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OPDRACHTOMSCHRIJVING

A

De opdrachtgevers van het project ‘Stationsknoop’ zijn :
Stad Diest
De Lijn
NMBS Holding
Agentschap Wegen en Verkeer
Het totaalproject bestaat uit vier deelprojecten :
Deelproject A : realisatie busstation
Deelproject B : herinrichting Stationsplein en Zwartebeekplein
Deelproject C : hertracering Fort Leopoldlaan
Deelproject D : heraanleg Turnhoutsebaan
De uit te voeren taken voor Antea Belgium nv omvatten hoofdzakelijk :
- Projectmanagement : coördinatie van de studies
- Ruimtelijke ontwerp van de site : stedenbouwkundige inrichting, mobiliteit,
landschapsplanning, straatmeubilair, …
- Technisch ontwerp bovengrondse en ondergrondse structuren
- Studie nutsleidingen met als doel een economisch optimum
- Leiding van de uitvoering van de werken
Ondermeer volgende specifieke taken zijn ook uit te voeren door Antea Belgium nv :
- Opstellen start- en projectnota doortocht Fort Leopoldlaan
- Milieuhygiënisch grondonderzoek / technisch verslag
- Grondmechanisch onderzoek
- Veiligheidscoördinate ontwerp en verwezenlijking
- Stabiliteitsstudie
Antea Belgium nv is steeds bereid om diverse bijkomende opdrachten uit te voeren met het oog op het ontwarren van de knoop
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BESCHRIJVENDE NOTA PROJECT

B

Knelpunten ::
Onderstaande knelpunten zijn voor ons op dit moment gekend. Deze dienen door het ontwerp opgelost te
worden om van een geslaagd project te kunnen spreken :
De relatie stad – Stationsplein is verstoord, ondermeer door de monofunctionele parking op het Zwartebeekplein
Het Stationsplein bezit een lage belevingswaarde
- wordt volledig ingenomen door bus- en autoverkeer
- slechts beperkte terrasfunctie
- gebrek aan zit- en rustplaatsen
- weinig of geen groen aanwezig
De zuidzijde van het Stationsplein lijdt onder het drukke autoverkeer van de parkeerders in de Turnhoutsebaan en van het verkeer van en naar het bedrijventerrein
Het plein heeft geen fysische en visuele afbakening aan de oost- en westzijde
De zuidwand van het plein is niet volledig sluitend en een aantal gebouwen zijn leegstaand of in minder goede
toestand : het geheel geeft een verkommerde indruk
De aanwezige horeca lijkt op een laag niveau te functioneren
De technische infrastructuur (wegen / riolering) op het plein en in de Turnhoutsebaan is versleten en dient
vernieuwd te worden : gescheiden rioleringsstelsel, nieuwe verhardingen
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Het fietsroutenetwerk heeft een omslachtige verbinding met het Stationsplein.  Het is tevens onveilig door de
oversteek van het fietsroutenetwerk over de Fort Leopoldlaan.  Ook het fietsverkeer langs de Fort Leopoldlaan
is vaak gevaarlijk (oa opengaande autodeuren)
De oversteekbaarheid van de Fort Leopoldlaan voor voetgangers (parkeerders aan noordzijde van de weg) is
zeer gevaarlijk
Het kruispunt Fort Leopoldlaan x Schoonaerde vraagt veel aandacht van de fietser om veilig zijn weg te vinden
De in- en uitrijbeweging van het Stationsplein is voor verbetering vatbaar, vooral voor de fietsers.  Deze mogen
immers niet over de nieuwe ‘voetgangersbrug’
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Potenties ::
Volgende potenties treffen we aan op het plein en in de omgeving : deze dienen gevaloriseerd te worden om
een aantal knelpunten op te lossen en het Stationsplein qua infrastructuur en beleving op te tillen :
De relatie van het Zwartebeekplein met het water : biedt mogelijkheden om dit plein een uniek karakter te
geven zodat het een verbindingselement vormt met de schoolomgeving en de stad : mogelijke ontwikkeling
tot plek voor activiteiten voor jongeren, skateplein, frituur, jeugdhotel, …
Het verkeer van en naar het bedrijventerrein kan geweerd worden op het plein gezien de op- en afrit op de
Citadellaan.  Tevens door het vervallen van het parkeerverkeer in de Turnhoutsebaan wordt het verkeer op het
plein sterk verminderd
Zo wordt een relatieve rust op het Stationsplein hersteld en kan de aanwezige horeca de kans grijpen om
zich te ontwikkelen tot een verblijfs- en ontmoetingsruimte : er ontstaat immers ruimte voor terrassen in een
minder drukke en aangename omgeving
De nabije aanwezigheid van Fort Leopold en zijn groene omgeving aan de noordzijde van de Fort Leopoldlaan
kan mits een goede verbinding met het Stationsplein (uitbouw bestaande brug of nieuwe brug ?) een trekpleister worden voor wandelaars en toeristen.  De inplanting van een uitkijktoren over de stad zou een unieke
landmark zijn
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De rechtstreekse verbinding van het plein met het terrein van Fort Leopold kan een ‘kortsluiting’ vormen voor
het fietsroutenetwerk met het Stationsplein
De inbreng van groen maakt het plein levendiger.   Door het plaatsen van ‘tijdelijke’ groene wanden
(bijvoorbeeld aan de oostzijde van het Stationsplein, de westzijde van het Zwartebeekplein) totdat de nieuwe
bebouwing is uitgevoerd, verkrijgen deze plekken een duidelijke afbakening die de ruimtelijke leesbaarheid
en geborgenheid vergroot
Door de korte loop- of fietsafstand tot de stad, de aanwezigheid van het trein- en busstation en de realisatie
van het parkeergebouw voor auto’s ontstaat de mogelijkheid tot organisatie van kleine tot grote evenementen
op het plein.  
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VISIENOTA

