
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 22 oktober 2020

Verslag van de deputatie

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

Agenda nr. 3/7 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, 
§2, 11° van het provinciedecreet. Uitvoering-Verlegging 
Laak nr. 9.05 Tempelstraat Beerse. Bestek en 
gunningswijze. Goedkeuring.

Aan uw raad wordt een ontwerp voorgelegd, opgemaakt door de dienst Integraal 
Waterbeleid, voor de verlegging van de Laakbeek ter hoogte van de Tempelstraat 
in Beerse.

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

Parralel met de Tempelstraat 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, o.a. 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, werd 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, alsook op de buffercapaciteit in de 
opengelegde bedding en op de ecologische waarde van de waterloop. 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 dus een oplossing geboden voor het 
huidige moeilijke onderhoud, wordt een lange inbuizing sterk verkort en komt er 
meer bergingsvolume ter beschikking.

De verlegging van de Laakbeek kadert in een samenwerkingsovereenkomst van de 
provincie Antwerpen met Aquafin, Fluvius (het vroegere Infrax) en de gemeente 
Beerse. Aquafin wenst 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. 



De samenwerkingsovereenkomst voor deze werken werd goedgekeurd in zitting 
van de provincieraad van 26 april 2018. Door enkele bijkomende 
optimalisatiewerken en noodzakelijk archeologisch onderzoek (proefsleuven) is de 
toenmalige raming bijgesteld.

De kosten voor de totale opdracht worden geraamd op 5 175 098,11 EUR excl. 
BTW. 
Het aandeel van de kosten ten laste van de Provincie Antwerpen wordt geraamd op 
236 161,64 EUR excl. BTW (285 755,58 EUR incl. BTW).

Krediet werd voorzien op 22610000/01/0319/DIW, MJP000221.

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 bijgevoegd in sindala.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 1 oktober 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Overwegende dat de verlegging van de Laakbeek ter hoogte van de Tempelstraat in 
Beerse noodzakelijk is om een beter onderhoud mogelijk te maken en het risico op 
wateroverlast in deze overstromingsgevoelige buurt aanzienlijk te verminderen;

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

Gelet op het krediet ingeschreven op 22610000/01/0319/DIW, MJP000221;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Goedgekeurd wordt het ontwerp voor de verlegging van de Laakbeek ter hoogte 
van de Tempelstraat in Beerse.

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


