
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 27 april 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Rik Röttger Telefoon: 03 240 52 55

Agenda nr. 12/2 Provinciale overheidsopdrachten.  Toepassing van artikel 43, 
§2, 11° van het provinciedecreet.  Uitvoering - Retentiezone 
Trappistenbeek 3.21.4 Zoersel.  Bestek en keuze van de 
wijze van gunnen.  Goedkeuring.

Dit besluit wordt genomen in uitvoering van 
- BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid
- Actieplan 2017140074: Overhead Departement Leefmilieu
- Actie 2017170702: Overhead Dienst Integraal Waterbeleid

Aan uw raad wordt een ontwerp voorgelegd, opgemaakt door het studiebureau 
Sweco (voorheen Grontmij), voor het project ‘Uitvoering - Retentiezone 
Trappistenbeek 3.21.4’ te Zoersel.

Het ontwerp omvat het bestek, samen met een gedetailleerde kostenraming met 
bijhorende plannen.

Waar de vier waterlopen Waterstraatseloop, Kleinebeek, Molenbeek en 
Trappistenbeek op korte afstand van elkaar samenvloeien op de grens van Schilde 
en Zoersel, deed zich in het verleden regelmatig wateroverlast voor, oa in de wijk 
Driehoek, de omgeving Kapellenhof en langs de Oude baan. 

Een hydraulische studie die uitgevoerd werd in opdracht van de provincie, gaf aan 
dat de aanleg van een retentiezone tussen de Molenbeek en de Trappistenbeek een 
oplossing kon betekenen voor deze problematiek. De aanleg van de retentiezone 
zorgt ervoor dat de wateroverlast ten noorden van de Turnhoutsebaan/Kapellei (in 
de wijk Kapellenhof en aan de Oude baan) zeer sterk afneemt. Door een kleine 
ingreep is het bovendien mogelijk om ook de Waterstraatseloop op dit 
overstromingsgebied aan te sluiten. Bij de recente heraanleg van de 
Waterstraat/Raymond Delbekestraat op de grens tussen Schilde en Zoersel werd 
reeds een doorsteek naar het toekomstige overstromingsgebied voorzien.  

De zone waar het retentiegebied gepland is, komt nu al in extreme omstandigheden 
onder water en kan daarom als natuurlijk overstromingsgebied aanzien worden. 
Het gebied dient dan ook niet afgegraven te worden. Door enkele bijkomende 
ingrepen, zoals een debietregulerende constructie en een beschermingsdijk, zal de 
bergingscapaciteit van het gebied sterk vergroot worden.

De percelen noodzakelijk voor de aanleg van dit overstromingsgebied werden 
onlangs allemaal verworven zodat de aanvraag voor een omgevingsvergunning en 
de aanbestedingsprocedure kan opgestart worden.



De kosten voor deze opdracht worden geraamd op 449 348,09 EUR btw 
inbegrepen.

Krediet is voorzien op budgetcode 22610000/20/0319.

Aan uw raad wordt voorgesteld om het ontwerp goed te keuren en als wijze van 
gunnen de open offerteaanvraag vast te stellen.

De documenten zijn bijgevoegd in sindala.

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

De provincieraad van Antwerpen,

Overwegende dat het project ‘Uitvoering - Retentiezone Trappistenbeek 3.21.4’ te 
Zoersel noodzakelijk is om wateroverlast langsheen de waterlopen 
Waterstraatseloop, Molenbeek, Trappistenbeek en Kleinebeek te vermijden;

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

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

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Goedgekeurd wordt het ontwerp voor het project ‘Uitvoering - Retentiezone 
Trappistenbeek 3.21.4’ te Zoersel.

Beslist wordt als wijze van gunnen de open offerteaanvraag voor deze opdracht 
vast te stellen.
 
In de meerjarenbegroting is er voor 2018, 2019 en 2020 telkens een gelijkaardig 
budget voorzien om de huidige aan te besteden opdracht eventueel te kunnen 
herhalen in toepassing van artikel 26 §1, 2° b) van de wet van 15 juni 2006. Bij 
deze herhalingen kan er gewerkt worden met de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking als wijze van gunnen.