C

De visievorming voor het studiegebied is een multiscalaire en multidisciplinaire
denkoefening die door consequente doortrekking ervan zal leiden tot een weldoordacht,
goed functionerende en esthetisch waardevolle publieke ruimte.
De visievorming, waarvan in deze offerte een eerste aanzet wordt gegeven, wordt dus uitgewerkt op meerdere schalen. Deze schalen staan in relatie tot elkaar. Er is een constante wisselwerking tussen de concepten
die (zullen) gemaakt worden op schaal van de omgeving van het studiegebied (macroschaal), op schaal van
het studiegebied op zich (Stationsplein en Zwartebeekplein – mesoschaal) en op de kleinste schaal ‘het detailniveau’.
De visievorming is ook multidisciplinair: meerdere thematische concepten worden uitgewerkt. Vanuit de
analyse van het studiegebied spelen onder andere volgende thema’s een rol in de visievorming: mobiliteit,
functionele indeling, tijd, groen, ruimtelijke (beeld)kwaliteit, …
Binnen het thema mobiliteit worden de ontsluitings- en verbindingsmogelijkheden voor de verschillende
vervoersvormen (auto, openbaar vervoer, taxi’s, voetgangers, fietsers, …) op de verschillende schaalniveaus
onderzocht.
Het thema functionele indeling handelt over de plaatsing van verschillende functies binnen het plangebied
(horeca, wonen, openbare verblijfsruimte, happenings, …) en de onderlinge relatie tussen deze functies. Deze
‘functionele indeling’ wordt opgebouwd vanuit de verschillende gebruikers van het studiegebied. De weldoordachte functionele indeling ligt aan de basis van het hele functioneren van het plangebied en vormt daarom
een van de belangrijkste thema’s.
Ook de factor tijd is een apart thema ten aanzien van de ontwikkeling van het studiegebied. Het huidige
project  is slechts een schakel in de realisatie van het totale masterplan. Dit zal immers op (middel)lange tot
volledige ontwikkeling worden gebracht. Het is ons inziens dus van groot belang om op korte termijn na te
denken hoe er ‘voorlopig’ met de niet te ontwikkelen zones dient omgegaan te worden en welke ‘voorlopige’
realisaties kunnen opgezet worden.
Groen kan hierbij een belangrijke rol spelen. Dit thema wordt – los van de factor tijd – ook als apart thema
uitgewerkt. Groen in de stationsomgeving is momenteel een totaal ontbrekende factor die wel bepalend is
voor de sfeer die er heerst. We willen het daarom als apart thema behandelen. ‘Groen’ gaat zowel over bomen
en plantsoenen, gebruik van groendaken, relatie tot groene oevers, relatie tot het fort, …
Dit groen maakt daarnaast ook deel uit van het thema ruimtelijke en beeldkwaliteit. Dit thema spreekt voor
zich: er wordt gezocht welke sfeer er in de publieke ruimte gecreëerd kan worden, met welke materialen dat
kan gebeuren, … De omgeving van het plangebied zal als inspiratie hiervoor gebruikt worden: er zijn immers
tal van elementen aanwezig die in het ontwerp geïntegreerd kunnen worden zoals Diestiaansteen, water,
elementen uit de ‘spoorsector’ zoals verplaatsbare speciale wagons met zitplaatsen en groen die een grote
flexibiliteit waarborgen, …
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Ter illustratie van onze visie en vooruitlopend op het later uit te werken ontwerp worden hieronder een aantal
insteken gegeven die richtinggevend kunnen zijn voor het ontwerp van het studiegebied.
Stationsknoop als poort, attractiepool en scharnierpunt
Het station en haar omgeving is vandaag een afzonderlijk, niet eens samenhangende entiteit met weinig
ruimtelijke kwaliteit zonder hechte relatie met haar omgeving en het centrum van Diest. Hieraan wensen we
te werken; we willen de stationsknoop uitbouwen als een nieuwe attractiepool voor Diest waarin diverse functies en ruimtes met elkaar worden geschakeld en van waaruit Diest en haar omgeving verkend kan worden.
Op macroschaal vormt de stationsknoop een scharnierpunt tussen het centrum van Diest en het noordelijk
gelegen openruimtegebied (Fort Leopold). Hierdoor krijgt het station een meer centrale ligging in het stedelijk weefsel. Op niveau van het studiegebied kan deze ambitie worden doorvertaald in de verlenging van
de bestaande (of nieuwe) fiets- en voetgangersbrug tot aan het Fort dat als groen wandelgebied en als uniek
uitkijkpunt op de stad kan worden uitgebouwd.

Scharnierpunt

Plein vol beweging

vogelperspectief

Om de ruimtelijk-functionele binding tussen het station en de stad te versterken vervult het Zwartebeekplein
een belangrijke rol. De looproutes over dit plein van en naar de stad vormen voor ons een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast vinden we het noodzakelijk dat over dit plein heen open zichtrelaties tussen het station en de
stad behouden of versterkt kunnen worden. In functie hiervan dient de plaatsing van gebouwen weldoordacht
te gebeuren. Dit noopt misschien tot een beperkte aanpassing van het masterplan.  Op het Zwartebeekplein
in de directe nabijheid van enkele scholen wensen we ook de relatie met het water, de Demer, duidelijk te
maken.  Er zijn hierbij immers potenties aanwezig die we niet onbenut willen laten : zitplaats aan het water,
activiteiten op het water (bootjes, kano,…), gewoonweg rusten en vertoeven, …
De aanpak van de stationsknoop moet ertoe leiden dat over dit toch achtergestelde stadsdeel een nieuwe wind
waait die aanzet tot revitalisatie van de gehele omgeving. Het stationsplein in combinatie met het Zwartebeekplein vormen de katalysator voor de nieuwe ontwikkelingen in en om de stationsknoop.
Beweging noodzakelijk, verkeershinder vermijden
Vandaag heerst koning auto in de stationsomgeving. Dit gaat ten koste van de beeldkwaliteit. De dynamiek van
de omgeving van het station gaat echter toch wel gepaard met de noodzaak tot ontsluiting. Een aandachtspunt
bij het ontwerp hierbij is dat de beeld- en belevingskwaliteit van het stationsplein slechts minimaal mag lijden
onder de ontsluitingsdruk en –noodzaak in de omgeving.
We streven er daarom naar om een zo verkeersluw mogelijk plein te creëren waarop de zachte weggebruiker zich kan verplaatsen naar het openbaar vervoersknooppunt en waarop ruimte is om te verblijven.
De oprichting van het parkeergebouw ten noorden van de spoorweg is een eerste goede maatregel om het
Stationsplein verkeersluw te maken. Ons inziens dient verkeer van en naar het industrieterrein via het plein
volledig vermeden te worden; dit kan eenvoudig door gebruik te maken van de rechtstreekse ontsluiting op
R28. Ook het bewonersverkeer van de nieuwe woonontwikkelingen in de stationswijk kan via deze weg op het
hogere weggenet ontsloten worden.
De zwakke weggebruikers, alsook de bussen van de lijn mogen zich uiteraard wel via het plein verplaatsen.
Ze geven immers leven aan het plein en zullen het plein kunnen beleven. De circulatie van deze twee hoofddoelgroepen alsook de inrichting van kiss-and-ride-zones wordt weldoordacht uitgewerkt en op elkaar afgestemd.  Dit geldt ook voor het beperkt taxivervoer.
…

