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Agenda nr. 4/4 Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal. Interieurrestauratie. Relighting schip, 
zijbeuken, transept en koor. Ontwerp. Goedkeuring.

In de meerjarenplanning werd krediet voorzien voor de relighting van schip, 
zijbeuken, transept en koor van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen.

Thans ligt voor goedkeuring door uw raad het ontwerp voor deze werken voor, 
opgemaakt door Steenmeijer Architecten te Antwerpen, en omvattende bijzonder 
bestek, kostenraming en plannen. 

In 2014 werd de kooromgang volledig gerestaureerd en opnieuw uitgelicht. De 
klassieke verlichting (gloeilampen en halogeen) werd vervangen door LED-
verlichting, welke minder verbruikt en langer meegaat. De rest van de kathedraal 
wordt vandaag nog steeds verlicht met energieverslindende halogeenlampen en 
klassieke spots. Om de verlichting energiezuiniger te maken, maar ook 
homogener, wordt in huidig dossier de herverlichting van het schip, de zijbeuken, 
de transepten, het hoogkoor en het triforium voorzien. Overschakelen naar LED-
verlichting vergroot ook aanzienlijk de brandveiligheid.

Aangezien de vloeren moeten worden open gelegd voor het vernieuwen van de 
bekabeling en de grondpots wordt samen met de algemene verlichting ook 
aandacht besteed aan de museale verlichting en de mogelijkheid tot wisselende 
museale opstellingen. De tentoonstelling Reunie, die van 2009 tot heden in de 
kathedraal was opgesteld, verdwijnt. De kerkfabriek zal namelijk een nieuwe 
museale invulling voorzien vanaf 2021 (500 jaar kathedraal). Om museale 
opstellingen in de toekomst nog te kunnen wijzigen, worden er in dit dossier ook 
vloerdozen voorzien met data-aansluitingen en stopcontacten. Deze vloerdozen 
zullen ook worden gebruikt bij grote concerten of vieringen. Hierdoor kunnen extra 
schermen geplaatst worden zonder dat losse bekabeling gebruikt moet worden. Zo 
zit alle nodige bekabeling onmiddellijk mee in de vloer en vermijden we dat deze 
over afzienbare tijd opnieuw zou moeten worden open gelegd. De kerkfabriek 
draagt zelf 325.000,00 EUR bij voor deze werken.

Omdat de kerkfabriek de inkomsten uit toerisme nodig heeft, zal de kathedraal 
gedurende de werken open blijven voor het publiek. De werken worden daarom 
gefaseerd uitgevoerd. In het dossier wordt ook veel aandacht besteed aan de 
werfinrichting. Het open leggen van de vloeren zal gepaard gaan met 
stofontwikkeling. Het is daarom erg belangrijk dat rond de werkzones een goede 
stofdichte afscherming wordt geplaatst (niet enkel voor de bezoekers, maar vooral 
voor de kunstwerken die aanwezig zijn in het gebouw.)



De kostenraming van deze werken bedraagt 1.039.061,44 EUR + 218.202,90 EUR 
(21 % btw) = 1.257.264,34 EUR.

De deputatie stelt voor om voornoemd ontwerp goed te keuren en als wijze van 
gunnen van de werken de openbare procedure vast stellen, in toepassing van 
artikel 36 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

Het ontwerp is digitaal beschikbaar.

De deputatie keurde dit verslag in zitting van 3 oktober 2019 goed.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de inschrijving in de meerjarenplanning van een krediet voor de relighting 
van schip, zijbeuken, transept en koor van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te 
Antwerpen;

Gelet op artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor de relighting van schip, 
zijbeuken, transept en koor van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen, 
opgemaakt Steenmeijer Architecten te Antwerpen, en stelt in toepassing van 
artikel 36 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten als wijze van 
gunnen van deze werken de openbare procedure vast.
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