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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Jan De Haes Telefoon: 03 240 52 60

Agenda nr. 3/3 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, 
§2, 11° van het provinciedecreet. Uitvoering - Openleggen 
Donkse Beek in Prinshoeveweg te Ekeren. Bestek en 
gunningswijze. Goedkeuring.

Dit besluit wordt genomen in uitvoering van 
- BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid
- Actieplan 2019140074: Overhead Departement Leefmilieu
- Actie 2019140702: Overhead Dienst Integraal Waterbeleid

Aan uw raad wordt een ontwerp voorgelegd, opgemaakt door het studiebureau 
Arcadis, voor de openlegging van de Donkse Beek thv de Prinshoeveweg te Ekeren.

Het ontwerp omvat het bestek, samen met een gedetailleerde kostenraming met 
bijhorende plannen en documenten.

Dit project maakt deel uit van een groter project waarin naast de dienst Integraal 
Waterbeleid ook Water-link, Aquafin en het district Ekeren betrokken zijn. Water-
Link en Aquafin wensen rioleringswerken uit te voeren in de Prinshoeveweg te 
Ekeren en het district Ekeren wenst de bovenbouw van de Prinshoeveweg (tussen 
Oude Landen en Kruidenlaan) te verfraaien.

Op vraag van de provincie Antwerpen is de openlegging van Donkse Beek mee 
geïntegreerd en werd overeengekomen er een geïntegreerd project van te maken. 
Alle partijen waren snel van oordeel dat de werken en de opdracht in het algemeen 
belang dienen samengevoegd te worden.

De werkzaamheden in opdracht van de provincie, kaderen binnen de provinciale 
visie “ruimte voor water” en omvatten het uitbreken van 371 m nutteloze 
overwelving op de Donksebeek, waterloop nr. 3.05 van 2e categorie, ter hoogte van 
de Prinshoeveweg in het district Ekeren. Lange overwelvingen hebben heel wat 
nadelen. Ze verminderen de bergingscapaciteit, verhinderen de controle op 
aansluitingen en lozingen, maken infiltratie onmogelijk en zijn nefast voor de fauna 
en flora.
Bijkomend worden de bestaande overwelvingen onder de weg en huistoegangen ter 
hoogte van de Prinshoeveweg gerenoveerd. Deze overwelvingen hebben namelijk 
geen vaste bodem wat het onderhoud bemoeilijkt en mogelijk in de toekomst 
stabiliteitsproblemen kan opleveren voor de vlak naastgelegen woningen en 
wegenis.



Met de stad Antwerpen - district Ekeren, Water-Link OV en de provincie Antwerpen 
werd een overeenkomst afgesloten, goedgekeurd met deputatiebesluit van 14 
november 2018, om de opdrachten voor ontwerp en werken in het algemeen 
belang samen te voegen. Water-Link OV zal als opdrachtgevend bestuur optreden 
bij de procedure, de gunning en de uitvoering. Alle partijen staan financieel in, voor 
het deel van de opdracht ten hunnen laste. 

De kosten voor deze opdracht worden geraamd op 790.488,69 EUR incl BTW 
(aandeel provincie Antwerpen).

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 openbare procedure vast te stellen.

De documenten zijn digitaal bijgevoegd.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 7 november 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Overwegende dat de openlegging van de Donkse Beek in de Prinshoeveweg te 
Ekeren kadert binnen de provinciale visie “ruimte voor water” waarbij lange 
overwelvingen worden verwijderd;

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 de openlegging van de Donkse Beek in de 
Prinshoeveweg te Ekeren.

Beslist wordt als wijze van gunnen de openbare procedure voor deze opdracht vast 
te stellen.