VISIENOTA

bomenbak op rails

beleving van het water

ontwikkeling op korte termijn

ontwikkeling op lange termijn

Samenhang en eenheid
Op en rond het Stationsplein zullen verschillende functies een plaats krijgen: stationsgebouw, busterminal,
fietsenstalling, ontmoetingsruimte, fiets- en voetgangersbrug, … Deze hebben alle een eigenheid, specifieke
technische eisen, een specifiek programma, …
Maar: deze mogen niet als aparte losstaande entiteiten ontwikkeld worden. Er dient – ongeacht de diverse
opdrachtgevers – gestreefd te worden naar een samenhangend geheel dat eenheid uitstraalt. Dit kan onder
andere door het materiaalgebruik (verhardingen, materialen gebouwen, plantmateriaal, detaillering, …) op
elkaar af te stemmen (samenstellen van een ‘kleuren- en materialenpallet’), maar meer nog door verschillende functies met elkaar te verweven met het oog op een versterking van de afzonderlijke eenheden: één
plus één kan meer dan twee worden.
Hierbij kan gedacht worden om de luifel van het busstation te combineren met de nieuwe (of deels reeds
bestaande) fiets- en voetgangersbrug. Beide kunnen dan één architecturaal geheel vormen. Het dak (de luifel)
kan op die manier gebruikt worden om er de aanlanding van de brug op aan te takken. De brug zorgt hierdoor
ook voor een snelle verbinding tussen het busstation en de nieuwe parking. In het kader van het fietsroutenetwerk zou deze verbinding ook een ‘kortsluiting’ vormen van het noordelijk gebied met het plein.
Transitie als ontwerpuitgangspunt
Zoals aangehaald bij de concepten speelt de factor tijd een belangrijke rol in de ontwikkeling van de gehele
stationsomgeving. De realisatietijd van het gehele masterplan kan immers  enkele decennia beslaan.
Daarom is het nodig om op korte termijn niet enkel na te denken over het plein op zich, maar ook over de later
te ontwikkelen gebieden rondom het plein. Het kan onmogelijk de bedoeling zijn om een mooi en goed functionerend plein te ontwerpen zonder daarbij na te denken over de nog-niet-te-ontwikkelen omgeving ervan.
Deze omgeving is immers ook bepalend voor het functioneren en de beeldkwaliteit van de site.
De afwezigheid van groen is vandaag een knelpunt op en rond het stationsplein. Dat groen willen we als
ontwerpinsteek nemen om het transitieplan uit te werken. Groen is hiervoor aangewezen omdat het relatief
goedkoop is en flexibel om mee te werken.  Het kan ook  relatief gemakkelijk terug verwijderd worden.
Voor de delen van de het studiegebied die op korte termijn geen invulling krijgen, maar wel invloed hebben op
het plein zal een transitieconcept worden uitgewerkt.
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Plan van Aanpak
AWV

PROJECT STATIONSKNOOP

STAD DIEST

Organisatiestructuur : stuurgroep en werkgroep
Wij stellen voor om een stuurgroep (Stuurgroep Stationsknoop) samen te stellen, waarin een beperkt aantal

NMBS

DE LIJN

afgevaardigden van de opdrachtgevers en de Antea Group zijn opgenomen.
Op het niveau onder deze stuurgroep wensen wij werkgroepen samenstellen per deelproject :
Werkgroep 1 realisatie busstation
Werkgroep 2 herinrichting Stationsplein en Zwartebeekplein

STUURGROEP

Werkgroep 3 hertracering Fort Leopoldlaan
Werkgroep 4 heraanleg Turnhoutsebaan

WERKGROEP
deelproject 1
busstation

WERKGROEP
deelproject 2
Stationsplein

WERKGROEP
deelproject 3
Fort Leopoldlaan

(nota : ten opzichte van de offertedocumenten hebben wij de volgorde van deelproject 3 en 4 verwisseld, en

WERKGROEP
deelproject 4
Turnhoutsebaan

dit vanuit het oogpunt van timing)
De stuurgroep heeft als belangrijkste bevoegdheden en taken de algemene coördinatie en de advisering van
de werkgroepen.  De stuurgroep is ook het orgaan dat de finale beslissingen neemt.

algemeen inrichtingsplan

startnota
projectnota

onderzoek
wegen/riolering

De werkgroepen worden samengesteld door de stuurgroep. Ze bestaan uit de betrokken partijen afhankelijk
van het deelproject, zullen deze deelprojecten concreet aansturen, ontwerpen en technisch uitwerken. De

detaillering zie verder

werkgroepen komen regelmatig samen (zie timing) en koppelen terug naar de stuurgroep.

ruimtelijk
voorontwerp

ruimtelijk
voorontwerp

technisch
voorontwerp

technisch
voorontwerp

VMM
OF1

technisch
ontwerp

technisch
ontwerp

technisch
ontwerp

technisch
ontwerp

VMM
OF2

aanbesteding
uitvoering
oplevering

aanbesteding
uitvoering
oplevering

aanbesteding
uitvoering
oplevering

aanbesteding
uitvoering
oplevering
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Ontwerpteam Antea Belgium
Het ontwerpteam van Antea functioneert onder leiding van de projectmanager die de algemene leiding en
coördinatie heeft en instaat voor de controle op timing en kwaliteit.
Onder de projectmanager staan twee projectleiders : de projectleider ruimtelijk ontwerp en de projectleider
technisch ontwerp.  Deze medewerkers staan in voor de vier deelprojecten.
Met de projectmanager en de twee projectleiders ontstaat een hecht, beperkt en gemakkelijk aanspreekbaar
team dat alle projecten kan coördineren en ontwerpen.
Het projectteam bestaat vervolgens uit medewerkers van verschillende disciplines.
Zowel de projectmanager, de twee projectleiders als de medewerkers zijn continu werkzaam in het kantoor
van Antea te Genk wat zeer grote voordelen geeft op het vlak van duidelijkheid en samenwerking.
Nominatief zijn de medewerkers :
Projectmanager : Guido Leemans, burgerlijk ingenieur architect
Projectleider ruimtelijk ontwerp : Wim Smeets, stedenbouwkundige

STUURGROEP

SWOT ANALYSE

RUIMTELIJK
ONTWERP

TECHNISCH
ONTWERP

STUURGROEP

Projectleider technisch ontwerp : Pol Kinnart, ingenieur bouwkunde
Teamleden :

startvergadering
bouwprogramma

beleidscontext
juridische context
terreinonderzoek
voorbereidende studies

concepten
AWG
scenario’s
voorontwerp

berekeningen
nutsleidingen
plannen
meetstaat bestek
ontwerp

bespreking
goedkeuring

Infrastructuur : Tanja Pastijns, ingenieur bouwkunde
Stabiliteit : Stephan Vos, burgerlijk ingenieur bouwkunde
Mobiliteit : Carolien Haijen, verkeerskundige
Landschapsarchitect : Marian Willekens
Rioleringsdeskundige hydraulica : Koen Vandenbussche
Bodemdeskundige : Vital langenaeker, dr. in de geologie
Landmeter : Paul Vranken
Archeoloog : Carolien Ryssaert

OPSTARTFASE

ANALYSEFASE

RUIMTELIJKE
ONTWERPFASE

TECHNISCHE
ONTWERPFASE

GOEDKEURINGSFASE

Tekenaars : Filip Carette / Ludo Vanaenrode / Pieter Alles
Technisch projectmedewerker : Saskia Waelbers / Dirk Tytgat
Administratief medewerker : Dieter Pelgrims
Deze projectmedewerkers hebben intern in het kantoor te Genk ondersteuning en mogelijke vervanging
door de 25-tal andere vaste medewerkers van Antea te Genk.
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Toelichting termijnen ::
Bij deze wensen wij enige toelichting te geven bij de opgegeven uitvoeringstermijn.

Wij benadrukken dat het gelijktijdig aanvatten van verschillende deelprojecten qua timing (die dan samenvalt)
en qua eindresultaat geen nadelige invloed zal hebben.   Voor deelproject 1 en 2 achten wij dit zoals reeds

Vooreerst is het belangrijk te weten dat Antea alle werkzaamheden die betrekking hebben op deze studie

gesteld noodzakelijk.

volledig zelf zal uitvoeren.  Met andere woorden zullen geen onderaannemers ingeschakeld worden.  Bovendien is het hele team continu aanwezig in het kantoor te Genk.  Dit biedt enorme voordelen op het vlak

In de volgende tabellen wordt per deelproject een chronologische opeenvolging gegeven van de belangrijkste

van overleg, planning en coördinatie.  Voor onvoorziene omstandigheden kunnen wij steeds terugvallen op

taken, overlegmomenten en beslissingsmomenten. De timing is uitgedrukt in  kalenderdagen (en weken)

medewerkers uit ons kantoor te Antwerpen.

