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SYNOPSIS 
 

1. BOUWHEER: Aquafin NV 
   Kontichsesteenweg 38A, 2630 Aartselaar 
 
 
2. PROVINCIE:  VLAAMS-BRABANT 
 
 
3. GEMEENTE/STAD:   GLABBEEK 
 DEELGEMEENTE: ATTENRODE 
 
 
4. BIJZONDER BESTEK PROJECTNUMMER: 20.513(V2) 
 
 
5. OPDRACHT:  AANLEG GESCHEIDEN RIOLERING IN DEEL LANGSTRAAT EN 

DOELAAGSTRAAT 
 

SAMENVATTENDE BESCHRIJVING OPDRACHT:  
  
- Archeologisch onderzoek (fase 1: archeologische terreinverkenning met aanleg van 

proefsleuven en/of booronderzoeken langsheen het volledig tracé (terrein van 
grondverbetering), archeologische registratie, opmaak verslag, en mogelijk fase 2: 
preventieve archeologische opgraving met opgraving en opmaak basisrapport.) 

- Rioleringen di 250 t.e.m. di 1000, diepteklasse tot 3 < H <= 4 m.   Totaal 3574 lm  
- Drukriolering PE100 SDR11 DE75 PN10. Totaal 32 lm 
- 12 kunstwerken uit gewapend beton waaronder: 1 DWA overstortconstructie, 10 RWA 

overstortconstructies (waarvan 6 roosterputten en 4 overstortconstructies) en 1 RWA 
inlaatconstructie 

- Funderingsverbeteringstechniek d.m.v. grindpalen. L < 6 m. 675 stuks 
- Plaatsen van 1 pompunit voor drukriolering 
- Plaatsen van 4 combiputten 
- (wacht-) Huisaansluitingen 
- Straatkolkaansluitingen 
- (Her)aanleg wegenis 
- Groenaanleg 

 
 
6. WIJZE VAN GUNNING: 
 

De opdracht wordt gegund bij openbare procedure. 
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7. VEREISTE ERKENNING:   C1 of E1, klasse 6 
 

8. OPENING VAN DE OFFERTES: 
 

De opening van de offertes heeft plaats op vrijdag 18/02/2022 om 10u00, in de burelen van 
Aquafin NV, Kontichsesteenweg 54, 2630 Aartselaar, ten overstaan van de heer ing. D. De 
Waele, Directeur Projectmanagement of zijn afgevaardigde. 

 
 
9. UITVOERINGSTERMIJN: 220 werkdagen 
 
 
10. TER INZAGE LIGGING AANBESTEDINGSDOCUMENTEN: 
 

De bescheiden betreffende onderhavige opdracht zijn alle werkdagen, ter inzage van de  
inschrijvers via: 

 
1. www.aquafin.be onder het luik “Opdrachten voor technische partners” 
Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel)en 
inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale 
aanbestedingsplatform. 

   
2.   De synopsis, het publicatiebericht en de meetstaat kunnen geraadpleegd worden op de  
website van het studiebureau, www.studiebureaujonckheere.be , doorklikken naar tabblad  
aanbestedingen.  Na aanbesteding is de openingsinformatie eveneens op de website te  
consulteren. 

 
 
11. Bijkomende inlichtingen over de opdracht kunnen worden verkregen bij : 
  

Studiebureau  Jonckheere BV 
Tel. (050)40.50.90 
info@studiebureaujonckheere.be  

 

http://www.aquafin.be/
http://www.studiebureaujonckheere.be/
mailto:info@studiebureaujonckheere.be

	20513V2-1 bijzonder bestek2.pdf (p.1-267)
	20513V2-1 bijzonder bestek2.pdf (p.1-266)
	20513V2-1 bijzonder bestek2.pdf (p.2-267)
	bestek 1-119.pdf (p.1-119)
	bestek 1-114.pdf (p.1-114)
	20513V2-1 bijzonder bestek.pdf (p.1-87)
	beschrijvende opmeting.pdf (p.88-114)

	Naamloos1.pdf (p.115-119)

	631-773.pdf (p.120-266)
	bijlage bij bestek - kwaliteit als selectiecriterium - definitieve versie okt 18_
	vragenlijst evaluatie aannemers



	T.pdf (p.267)

	Naamloos1.pdf (p.268-293)



