
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 26 april 2018
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Agenda nr. 12/1 Uitvoering-Verlegging Laakbeek nr. 9.05 Tempelstraat 
Beerse. Samenwerkingsovereenkomst met de gemeente 
Beerse, Infrax en Aquafin. Goedkeuring.

Aan uw raad wordt een samenwerkingsovereenkomst voorgelegd, opgemaakt door 
Aquafin NV, tussen de provincie Antwerpen, de gemeente Beerse, Infrax en Aquafin 
NV betreffende de samenvoeging van de werkzaamheden die de provincie wenst uit 
te voeren, nl. de verlegging van de Laakbeek, aan de riolerings- en 
infrastructuurwerken die de andere partners wensen uit te voeren.

Conform het investerings-/optimalisatieprogramma voor 2017 dient Aquafin werken 
uit te voeren voor de renovatie van de gemeentelijke rioleringsleidingen in de 
Tempelstaat en de Abdijstraat in Beerse. Hierbij wordt een efficiëntere benutting 
van de rioleringsinfrastructuur en een betere scheiding van de waterstromen 
beoogd. Hierop inspelend voorziet de gemeente Beerse werken aan de bovenbouw 
van de wegen in de betrokken straten. Infrax heeft aansluitend besloten om 
afkoppelingswerken uit te voeren in de Schrijverswijk zodat hemelwater en 
afvalwater op een efficiënte manier gescheiden worden. 

Langsheen de Tempelstraat in Beerse stroomt de Laakbeek. Deze waterloop loopt 
afwisselend doorheen de voor- en achtertuinen van de huizen langs de 
Tempelstraat. Hierdoor is een situatie ontstaan waarin het onderhoud van de 
waterloop zeer moeilijk kan uitgevoerd worden, oa omdat een groot deel van dit 
tracé is ingebuisd. De ruime omgeving kampt bovendien regelmatig met 
wateroverlast. Om aan deze situatie een oplossing te bieden, heeft de dienst 
Integraal Waterbeleid van de Provincie Antwerpen beslist om de waterloop te 
verleggen, zodat deze niet meer doorheen de tuinen van de bewoners stroomt. Het 
verlegde tracé kent geen lange inbuizing meer, wat een positief effect heeft op de 
bereikbaarheid voor onderhoud. Door de verlegging zal de waterloop ook sneller 
richting het Echelpoelpark stromen waardoor bijkomende bergingsmogelijkheid 
wordt gecreëerd in geval van hoge afvoeren.

Door de verlegging van de Laakbeek wordt een oplossing geboden voor het huidige 
moeilijke onderhoud, wordt een lange inbuizing sterk verkort en komt er meer 
bergingsvolume ter beschikking voor overstromingswater.

Aquafin treedt voor het geheel van deze werken op als opdrachtgevend bestuur en 
heeft het studiebureau Antea Group, Roderveldlaan 1 te 2600 Berchem aangesteld 
als ontwerper voor de uitwerking van het totale project. De bijkomende 
ontwerpopdracht in functie van de door de Provincie gevraagde verlegging van de 
Laakbeek, voor het door Aquafin aangestelde studiebureau Antea Group, werd 



middels een addendum toegevoegd aan de oorspronkelijke ereloonovereenkomst 
tussen Aquafin en Antea Group. Dit addendum werd goedgekeurd door de deputatie 
in zitting van 29 maart 2018 (Dossier DWPR-2012-0036-ON02). 

Voor een verdere efficiënte en integrale aanpak van het totaalproject werd 
afgesproken om een samenwerkingsovereenkomst op te stellen tussen de 
verschillende partijen Aquafin, gemeente Beerse, Infrax en de provincie Antwerpen. 
Ook voor de uitvoering van de werken treedt Aquafin op als opdrachtgevend 
bestuur en zal instaan voor het uitschrijven van de gunningsprocedure, het openen 
van de inschrijvingen, het opmaken van het gunningsverslag en het sluiten van de 
opdracht. 

Aquafin draagt de kosten van de renovatie van de gemeentelijke leidingen in de 
Tempelstraat en de Abdijstraat. De gemeente Beerse staat in voor de kosten van 
de bovenbouw van de wegen. Infrax neemt de kosten voor het afkoppelingsproject 
van de Schrijverswijk op zich. De provincie tenslotte zal instaan voor de kosten van 
de verlegging van de Laakbeek.

Het totaal van de werken wordt geraamd op 3.937.391 EUR excl. BTW. De kosten 
worden verdeeld volgens bovenstaande omschrijving onder Aquafin met een 
aandeel van 2.013.136 EUR excl. BTW, Infrax met een aandeel van 1.302.712 EUR 
excl. BTW, de gemeente Beerse met een aandeel van 501.425 EUR excl. BTW en de 
provincie Antwerpen met een aandeel van 120.118 EUR excl. BTW.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 april 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 42 van het Provinciedecreet;

Overwegende dat de verlegging van de Laakbeek, nr. 9.05 waterloop van 2e 
categorie, noodzakelijk is om een beter onderhoud mogelijk te maken en het risico 
op wateroverlast in deze overstromingsgevoelige buurt aanzienlijk te verminderen;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De samenwerkingsovereenkomst wordt goedgekeurd tussen de provincie 
Antwerpen, de gemeente Beerse, Infrax en Aquafin NV betreffende de 
samenvoeging van de werkzaamheden die de provincie wenst uit te voeren, nl. de 
verlegging van de Laakbeek, de werken die de gemeente Beerse wenst uit te 
voeren, nl. de renovatie van de bovenbouw van de wegen, de werken die Infrax 
wenst uit te voeren, nl. de afkoppeling van de Schrijverswijk, en de werken die 
Aquafin wenst uit te voeren, nl. de renovatie van de gemeentelijke leidingen in de 
Tempelstraat en de Abdijstraat. Het aandeel in de kosten ten laste van de provincie 
Antwerpen wordt geraamd op 120.118,00 EUR excl. BTW (145.342,78 EUR incl. 
BTW).