Zoals reeds gesteld, kunnen verschillende timingen overlappen.

Om deze reden kunnen wij de uitvoeringstermijn (exclusief wachttijden en tijd voor bijkomende studies) aanzienlijk inkorten zonder dat deze termijn onrealistisch wordt en een oorzaak zou zijn van verlies aan kwaliteit
van het eindproduct.  Het aangeven van een zeer korte termijn in deze offerte zou immers onrealistisch en niet
correct zijn en zou getuigen van opportunisme.
Wij mochten vernemen dat qua termijnen er volgende doelstellingen zijn :
Deelproject busstation : ontwerp klaar einde 2012
Deelproject Stationsplein : ontwerp klaar einde 2012
Deelproject Fort Leopoldlaan : ontwerp klaar medio 2013
Deelproject Turnhoutsebaan : ontwerp klaar medio 2013 (afhankelijk van programma VMM)
Deze timing is voor Antea geen enkel probleem.  Bovendien is het voor Antea mogelijk en ook de bedoeling
ALGEMEEN INRICHTINGSPLAN

om diverse deelfasen, indien noodzakelijk, gelijktijdig te laten verlopen.  Dit zal zeker het geval zijn voor het
deelproject 1 ‘Busstation’ en deelproject 2 ‘Stationsplein’.  Deze projecten zijn immers zeer sterk met elkaar
verbonden, zowel ruimtelijk als functioneel.  In ons plan van aanpak en in onze timing voorzien we voor beide
deelprojecten dan ook een eerste gezamenlijke fase, namelijk het opstellen van een algemeen inrichtingsplan voor het Stationsplein waarin na onderzoek van verschillende concepten de hoofdkrachtlijnen worden
vastgelegd.  Deze fase vindt u als eerste schema van timing terug.
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ALGEMEEN INRICHTINGSPLAN
Interne formele controle door projectmanager ivm planning en kwaliteit
Startvergadering met stuurgroep
Analyse ruimtelijke structuren (SWOT)
Opmaak ontwikkelingsconcepten
Werkgroepvergadering
Aanpassingen n.a.v. opmerkingen werkgroep
Opmaak ontwikkelingsscenario's (max. 3) + afweging
Werkgroepvergadering
Aanpassingen n.a.v. opmerkingen werkgroep
Opmaak finaal algemeen inrichtingsplan
Werkgroepvergadering
Indiening inrichtingsplan bij de opdrachtgever s
Stuurgroepvergadering - goedkeuring algemeen inrichtingsplan door stuurgroep
Mogelijke infovergadering
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FASE 1 - REALISATIE VAN EEN BUSSTATION

FASE 2 - HERAANLEG VAN HET STATIONSPLEIN
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FASE 1 - VOORONTWERP

FASE 1 - VOORONTWERP

Interne formele controle door projectmanager ivm planning en kwaliteit
Startvergadering met stuurgroep
Vastleggen van het bouwprogramma (omvang, budget, termijnen)
Terreinbezoek
Opmeting projectgebied
Uitvoeren van vooronderzoek, inwinnen ontbrekende gegevens
Verzamelen van de liggingsplannen van alle nutsmaatschappijen, incl. verwerking op de
plannen
Onderzoek bestaande riolering
Uitwerking technische specificaties (camera-onderzoek, MHO, geotechnisch onderzoek,
aanwezigheid teer,…)
Opmaak voorontwerpplannen
Opstellen rekennota stabiliteit luifels
Werkgroepvergadering
Aanpassingen n.a.v. opmerkingen werkgroep
Coördinatievergadering n° 1 met de nutsmaatschappijen
Aanpassen plannen nav overleg met nutsmaatschappijen

Interne formele controle door projectmanager ivm planning en kwaliteit
Startvergadering met stuurgroep
Vastleggen van het bouwprogramma (omvang, budget, termijnen)
Terreinbezoek
Opmeting projectgebied
Uitvoeren van vooronderzoek, inwinnen ontbrekende gegevens
Verzamelen van de liggingsplannen van alle nutsmaatschappijen, incl. verwerking op de
plannen
Onderzoek bestaande riolering
Uitwerking technische specificaties (camera-onderzoek, MHO, geotechnisch onderzoek,
aanwezigheid teer,…)
Opmaak voorontwerpplannen
Werkgroepvergadering
Aanpassingen n.a.v. opmerkingen werkgroep
Coördinatievergadering n° 1 met de nutsmaatschappijen
Aanpassen plannen nav overleg met nutsmaatschappijen

Uitvoeren van proefsleuven op (kritische) plaatsen cfr. afspraken coördinatievergadering n° 1
Eventuele aanpassingen plannen nutsleidingen o.b.v. resultaten proefsleuven
Opstellen kostenraming voorontwerp
Detaillering van voorontwerpplannen (lengteprofielen, dwarsprofielen,…)
Werkgroepvergadering
Aanpassingen n.a.v. opmerkingen werkgroep
Detaillering van voorontwerpplannen (grondplannen, lengteprofielen, dwarsprofielen,…)
Werkgroepvergadering
Aanpassingen n.a.v. opmerkingen werkgroep
Verwerken gegevens milieuhygiënisch onderzoek
Opmaak definitieve kostenraming voorontwerp
Werkgroepvergadering
Aanpassingen en finaliseren voorontwerp n.a.v. opmerkingen werkgroep
Indiening ontwerp bij stuurgroep
Stuurgroepvergadering - goedkeuring voorontwerp door stuurgroep
Mogelijke infovergadering

FASE 2a - DEFINITIEF ONTWERP
Interne formele controle door projectmanager ivm planning en kwaliteit
Werkgroepvergadering
Uitwerking van de plannen: grondplannen, lengteprofielen, dwarsprofielen,
typedwarsprofielen,…
Coördinatievergadering n° 2 met de nutsmaatschappijen
Aanpassen plannen nav overleg met nutsmaatschappijen
Finaliseren plan nutsleidingen + opmaken relevante dwarsprofielen
Opstellen stabiliteitsdossier luifels
Opstellen gedetailleerde kostenraming
Opstellen van het bijzonder bestek
Opstellen van toelichtings- en berekeningsnota's (rekennota leidingen, technische specificaties
riolering,…)
Werkgroepvergadering
Aanpassingen n.a.v. opmerkingen werkgroep
Indiening CONCEPT ontwerp ter controle door stuurgroep
Goedkeuring concept definitief ontwerp
Eventuele aanpassingen n.a.v. opmerkingen stuurgroep
Finaliseren definitieve kostenraming en bijzonder bestek
Finaliseren plannen en opstellen faserings- en omleidingsplannen
Werkgroepvergadering
Aanpassingen n.a.v. opmerkingen werkgroep
Coördinatievergadering n° 3 met de nutsmaatschappijen
Aanpassen plannen nav overleg met nutsmaatschappijen
Nazicht en finaliseren van het dossier + toevoegen VGPlan
Indiening ontwerp bij stuurgroep
Stuurgroepvergadering - goedkeuring ontwerp door stuurgroep
Mogelijke infovergadering

