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Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50

Agenda nr. 4/7 Provinciale overheidsopdrachten.  Kalmthout. Arboretum 
Kalmthout. Renovatie Vangeertenhof. Ontwerp. 
Goedkeuring.

In de meerjarenplanning werd krediet voorzien voor de renovatie Vangeertenhof in 
het Arboretum te Kalmthout.

Thans ligt het ontwerp voor deze overheidsopdracht voor werken voor, opgemaakt 
door bvba Architectenbureau Vanhecke & Suls te Wilrijk, Antwerpen, en 
omvattende bijzonder bestek, gedetailleerde en samenvattende opmeting, 
kostenraming en plannen. 

De opdracht heeft tot doel het Vangeertenhof in zijn oorspronkelijke toestand te 
herstellen. De focus ligt hierbij op de gevelrenovatie. Om het gebouw in zijn 
originele staat te herstellen zal het bouwvolume gewijzigd moeten worden. Enkele 
bouwdelen zullen hiervoor gesloopt moeten worden: de serre aan de achterzijde 
op het gelijkvloers, de uitbouw van de leefruimte op de eerste verdieping; de serre 
op de tweede verdieping en de poortmuur die toegang geeft tot de tuin via de 
zijkant van het Vangeertenhof. 

De kosten van deze opdracht worden geraamd op 409.392,38 EUR + 85.972,40 
EUR (21 % btw) = 495.364,78 EUR.

De deputatie stelt voor om voornoemd ontwerp goed te keuren en als wijze van 
gunnen van de opdracht de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking vast te stellen, in toepassing van artikel 26.§2.1°.d) van de wet 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
van 15 juni 2006 en artikel 105.§2.1° van het koninklijk besluit plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011.

Het ontwerp is digitaal beschikbaar.

De deputatie keurde dit verslag in zitting van 6 april 2017 goed.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de inschrijving in de meerjarenplanning van krediet voor de renovatie van 
het Vangeertenhof te Kalmthout;

Gelet op artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,



BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor de renovatie van het 
Vangeertenhof in het Arboretum te Kalmthout, opgemaakt door bvba 
Architectenbureau Vanhecke & Suls te Wilrijk, Antwerpen, en stelt in toepassing 
van artikel 26.§2.1°.d) van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en artikel 105.§2.1° van het 
koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 
2011 als wijze van gunnen van deze opdracht de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking vast.
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