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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. Ontwerp verlegging 
Boomlaarloop A.8.01.1 in Lier
Bestek en keuze van de wijze van gunnen. Goedkeuring.

Aan uw raad wordt een ontwerp voorgelegd, opgemaakt door de dienst Integraal 
Waterbeleid, voor het project ‘Inspectie en verlegging Boomlaarloop A.8.01.1’ in 
Lier.

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

De Boomlaarloop is sinds 1 juli 2014 een waterloop van 2e categorie, voorheen 
werd deze waterloop beheerd door de Stad Lier. De waterloop ontspringt nabij het 
kruispunt van de R16 en de Mechelsesteenweg in de Bosstraat waar een aantal 
grachten van de ringweg toekomen. Ter hoogte van de Schilderswijk, aan de David 
Tenierslaan, is de waterloop volledig ingebuisd over een lengte van 250m. Er zijn 
geen gegevens beschikbaar van deze inbuizing. De inbuizing maakt twee rechte 
bochten en het afwaartse deel ligt onder de tuinen van woningen. Afwaarts van de 
Schilderswijk ligt de bedding naast een oude kazernemuur. Doorheen de jaren is de 
oever van de waterloop op diverse wijzen versterkt door de aanpalende eigenaars 
om de ruimte langsheen de waterloop beter te kunnen benutten, waardoor de 
waterloop zeer slecht bereikbaar is. Ter hoogte van de monding in de koker in de 
Boomlaarstraat, ligt de waterloop geprangd tussen een woning op de linkeroever en 
de historische muur op de rechteroever. Zowel de woning als de historische muur 
hebben te maken met instabiliteit.

Om het onderhoud van de waterloop te vergemakkelijken, mogelijke 
wateroverlastproblemen voor te zijn en de stabiliteitsproblemen op te lossen, wenst 
de dienst Integraal Waterbeleid een aantal structurele maatregelen te laten 
onderzoeken en te ontwerpen. Enerzijds dient de mogelijkheid onderzocht te 
worden om de waterloop thv de Schilderswijk al dan niet gedeeltelijk terug in open 
bedding te krijgen. Dit zal oa afhangen van de staat van de inbuizing. Anderzijds 
zal net opwaarts de Boomlaarstraat een verlegging van de waterloop naar de 
Dungelhoeffsite weg van de oude kazernemuur en de woning onderzocht worden.



De kosten hiervoor worden geraamd op 101.277,00 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 1 juni 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Overwegende dat het project ‘Inspectie en verlegging Boomlaarloop A.8.01.1’ in 
Lier noodzakelijk is om de stabiliteit van naastgelegen constructies te waarborgen 
en de mogelijkheid tot controle en onderhoud te verbeteren;

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 ‘Inspectie en verlegging 
Boomlaarloop A.8.01.1’ in Lier.

Beslist wordt als wijze van gunnen de open offerteaanvraag voor deze opdracht 
vast te stellen.



De kosten voor deze opdracht worden geraamd op 101.277,00 EUR, btw 
inbegrepen.