FASE 2b - STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Interne formele controle door projectmanager ivm planning en kwaliteit
Opmaak stedenbouwkundige vergunning
Opmaak watertoets en eventuele kapvergunning
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Uitvoeren van proefsleuven op (kritische) plaatsen cfr. afspraken coördinatievergadering n° 1
Eventuele aanpassingen plannen nutsleidingen o.b.v. resultaten proefsleuven
Opstellen kostenraming voorontwerp
Detaillering van voorontwerpplannen (lengteprofielen, dwarsprofielen,…)
Werkgroepvergadering
Aanpassingen n.a.v. opmerkingen werkgroep
Detaillering van voorontwerpplannen (grondplannen, lengteprofielen, dwarsprofielen,…)
Werkgroepvergadering
Aanpassingen n.a.v. opmerkingen werkgroep
Verwerken gegevens milieuhygiënisch onderzoek
Opmaak definitieve kostenraming voorontwerp
Werkgroepvergadering
Aanpassingen en finaliseren voorontwerp n.a.v. opmerkingen werkgroep
Indiening ontwerp bij stuurgroep
Stuurgroepvergadering - goedkeuring voorontwerp door stuurgroep
Mogelijke infovergadering

FASE 2a - DEFINITIEF ONTWERP
Interne formele controle door projectmanager ivm planning en kwaliteit
Werkgroepvergadering
Uitwerking van de plannen: grondplannen, lengteprofielen, dwarsprofielen,
typedwarsprofielen,…
Coördinatievergadering n° 2 met de nutsmaatschappijen
Aanpassen plannen nav overleg met nutsmaatschappijen
Finaliseren plan nutsleidingen + opmaken relevante dwarsprofielen
Opstellen gedetailleerde kostenraming
Opstellen van het bijzonder bestek
Opstellen van toelichtings- en berekeningsnota's (rekennota leidingen, technische specificaties
riolering,…)
Werkgroepvergadering
Aanpassingen n.a.v. opmerkingen werkgroep
Indiening CONCEPT ontwerp ter controle door stuurgroep
Goedkeuring concept definitief ontwerp
Eventuele aanpassingen n.a.v. opmerkingen stuurgroep
Finaliseren definitieve kostenraming en bijzonder bestek
Finaliseren plannen en opstellen faserings- en omleidingsplannen
Werkgroepvergadering
Aanpassingen n.a.v. opmerkingen werkgroep
Coördinatievergadering n° 3 met de nutsmaatschappijen
Aanpassen plannen nav overleg met nutsmaatschappijen
Nazicht en finaliseren van het dossier + toevoegen VGPlan
Indiening ontwerp bij stuurgroep
Stuurgroepvergadering - goedkeuring ontwerp door stuurgroep
Mogelijke infovergadering

FASE 2b - STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Interne formele controle door projectmanager ivm planning en kwaliteit
Opmaak stedenbouwkundige vergunning
Opmaak watertoets en eventuele kapvergunning
Opstellen andere vergunningsdossiers (bijhorende machtigingen waterlopen, NMBS, De Lijn,...)
Indiening vergunningsdossiers

FASE 3 - AANBESTEDINGSBUNDEL
Interne formele controle door projectmanager ivm planning en kwaliteit
Opstellen van aanbestedingsbundel
Publiceren van de opdracht (rekening houdend met 36/52 publicatiedagen)
Inleveren van de aanbestedingsbundel

Opstellen andere vergunningsdossiers (bijhorende machtigingen waterlopen, NMBS, De Lijn,...)
Indiening vergunningsdossiers

FASE 3 - AANBESTEDINGSBUNDEL
Interne formele controle door projectmanager ivm planning en kwaliteit
Opstellen van aanbestedingsbundel
Publiceren van de opdracht (rekening houdend met 36/52 publicatiedagen)
Inleveren van de aanbestedingsbundel

UITVOERINGSTERMIJN

FASE 3 - HERTRACERING VAN DE FORT LEOPOLDLAAN (module 3)
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FASE 1 - STARTNOTA
Interne formele controle door projectmanager ivm planning en kwaliteit
Startvergadering met opdrachtgevers
- aanpak studie
- samenstelling stuurgroep en werkgroep
- praktische afspraken startnota
Opvragen visies betrokken actoren
Opmetingaanzet
projectgebied
Opmaak
startnota
- situering projectgebied
- terreinbezoek (fotoreportage + inventarisatie)
- inleiding
- relevante planningscontext
- ruimtelijk analyse
- verkeerskundige analyse incl. verwerking verkeersgegevens
- aandachtspunten en randvoorwaarden
- probleemstelling
- visie van partners en actoren
- voorstelling van concepten van oplossingen
Versturen nota aan leden stuurgroepvergadering (ten minste 1 week op voorhand)
Stuurgroepvergadering 01
- Bespreking aanzet startnota
- Keuze oplossingsconcept
Bijsturing + aanvulling nota
- aanpassing o.b.v. opmerkingen stuurgroepvergdering 01
- uitwerking oplossingsconcept + detaillering kruispunten
- mogelijke oplossingsrichtingen met hun effecten (berekend op 3 oplossingsconcepten)
- afweging en verantwoording keuze van de oplossing
- gekozen oplossing - concepttekeningen kruispunten + aanpassing dwarsprofielen
- globale kostenraming
Versturen nota aan leden stuurgroepvergadering (ten minste 1 week op voorhand)
Stuurgroepvergadering 02
- Bespreking uitwerking en detaillering gekozen concept
- Gewenste kruispuntoplossingen
Bijsturing + aanvulling nota
- aanpassing o.b.v. opmerkingen stuurgroepvergadering 02
Finaliseren startnota
Leesronde (indien gewenst)
Versturen nota aan leden auditcommissie (2 weken op voorhand)
Aanpassingen o.b.v. opmerkingen leesronde
Goedkeuring startnota door auditcommissie

