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Agenda nr. 12/2 Uitvoering-Herinrichting Bossenloop 9.14 Turnhout. 
Samenwerkingsovereenkomst met Aquafin. Goedkeuring.

Aquafin plant riolerings- en afwateringswerken ter verbetering van de 
afwateringssituatie rondom de RWZI Turnhout. Het doel van dit project is enerzijds 
het verhogen van de capaciteit van de effluentleiding van de RWZI Turnhout 
waardoor de volledige capaciteit van de RWA-pompen op de RWZI benut kan 
worden en anderzijds het afkoppelen van het hemelwater van de Slachthuisstraat 
en van de RWA-leiding naast het bedrijf Philips. De afwatering van het hemelwater 
zal gebeuren naar de Bossenloop, een waterloop van 2e categorie, wat een gunstig 
effect zal hebben op de werking van de overstort aan het Seghersreservaat.

Langsheen het traject zal er tevens optimaal afgekoppeld worden. Een deel van het 
fietspadendossier van de industriezone wordt gelijktijdig uitgevoerd gezien de 
wegenis in dit dossier volledig vernieuwd wordt.

Afwaarts wordt de waterloop Bossenloop over een lengte van 429m 
geherwaardeerd zodat de capaciteit vergroot wordt om het bijkomende debiet van 
de effluentleiding te kunnen opvangen. De herwaardering omvat de beschoeiing 
van de oevers, rekening houdende met de naastgelegen spoorlijn, het uitbreken 
van een nutteloze overwelving, de aanleg van een flauwe oever en het openleggen 
van de waterloop ter plaatse van een lange overwelving.

De herwaardering van de Bossenloop is enerzijds noodzakelijk om het bijkomende 
hemelwaterdebiet van de afkoppelingswerken te kunnen afvoeren. Anderzijds wordt 
door de herwaardering de mogelijkheid geschapen om de waterloop her in te 
richten zodat ondehoud vergemakkelijkt wordt en er bijkomende ruimte voor water 
ontstaat in combinatie met een ecologische meerwaarde.

Voor een efficiënte en integrale aanpak van het totaalproject wordt beslist om een 
samenwerkingsovereenkomst op te stellen tussen Aquafin en de provincie 
Antwerpen. De stad Turnhout is mee betrokken partij in dit dossier, maar wordt in 
de voorliggende overeenkomst niet betrokken. Er bestaat een aparte 
samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin en de stad Turnhout. De voorliggende 
samenwerkingsovereenkomst wordt daarom enkel tussen de twee partijen Aquafin 
en provincie Antwerpen afgesloten.

Aquafin treedt voor deze werken op als aanbestedende overheid en draagt de 
kosten betreffende de riolerings- en afwateringswerken. De stad Turnhout neemt 
de kosten voor de wegenwerken (fietspaden) op zich. De inrichtingswerken aan de 
Bossenloop zijn ten laste van de Provincie. De andere kosten die ontstaan bij deze 
werken worden verdeeld tussen de verschillende partijen, overeenkomstig hun 
respectievelijke aandeel in de totale uitvoeringskost. Deze kosten betreffen de 



ontwerpkosten van het studiebureau, kosten voor milieuhygiënisch onderzoek en 
kosten betreffende veiligheidscoördinatie.

Het totaal van de werken wordt geraamd op 1.720.113,07 EUR excl. BTW. De 
kosten worden verdeeld onder Aquafin met een aandeel van 1.282.631,07 EUR 
excl. BTW, de stad Turnhout met een aandeel van 200.882,00 EUR excl. BTW en de 
provincie Antwerpen met een aandeel van 236.600,00 EUR excl. BTW.

Op basis van het aandeel van de provincie in het totaalbedrag van de werken en 
overeenkomstig de oorspronkelijke ereloonovereenkomst met het studiebureau en 
met het afroepcontract veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking, komen 
hierbij nog de volgende geraamde kosten ten laste van de provincie:

- Ereloon ontwerp studiebureau: 10.474,43 EUR excl. BTW
- Veiligheidscoördinatie ontwerp: 117,60 EUR excl. BTW
- Veiligheidscoördinatie verwezenlijking: 936,94 EUR excl. BTW
- Kosten milieuhygiënisch onderzoek en grondverzet: 2000 EUR excl. BTW

De totale kosten voor de provincie Antwerpen worden aldus geraamd op 
250.128,97 EUR excl. BTW (302.656,05 EUR incl. BTW).

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 2 maart 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 42 van het Provinciedecreet;

Overwegende dat de herwaardering van de Bossenloop te Turnhout noodzakelijk is 
voor het kunnen uitvoeren van het afkoppelingsproject van Aquafin en bijkomende 
voordelen biedt op vlak van integraal waterbeleid zoals openlegging, 
onderhoudsgemak, ruimte voor water en ecologische meerwaarde;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De samenwerkingsovereenkomst wordt goedgekeurd tussen de provincie 
Antwerpen en Aquafin betreffende de samenvoeging van de werken die de 
provincie wenst uit te voeren, nl. de herinrichting van de Bossenloop 9.14 te 
Turnhout, en de werken die Aquafin dient uit te voeren, nl. de afkoppeling 
Slachthuisstraat te Turnhout. Het aandeel in de kosten ten laste van de provincie 
Antwerpen wordt geraamd op 250.128,97 EUR excl. BTW (302.656,05 EUR incl. 
BTW).


