te 
moeten werken. Post OP12 omvat de levering van de damwand.
Post OP13: plaatsing van de damwand uit post OP12.
Post OP14: leveren en plaatsen van beton voor werken aan de twee 
uitloopconstructies van Aquafin.
Post OP15: leveren en plaatsen van wapening en chemische verankering voor 
RWZI-uitloop uit post OP9.
Post OP16: Opbraak van betonnen plaatjes op rechter oever die de werken 
hinderden.
Post OP17: prijs voor aankoop en stockage van kokosrollen zonder plaatsing.
Post OP18: extra grondverzet voor de plaatsing van de funderingskorf die nodig 
was voor het aangepaste ontwerp.
Post OP19: Leveren en plaatsen van een afsluiting.

Krediet werd voorzien op budgetcode 22610000/20/0319.

Omdat de uitgave door de verrekening meer dan 10% bedraagt van het 
gunningsbedrag, moet deze aan de provincieraad voorgelegd worden.

Aan uw raad wordt voorgesteld goedkeuring te hechten aan verrekening 1 voor een 
bedrag van 61 000,18 EUR, btw inbegrepen.

De documenten werden bijgevoegd in sindala.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 6 april 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet;

Gelet op het in de vergadering van 26 november 2015 goedgekeurde bestek voor 
Uitvoering-Herprofilering Laarbeek nr. S.07 en verlegging Burchtse Scheibeek  
S.07.1, te Zwijndrecht en Antwerpen, deel 1 herprofilering Laarbeek.;

Gelet op het krediet ingeschreven op budgetcode 22610000/20/0319;

Overwegende dat deze verrekening noodzakelijk is om deze opdracht te kunnen 
realiseren en dat ze ten laste is van de provincie Antwerpen;



Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Goedgekeurd wordt verrekening 1, over Uitvoering-Herprofilering Laarbeek nr. S.07 
en verlegging Burchtse Scheibeek  S.07.1, te Zwijndrecht en Antwerpen, deel 1 
herprofilering Laarbeek., opgedragen aan nv Heyrman-De Roeck uit Beveren-Waas 
voor een bedrag van 61 000,18 EUR, btw inbegrepen.

Budgetcode 22610000/20/0319.