FASE 2 - PROJECTNOTA
Interne formele controle door projectmanager ivm planning en kwaliteit
Opmaak projectnota:
- uitvoering eventueel bijkomend onderzoek (opmerking! Op aangeven van de gbc, bijgevolg
momenteel nog niet gekend en dus nog niet verrekend in deze timing)
- inpassing van projectnota in startnota
- uitwerking voorontwerp
Versturen nota aan leden overlegvergadering (ten minste 1 week op voorhand)
Stuurgroepvergadering 3
- bespreking voorontwerpbijsturing + aanvulling nota
Bijsturing + aanvulling nota
- aanpassing o.b.v. opmerkingen stuurgroepvergadering
- beschrijving voorontwerp (kruispunten, wegvakken, detaillering materialen en beplanting)
Versturen nota aan leden overlegvergadering (ten minste 1 week op voorhand)
Stuurgroepvergadering 4
- bespreking aanpassingen
- bespreking beschrijving voorontwerp
Afwerken definitieve projectnota
- aanpassingen o.b.v. opmerkingen stuurgroepvergadering
- opmaak voorontwerpraming
Versturen nota aan leden auditcommissie (2 weken op voorhand)
Goedkeuring startnota door auditcommissie
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FASE 3a - VOORONTWERP
Interne formele controle door projectmanager ivm planning en kwaliteit
Werkgroepvergadering
* topografische opmeting gebeurd reeds bij de startnota
Uitvoeren van vooronderzoek, inwinnen ontbrekende gegevens
Verzamelen van de liggingsplannen van alle nutsmaatschappijen, incl. verwerking op de
plannen
Onderzoek bestaande riolering
Uitwerking technische specificaties (camera-onderzoek, MHO, geotechnisch onderzoek,
aanwezigheid teer,…)
Opmaak voorontwerp (detaillering van de plannen o.b.v. projectnota)
Werkgroepvergadering
Aanpassingen n.a.v. opmerkingen werkgroep
Coördinatievergadering n° 1 met de nutsmaatschappijen
Aanpassen plannen nav overleg met nutsmaatschappijen
Uitvoeren van proefsleuven op (kritische) plaatsen cfr. afspraken coördinatievergadering n° 1
Eventuele aanpassingen plannen nutsleidingen o.b.v. resultaten proefsleuven
Opstellen kostenraming voorontwerp
Detaillering van voorontwerpplannen (lengteprofielen, dwarsprofielen,…)
Werkgroepvergadering
Aanpassingen n.a.v. opmerkingen werkgroep
Verwerken gegevens milieuhygiënisch onderzoek
Opmaak definitieve kostenraming voorontwerp
Werkgroepvergadering
Aanpassingen en finaliseren voorontwerp n.a.v. opmerkingen werkgroep
Indiening ontwerp bij stuurgroep
Stuurgroepvergadering - goedkeuring voorontwerp door stuurgroep
Mogelijke infovergadering

FASE 3b - ONTEIGENINGSDOSSIER
Interne formele controle door projectmanager ivm planning en kwaliteit
Voorbereidende werkzaamheden: gegevensverzameling
Opstellen voorontwerp onteigeningen + indienen
Opstellen definitief onteigeningsplan
Indiening definitief onteigeningsplan

FASE 4a - DEFINITIEF ONTWERP
Interne formele controle door projectmanager ivm planning en kwaliteit
Werkgroepvergadering
Uitwerking van de plannen: grondplannen, lengteprofielen, dwarsprofielen,
typedwarsprofielen,…
Coördinatievergadering n° 2 met de nutsmaatschappijen
Aanpassen plannen nav overleg met nutsmaatschappijen
Finaliseren plan nutsleidingen + opmaken relevante dwarsprofielen
Opstellen gedetailleerde kostenraming
Opstellen van het bijzonder bestek
Opstellen van toelichtings- en berekeningsnota's (rekennota leidingen, technische specificaties
riolering,…)
Werkgroepvergadering
Aanpassingen n.a.v. opmerkingen werkgroep
Indiening CONCEPT ontwerp ter controle door stuurgroep
Goedkeuring concept definitief ontwerp
Eventuele aanpassingen n.a.v. opmerkingen stuurgroep
Finaliseren definitieve kostenraming en bijzonder bestek
Finaliseren plannen en opstellen faserings- en omleidingsplannen
Werkgroepvergadering
Aanpassingen n.a.v. opmerkingen werkgroep
Coördinatievergadering n° 3 met de nutsmaatschappijen
Aanpassen plannen nav overleg met nutsmaatschappijen
Nazicht en finaliseren van het dossier + toevoegen VGPlan
Indiening ontwerp bij stuurgroep
Stuurgroepvergadering - goedkeuring ontwerp door stuurgroep
Mogelijke infovergadering

FASE 4b - STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Interne formele controle door projectmanager ivm planning en kwaliteit
Opmaak stedenbouwkundige vergunning
Opmaak watertoets en eventuele kapvergunning
Opstellen andere vergunningsdossiers (bijhorende machtigingen waterlopen, NMBS, De Lijn,...)
Indiening vergunningsdossiers

FASE 5 - AANBESTEDINGSBUNDEL
Interne formele controle door projectmanager ivm planning en kwaliteit
Opstellen van aanbestedingsbundel
Publiceren van de opdracht (rekening houdend met 36/52 publicatiedagen)
Inleveren van de aanbestedingsbundel

UITVOERINGSTERMIJN

FASE 4 - HERAANLEG VAN DE TURNHOUTSEBAAN

UITVOERING VAN DE WERKEN
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FASE 1 - VOORONTWERP
Interne formele controle door projectmanager ivm planning en kwaliteit
Startvergadering met stuurgroep
Vastleggen van het bouwprogramma (omvang, budget, termijnen)
Terreinbezoek
Opmeting projectgebied
Uitvoeren van vooronderzoek, inwinnen ontbrekende gegevens
Verzamelen van de liggingsplannen van alle nutsmaatschappijen, incl. verwerking op de
plannen
Onderzoek bestaande riolering
Uitwerking technische specificaties (camera-onderzoek, MHO, geotechnisch onderzoek,
aanwezigheid teer,…)
Opmaak subsidieaanvraag riolering
Opmaak voorontwerpplannen
Werkgroepvergadering
Aanpassingen n.a.v. opmerkingen werkgroep
Coördinatievergadering n° 1 met de nutsmaatschappijen
Aanpassen plannen nav overleg met nutsmaatschappijen
Uitvoeren van proefsleuven op (kritische) plaatsen cfr. afspraken coördinatievergadering n° 1
Eventuele aanpassingen plannen nutsleidingen o.b.v. resultaten proefsleuven
Opstellen kostenraming voorontwerp
Detaillering van voorontwerpplannen (lengteprofielen, dwarsprofielen,…)
Werkgroepvergadering
Aanpassingen n.a.v. opmerkingen werkgroep
Finaliseren subsidieaanvraag riolering
Indiening voorontwerpdossier riolering *
Procedure goedkeuring voorontwerpdossier riolering door ambtelijke commissie
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UITVOERING VAN DE WERKEN
Interne formele controle door projectmanager ivm planning en kwaliteit
Infovergadering met aannemer
Coordinatievergadering n° 4 met nutsmaatschappijen
Wekelijkse werfvergaderingen + verslaggeving,
Controle vorderingsstaten en facturen
Schriftelijk advies aan de opdrachtgever
Veiligheidscoördinatie verwezenlijking
Geven van verduidelijkingen bij uitvoering (bv detailtekeningen)
Adviseren wijzigingen voorgesteld door de aannemer
Studie en aanpassen plannen owv onvoorziene omstandigheden
Begeleiding technische controles
Opstellen van verrekeningen
Opstellen van het opleveringsdossier + indiening bij de stuurgroep
Stuurgroepvergadering - goedkeuring van het opleveringsdossier door stuurgroep
Voorlopige oplevering: controles en verslag
Definitieve oplevering

Detaillering van voorontwerpplannen (grondplannen, lengteprofielen, dwarsprofielen,…)
Werkgroepvergadering
Aanpassingen n.a.v. opmerkingen werkgroep
Verwerken gegevens milieuhygiënisch onderzoek
Opmaak definitieve kostenraming voorontwerp
Werkgroepvergadering
Aanpassingen en finaliseren voorontwerp n.a.v. opmerkingen werkgroep
Indiening ontwerp bij stuurgroep
Goedkeuring door de ambtelijke commisie op het voorontwerpdossier riolering
Stuurgroepvergadering - goedkeuring voorontwerp door stuurgroep
Mogelijke infovergadering
* Afwijking art. 20 wordt aangevraagd bij indiening voorontwerpdossier riolering (OF1) zodat de aanbesteding VOOR goedkeuring van OF2 kan gebeuren

