
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 27 april 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Rik Röttger Telefoon: 03 240 52 55

Agenda nr. 12/3 Provinciale overheidsopdrachten.  Toepassing van artikel 43, 
§2, 11° van het provinciedecreet.  Uitvoering-Openleggen 
koker Bergebeek 7.16 Zonderschot.  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 2017140702: Overhead Dienst Integraal Waterbeleid

Aan uw raad wordt een ontwerp voorgelegd, opgemaakt door de dienst Integraal 
Waterbeleid, voor het project ‘Uitvoering-Openleggen koker Bergebeek 7.16’ te 
Zonderschot (Heist-op-den Berg).

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

Ter hoogte van de Zonderschotsesteenweg in Heist-op-den-Berg is de Bergebeek 
over een lengte van ongeveer 105 meter overwelfd. Deze overwelving wordt 
beschermd door een vuilrooster dat zeer gevoelig is voor verstoppingen. Deze 
rooster dient dan ook zeer frequent gecontroleerd te worden, wat niet alleen 
tijdsintensief is, maar ook vrij kostelijk. De koker loopt deels onder de weg en 
verder voor 95 meter onder de voormalige oprit van een woning en onder de tuin. 
Deze woning had het bij de wateroverlast van september 1998 zwaar te verduren. 
Omdat het quasi onmogelijk was deze woning te beschermen en de woning 
bovendien de mogelijkheid om de waterloop open te leggen hypothekeerde, gaf uw 
raad op 27 september 2012 de goedkeuring voor de aankoop van de woning met 
het oog op de afbraak van de woning en het opleggen van de waterloop. In 2013 
kon de woning aangekocht worden en in 2014 werd de woning ook effectief 
afgebroken. 

Op 4 september 2015 werd een opdracht gegund aan het studiebureau Talboom 
voor het opmaken van een ontwerp voor het gedeeltelijk openleggen van de 
overwelving van de Bergebeek. In het ontwerp wordt de koker opengelegd over een 
lengte van ca. 45 m. Hierbij wordt de waterloop voorzien van flauwe oevers zodat 
er maximaal bijkomende ruimte voor water wordt gerealiseerd. Het deel van het 
perceel aan de straatkant wordt – zoals afgesproken met Heist-op-den-Berg - 
tijdelijk ingericht om te kunnen dienen als parkeerzone voor de kleuterschool aan 
de overkant van de straat en voor het nabij gelegen cultureel centrum. 

De kosten voor deze opdracht worden geraamd op 109 300,51 EUR.

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 vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking 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-Openleggen koker Bergebeek 7.16’ te 
Zonderschot (Heist-op-den Berg) noodzakelijk is om een oplossing te vinden voor 
de problematische overwelving van de Bergebeek, door het uitbreken van een deel 
van de koker en het creëren van bijkomende ruimte voor water;

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-Openleggen koker 
Bergebeek 7.16’ te Zonderschot (Heist-op-den Berg).

Beslist wordt als wijze van gunnen de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 
met bekendmaking voor deze opdracht vast te stellen.


