
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 25 juni 2020
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Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 4/11 Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. 
Aartsbisschoppelijk paleis. Globale renovatie en restauratie. 
Fase 5b: heraanleg van de tuin. Ontwerp. Goedkeuring.

In de meerjarenplanning werd krediet voorzien voor fase 5b: heraanleg van de 
tuin bij de globale renovatie en restauratie van het aartsbisschoppelijk paleis te 
Mechelen.

Aan uw raad wordt thans het ontwerp voor deze werken voorgelegd, opgemaakt 
door bvba Multiprofessioneel ABV - bvba Architectuur Atelier te Antwerpen, en 
omvattende bijzonder bestek, gedetailleerde en samenvattende opmeting, 
kostenraming en plannen.

Het ontwerp voorziet in:
- de integrale restauratie van de tuin: groenaanleg, paden, bloemperken, 

bomen, …;
- de maatregelen inzake behoud van het archeologisch bodemarchief;
- het verwijderen van storende elementen zoals o.a. de betonnen vijverkom;
- het realiseren van een scheiding met een ha-ha (WADI), een nieuwe brug 

en een nieuwe poort voor de oude brug;
- het plaatsen van verlichting rondom het brevierpad;
- het inrichten van de tuinberging als infrastructuur voor het 

onderhoudspersoneel met toilet (aangesloten op regenwater) en uitgietbak;
- de heraanleg van de boomgaard.

De kostenraming van deze werken bedraagt De kosten van deze werken worden 
geraamd op 320.681,13 EUR + 67.343,04 EUR (21 % btw) = 388.024,16 EUR.

De deputatie stelt voor om voornoemd ontwerp goed te keuren en als wijze van 
gunnen van de werken de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking vast te stellen, in toepassing van art. 42, §1, 2° van 
de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

Het ontwerp is digitaal beschikbaar.

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 4 juni 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet;



Gelet op de inschrijving in de meerjarenplanning van een budget voor fase 5b: 
heraanleg van de tuin bij de globale renovatie en restauratie van het 
aartsbisschoppelijk paleis te Mechelen;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor fase 5b: heraanleg van 
de tuin bij de globale renovatie en restauratie van het aartsbisschoppelijk paleis te 
Mechelen, opgemaakt door bvba Multiprofessioneel ABV - bvba Architectuur Atelier 
te Antwerpen, en stelt als wijze van gunnen van deze werken de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking vast, in toepassing 
van art. 42, §1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
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