FASE 2a - DEFINITIEF ONTWERP
Interne formele controle door projectmanager ivm planning en kwaliteit
Werkgroepvergadering
Uitwerking van de plannen: grondplannen, lengteprofielen, dwarsprofielen,
typedwarsprofielen,…
Coördinatievergadering n° 2 met de nutsmaatschappijen
Aanpassen plannen nav overleg met nutsmaatschappijen
Finaliseren plan nutsleidingen + opmaken relevante dwarsprofielen
Opstellen gedetailleerde kostenraming
Opstellen van het bijzonder bestek
Opstellen van toelichtings- en berekeningsnota's (rekennota leidingen, technische specificaties
riolering,…)
Werkgroepvergadering
Aanpassingen n.a.v. opmerkingen werkgroep
Indiening CONCEPT ontwerp ter controle door stuurgroep
Goedkeuring concept definitief ontwerp
Eventuele aanpassingen n.a.v. opmerkingen stuurgroep
Finaliseren definitieve kostenraming en bijzonder bestek
Finaliseren plannen en opstellen faserings- en omleidingsplannen
Werkgroepvergadering
Aanpassingen n.a.v. opmerkingen werkgroep
Coördinatievergadering n° 3 met de nutsmaatschappijen
Aanpassen plannen nav overleg met nutsmaatschappijen
Aanpassingen en finaliseren voorontwerp n.a.v. opmerkingen werkgroep
Indiening ontwerp bij stuurgroep
Stuurgroepvergadering - goedkeuring ontwerp door stuurgroep
Mogelijke infovergadering
* Afwijking art. 20 wordt aangevraagd bij indiening voorontwerpdossier riolering (OF1) zodat de aanbesteding VOOR goedkeuring van OF2 kan gebeuren

FASE 2b - STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Interne formele controle door projectmanager ivm planning en kwaliteit
Opmaak stedenbouwkundige vergunning
Opmaak watertoets en eventuele kapvergunning
Opstellen andere vergunningsdossiers (bijhorende machtigingen waterlopen, NMBS, De Lijn,...)
Indiening vergunningsdossiers

FASE 3 - AANBESTEDINGSBUNDEL
Interne formele controle door projectmanager ivm planning en kwaliteit
Opstellen van aanbestedingsbundel
Publiceren van de opdracht (rekening houdend met 36/52 publicatiedagen)
Inleveren van de aanbestedingsbundel

UITVOERINGSTERMIJN

PRIJS

F

Toelichting prijsbepaling
Op basis van volgende uitgangspunten is onze prijs bepaald :
- het ereloonpercentage wordt berekend op het gecumuleerd bedrag van alle deelopdrachten
- het kortingspercentage geldt voor alle deelopdrachten.  Enkel voor de veiligheidscoördinatie is een
   apart kortingspercentage gegeven



GEMEENTE
OPDRACHTGEVEND BESTUUR
BENAMING VAN DE OPDRACHT

goede dienstverlening te waarborgen.  Een te lage prijs geeft immers aanleiding tot een minder kwalitatieve

: DIEST
: STADSBESTUUR DIEST
:

OFFERTEFORMULIER ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET
BEKENDMAKING

gezien bijna alle werken onder infrastructuurwerken te catalogeren zijn en dit verwarring kan vermijden.  

Wij wensen een realistische en correcte prijs voor te stellen die de mogelijkheid biedt om een volledige en





In het kader van de onderhandelingsprocedure stellen wij voor om enkel het tarief ‘opdracht I’ te hanteren
Uitzondering hierop is de veiligheidscoördinatie waarvoor de betreffende tabel zal worden gebruikt.



1

VOOR EEN INSCHRIJVER – NATUURLIJK PERSOON

De ondergetekende (naam en voornamen)

Hoedanigheid of beroep :
Nationaliteit :
Wettelijke woonplaats (land, gemeente met postnummer, straat en huisnummer)

studie en mogelijks spanningen tijdens de uitvoering van de opdracht.
Gezien de studie over verschillende jaren kan lopen, stellen wij voor om in de onderhandelingsfase een

1

VOOR EEN VENNOOTSCHAP

jaarlijkse prijsherziening te bespreken.  Wij stellen hierbij een jaarlijkse aanpassing voor overeenkomstig de
evolutie van de gezondheidsindex.
De prijs voor de extra dienstverlening en de documenten wordt onder hoofdstuk G aangegeven.

De vennootschap (handelsnaam of naam) : Antea Belgium
Rechtsvorm : n.v.
Nationaliteit : Belgisch
Maatschappelijke zetel (land, gemeente met postnummer, straat en huisnummer) :
Posthofbrug 10 te 2600 Antwerpen (België)
2 3

Vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) (naam en voornamen): Dhr. Guido Leemans

In hoedanigheid van: Contract manager
Nationaliteit : Belgisch
Wettelijke woonplaats (land, gemeente met postnummer, straat en huisnummer) :
de Cottereaustraat 11 te 3500 Hasselt (België)


1
2
3

Slechts één vorm kan geldig ingevuld worden – de overige doorhalen
de volgende gegevens dienen voor elke gemachtigde ingevuld te worden
elke gemachtigde voegt bij zijn (haar) offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn (haar)
bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van zijn (haar) volmacht; hij (zij) kan zich ook beperken tot
verwijzing naar het nummer van de bijlage aan het “Belgisch Staatsblad” waarin zijn (haar) bevoegdheden zijn
bekendgemaakt.


PRIJS













4

VOOR EEN VERENIGING ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID OPGERICHT DOOR
MEERDERE NATUURLIJKE EN/OF RECHTSPERSONEN

De betalingen zullen geldig gebeuren door overschrijving op

De ondergetekende(n) en/of de vennootschap(pen)

Rekeningnummer BE 81 4062 0904 6124

(hierna dienen voor ieder van hen dezelfde gegevens ingevuld te worden als aangegeven op de
vorige pagina en dit naargelang het een natuurlijke of een rechtspersoon betreft)

Geopend op naam van

10

9

bij KBC

Antea Belgium n.v.

11 12

(voor de Belgische dienstverleners)

5 6

Bij deze offerte voeg ik of voegen wij een attest van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid waarin

(eventueel) vertegenwoordigd door de ondergetekende(n)
(hierna dienen voor iedere vennootschap dezelfde gegevens ingevuld te worden als
aangegeven op de vorige pagina)

de stand van mijn of onze rekening bij deze instellingen wordt opgegeven, overeenkomstig artikel 90
§3 van het Koninklijk besluit van 08-01-1996.
OFWEL

7

die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming onder de naam

……………………………………………………
Verbindt of verbinden zich op zijn (haar) (hun) roerende en onroerende goederen tot de
uitvoering, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het bijzonder bestek, van de
8
opdracht …

(voor de buitenlandse dienstverleners)
Bij deze offerte voeg ik of voegen wij de in artikel 90 § 4 van het Koninklijk besluit van 08.01.1996
bedoelde attesten voor Buitenlandse inschrijvers.

