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Agenda nr. 2/4 Fietsostradenetwerk: uitrol routetaal op diverse 
fietsostrades.  Leveren en plaatsen van niet-inwendig 
verlichte verticale signalisatie.  Leveren en plaatsen van 
markeringen. Goedkeuring.

1. Situering
De provincie Antwerpen heeft als één van haar kerntaken het realiseren van 
fietsostrades. Dit doet ze door gedeelten zelf aan te leggen en door gemeenten 
subsidies te verlenen voor de fietsinfrastructuur die zij aanleggen. In samenwerking 
met de vijf Vlaamse provincies werd er een routetaal ontwikkeld met een 
fietsostradelogo, een unieke nummering per fietsostrade en een 
bouwstenencatalogus voor het begeleiden van de fietser op de route van de 
fietsostrade.

De opdracht bestaat uit het leveren en plaatsen van bewegwijzering, 
verkeersborden en markeringen door het aanbrengen van de uniforme routetaal op 
diverse fietsostrades. Naast de routebegeleiding worden waar nodig de bestaande 
verkeersborden aangepast aan de huidige verkeerswetgeving rekening houdend 
met de nieuwe regelgeving rond de speed pedelec. 

Het uitrollen van de routetaal op de fietsostrades maakt de fietsostrades als route 
meer leesbaar en vindbaar. Zo wordt de provincie Antwerpen zichtbaar op het 
terrein en informeren we de inwoners over het bestaan van de fietsostrades en hun 
mogelijkheden. De dienst Mobiliteit (DMOB) maakt hiervoor per route een 
bewegwijzerplan op dat zij afstemmen met de betrokken gemeenten. Deze 
opdracht maakt het mogelijk om het plan op het terrein uit te voeren.

voorbeeld van een routetaal voorbeeld van een 
overzichtsbord

               



2. Gunningswijze en bestek
De deputatie stelt voor om een overheidsopdracht in de markt te plaatsen voor 
werken voor een raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van 
verkeersborden, wegwijzers en markeringen op en langs de fietsostrades in het 
kader van de uitrol van de routetaal via een open aanbesteding. In dit raadsbesluit 
legt de deputatie de principiële beslissing om de opdracht te plaatsen, de keuze van 
de gunningswijze en het bestek voor.

De opdracht omvat het leveren, plaatsen en verwijderen van verkeerstekens, 
afbakeningsmateriaal en markeringen en omvat:

 het leveren, plaatsen en verwijderen van verkeerstekens en paaltjes
 het aanbrengen van markeringen in verf, thermoplasten en koudplasten

Een gedetailleerde opdrachtomschrijving vindt uw raad terug in het bestek.

Het raamcontract voorziet in een clausule dat de provincie Antwerpen optreedt als 
opdrachtencentrale. Hierdoor kunnen alle aanbestedende overheden zoals riool-, 
waterweg-, weg- en spoorbeheerders, maar ook politiezones, gemeenten en steden 
(inclusief autonome provinciale en gemeentelijke bedrijven) in de provincies 
Antwerpen en Vlaams-Brabant opdrachten aan de geselecteerde aannemer gunnen 
zonder een bijkomende gunningsprocedure gedurende 4 jaar. De gekozen 
opdrachthouder zal elke deelopdracht op basis van deze raamovereenkomst 
rechtstreeks aan de bestellende overheid factureren.

3. Kostprijs
De deputatie raamt de kosten van deze opdracht voor de provincie Antwerpen op 
600.000,00 EUR inclusief btw voor een periode van 48 maanden, of 150.000,00 
EUR inclusief btw per jaar.
 
Het budget is beschikbaar op ARK 2017/22810000/19/0290 Overige onroerende 
infrastructuur - installaties, uitrusting, werken: aanschaffingswaarde 
(ramingsnummer 2017141251).

De bijlagen zijn digitaal raadpleegbaar in ABM.

De deputatie keurde dit verslag goed op 4 mei 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de artikels 43 §2 11 en 57 §3 4° van het provinciedecreet;

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de 
overheidsopdrachten;

Overwegende dat de dienst Mobiliteit behoefte heeft aan een raamovereenkomst 
voor het leveren en plaatsen van verkeersborden en markeringen voor het uitrollen 
van de routetaal op diverse fietsostrades;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1: 
De provincieraad beslist een raamcontract voor het leveren en plaatsen van 
verkeersborden en markeringen gedurende een periode van 4 jaar, in de markt te 
zetten.

Artikel 2:



De provincieraad kiest als gunningswijze de open aanbesteding in toepassing van 
de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en keurt het bestek 
voor deze opdracht goed.