7

aanpassingscoëfficient verloning/per deelopdracht
aanpassingscoëfficient termijnen/per deelopdracht
aanpassingscoëfficient veiligheidscoördinatie/per deelopdracht

(c): ………………….
0,95
0,80
(t) : ………………….
(v) : ………………….
0,50
(Voor beide)
Bovendien mag de administratie alle nodige inlichtingen van financiële en morele aard omtrent de
ondergetekende(n) of omtrent de offrerende vennootschap inwinnen bij andere instellingen.

3

Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd :

•

RSZ-attest

•

Belastingsattest

•

Ingevulde en gehandtekende offerteformulier


4

Slechts één vorm kan geldig ingevuld worden – de overige doorhalen
Elke gemachtigde voegt bij zijn (haar) offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn (haar)
bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van zijn (haar) volmacht; hij (zij) kan zich ook beperken tot
verwijzing naar het nummer van de bijlage aan het “Belgisch Staatsblad” waarin zijn (haar) bevoegdheden zijn
bekendgemaakt.
6
In te vullen in dezelfde volgorde als voor de vennootschappen
7
door de inschrijver(s) in te vullen
8
door de opdrachtgever in te vullen
5




9

aanduiding van de financiële instelling waar de betalingen moeten uitgevoerd worden
juiste benaming van de rekening
11
doorhalen wat niet van toepassing is
12
bedraagt de schuld van bijdrage meer dan 100 000 BEF dan wordt de inschrijver verzocht bij zijn offerte alle
inlichtingen te voegen betreffende de eventuele schuldvorderingen zoals bedoeld in art. 90 § 3 van het
Koninklijk besluit van 08-01-1996.
10
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Gedaan te Genk……………..


op 23 maart 2012……………………

De inschrijver(s)

………………………………..
Dhr. Guido Leemans
contract manager
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EXTRA DIENSTVERLENING

G

Extra dienstverlening ::
In het kader van de extra dienstverlening kunnen wij naast de gevraagde diensten (aanvullende studies (art 3)
en documenten (art 5)) volgende elementen aanbieden :
- ondersteuning/advies of volledige uitwerking communicatie
- ondersteuning/advies of volledige organisatie participatie
A. Kostprijs aanvullende studies (artikel 3)
Hieronder worden zoals gevraagd prijzen (exclusief btw) opgegeven van mogelijke aanvullende studies.  Een
aantal diensten kunnen we financiëel kwantificeren.   Voor een aantal werkzaamheden stellen we voor om
deze in regie uit te voeren of tegen een onderhandelde prijs op het moment dat dit aan de orde is.
Innemingsplannen : 250 euro per inneming / vanaf de 5e innemingen : 210 euro per inneming
Rooilijnplannen : 2,10 euro per lm as rijweg
Start- en projectnota module 3 : 1.500 euro + 2.500 euro : in totaal 4.000 euro
Waterslagberekeningen : 350 euro per stuk
Bestemmingsplannen : in regie of onderhandelde prijs
Stedenbouwkundige studies : in regie of onderhandelde prijs
Verkeers- en mobiliteitsstudies : in regie of onderhandelde prijs
Hydrodynamisch modelleren van het afwateringsgebied : in regie of onderhandelde prijs
Onze prijzen in regie exclusief btw zijn als volgt :
Projectmanager : 99 euro
Projectleider : 80 euro
Ingenieur infrastructuur : 76 euro
Ingenieur bouwkunde : 83 euro
Architect : 70 euro
Stedenbouwkundige : 73 euro
Ruimtelijk ontwerper : 66 euro
Verkeerskundige : 73 euro
Landschapsarchitect : 68 euro

EXTRA DIENSTVERLENING

Rioleringsdeskundige : 85 euro

Om in het project enerzijds effectief rekening te houden met de diverse wensen van de betrokken partijen en

Bodemdeskundige : 85 euro

anderzijds het draagvlak nog te verstevigen, is een minimale participatie noodzakelijk.

Landmeter : 70 euro
Archeoloog : 66 euro

Antea heeft op dit vlak een uitgebreide ervaring en beschikt over de nodige mensen en tools om de com-

Tekenaar : 61 euro

municatie (info en participatie) in al zijn vormen hetzij te adviseren, hetzij volledig uit te werken en de verant-

Technisch projectmedewerker : 59 euro

woordelijkheid op zich te nemen.

Administratief medewerker : 45 euro
Als mogelijke vormen van communicatie (info en participatie) kunnen, zonder volledig te zijn, volgende voorbeelden vooropgesteld worden :
B. Documenten (artikel 5)

- toelichtingen aan de opdrachtgevers en overleg
- informatievergaderingen met betrokkenen (buurtbewoners, horeca, gebruikers, …)

De tussenrapporten en eindrapporten (plannen, teksten ed) zullen digitaal afgeleverd worden.  Tevens in de

- up to date houden van de website met eventueel de mogelijkheid tot interactie

vorm van afdruk en prints in 6-voud.

- het opstellen van artikels, teksten ed

Het hogergenoemde is in onze prijs inbegrepen.

- uitgave van infobrochures
- organisatie van info-tentoonstellingen (in het station)

Bijkomende documenten op vraag van de opdrachtgevers worden als volgt aangerekend :

- persartikels

Plannen : zwart-wit : 3,9 euro per m² / kleur : 12 euro per m²

- organisatie van happenings (gecombineerd met tentoonstelling)

Prints : zwart-wit : 0,22 euro per A4 / 0,35 euro per A3

-…

Prints : kleur : 0,60 euro per A4 / 0,85 per A3
Samenstellen of inbinden dossier : 10 euro per dossier

De toelichtingen aan de opdrachtgevers en één infovergadering per project is in onze prijs inbegrepen.  Voor

Diskette of stick (DWG/DGN/DXF) : 23 euro per stuk

de overige communicatietools wensen wij een afzonderlijke overeenkomst te onderhandelen.

Deze prijzen worden aangepast aan de gezondheidsindex met als basis de datum van gunning.
Als extra dienst wensen wij een happening te organiseren gecombineerd met een tentoonstelling (in het
C. Ondersteuning/advies of volledige uitwerking van de communicatie : informatie en participatie

station) bijvoorkeur in een vrij vroeg stadium van het gehele proces (bv na de goedkeuring van het inrichtingsplan (zie timing)).  De totale uurkosten nemen wij in dit geval ten onze laste.  De materiële kosten (promo-

Communicatie heeft enerzijds een informatief aspect dat uitgebreid kan worden met een participatieluik.  

tiemateriaal, kostprijs tentoonstellingselementen, eventuele horeca ed) waar wij wel voor wensen in te staan,

Afhankelijk van het moment en de doelstelling kunnen één of beide aspecten aan bod komen.  Daarbij kan

zouden wij graag vergoed zien door de opdrachtgevers of derden (sponsors ?).

participatie in verschillende graden gewenst zijn.
Een duidelijke informatieve communicatie tussen alle partijen (opdrachtgevers, direct betrokken gebuikers
stationsplein, bevolking stad Diest, belanghebbende organisaties, …) is van cruciaal belang tot het welslagen
van het project.  Door een correcte informatie dient een draagvlak gecreëerd te worden om de wijzigingen en
ingrepen te aanvaarden en te appreciëren.

EXTRA DIENSTVERLENING

lay-out: dmotion

