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BIJLAGE BIJ THEMA WATER – Gemeenten 
Projectrapportering 

 
Samenwerkingsovereenkomst 2008- 2013 

 

 

 
 

 

1. ADMINISTRATIEF LUIK 

 
 

1.1 Gegevens m.b.t. de trekker 

1.1.1 Naam trekker Stad Mortsel 

1.1.2 Adres  

 

Stadsplein 1 

2640 Mortsel 

 
 

1.2 Gegevens van de projectverantwoordelijke en/of de contactpersoon 

1.2.1 Administratieve verantwoordelijke 

      1.2.1.1 Naam 

      1.2.1.2 Telefoonnummer 

      1.2.1.3 Faxnummer 

      1.2.1.4 e-mailadres 

 

Aagje Geerardyn 

03 444 18 41 

03 444 18 39 

aagje.geerardyn@mortsel.be 

1.2.2 Inhoudelijke verantwoordelijke 

      1.2.2.1 Naam 

      1.2.2.2 Telefoonnummer 

      1.2.2.3 Faxnummer 

      1.2.2.4 e-mailadres 

 

Erik Mertens 

03 444 18 43 

03 444 18 41 

erik.mertens@mortsel.be 

 
 

1.3 Projectnummer 

2012-2640-WA-01 

 
 

1.4 Titel van het project 

Openleggen van de ingebuisde Fortloop ikv het RUP Sportlandschap en actie Countdown 2010 
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2. INHOUDELIJKE RAPPORTERING OVER HET PROJECT 

 

2.1 Activiteitenverslag 

Beschrijf in welke mate de afzonderlijke acties waaruit het goedgekeurde project bestond, werden 

uitgevoerd. Motiveer indien bepaalde acties niet of anders werden uitgevoerd dan beschreven in het 

projectvoorstel. Foto’s kunnen ook steeds toegevoegd worden als deze de uitgevoerde werkzaam-

heden goed weergeven. 

Foto’s van de uitgevoerde werkzaamheden werden opgenomen als bijlage (zie Bijlage 5 Foto’s 

Fortloop). 

 

De Fortloop werd opengelegd met meanders en zachthellende oevers met verschillende hellings-

graden. De structuurkwaliteit en waterbufferend vermogen van de waterloop is hierdoor sterk toe-

genomen. De wateraanvoer naar de waterloop toe is verzekerd door de permanente aanvoer van 

drainagewater afkomstig van de nabijgelegen spoorwegen. 

 

Enkel op de kritieke punten thv van vertrek, onderdoorgang en stuwconstructie werd oeververster-

king aangebracht door ofwel breuksteen met aarde erover ofwel met biodegradeerbare kokosmat-

ten. Verder werd nergens oeverversteviging of beplanting aangebracht zodat natuurlijke ontwikke-

ling maximaal wordt aangemoedigd. De bufferzone werd aangelegd met poel en oeverzwaluwrand. 

 

De constructies voor peilregeling werden vervangen door een houten stuwconstructie in eik (onbe-

handeld hout) met FSC-label (zie Bijlage 11 Bewijs FSC damwand) zonder vuilrooster en momen-

teel ook zonder stuwbalken met knijpopening. Het ontwerp en aanbrengen van  de stuwbalken met 

knijpopening zal gebeuren in samenwerking met de provinciale dienst waterbeleid (nieuwe beheer-

der van de Fortloop sinds 1/7/2014). Er is geen vismigratieknelpunt aanwezig.  

 

De provinciale dienst waterbeleid/DMN/PIH maken een inrichtings- en beheersplan voor het gebied 

op naar analogie met de projecten in Borsbeek en Kempens Landschap vzw in de buurt. De aanleg 

van de groenvoorziening is nog niet uitgevoerd in afwachting van dit plan. 

De fiets- en wandelpaden zijn nog niet aangelegd omdat dit kadert binnen de verdere aanleg van 

het sportlandschap (nog te plannen). Hiervoor werd geen subsidie aangevraagd in kader van dit 

project. 

 

Op 12 juni organiseerde de milieuraad een wandeling langs de Fortloop en de Koude Beek. 

 

De provincie Antwerpen heeft de stad Mortsel voor dit project een subsidie toegekend van 

15.925,05 euro (zie Bijlage 6 Subsidie provincie Antwerpen). Het uitbetalingsdossier dient te wor-

den ingediend bij de provincie op 31 september 2014. 

 

 

3. Werd bij de uitvoering van het project vermeld dat het project wordt betoelaagd door de 

Vlaamse Overheid? Hoe? Een korte beschrijving volstaat. Bewijsstukken hoeven enkel ter beschik-

king te worden gehouden. 

 

In de communicatie over het project werd duidelijk vermeld dat het project werd uitgevoerd met finan-

ciële steun van de Vlaamse overheid. 

- artikel Mortsel Info juli-augustus 2014 pagina 23 (zie Bijlage 7 Sensibilisatie Mortsel Info) 
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- vast artikel op website www.mortsel.be/product/1568/default.aspx?_vs=0_N&id=7870 (zie Bijlage 8 

Sensibilisatie website Mortsel) 

- uitnodiging persmoment 20 juni 2014 (zie Bijlage 9 Persmoment uitnodiging en Bijlage 10 Persmo-

ment foto) 

 

 

4. FINANCIEEL LUIK  

 

In te vullen in ‘Rapportering – luik voor de aanvrager’ Bijlage ALG gem 11 projecten overzicht kosten. 

Gebruik hiervoor de kostenexcel die u heeft ontvangen na de evaluatie van de projectaanvraag. 

Verwijs bij elke kost (in kolom N) naar het betreffende bewijsstuk. 

 

 

5. Bijlagen  

1) Geef een opsomming van de financiële bewijsstukken (facturen, een door de gemeenteontvanger 

ondertekende verklaring op eer voor gemaakte personeelskosten, eventueel andere relevante docu-

menten) en voeg deze toe in bijlage. 

 

Bijlage 1 Facturen uitvoering (2012-2640-WA-01) 

Bijlage 2 Factuur studiekosten ontwerp (2012-2640-WA-01) 

Bijlage 3 Factuur studiekosten begeleiding uitvoering (2012-2640-WA-01) 

 

2) Geef een opsomming van de eventuele overige bijlagen en voeg deze toe in bijlage. 

 

Bijlage 4 Advies milieuraad rapportering (2012-2640-WA-01) 

Bijlage 5 Foto’s Fortloop (2012-2640-WA-01) 

Bijlage 6 Subsidie provincie Antwerpen (2012-2640-WA-01) 

Bijlage 7 Sensibilisatie Mortsel Info (2012-2640-WA-01) 

Bijlage 8 Sensibilisatie website Mortsel (2012-2640-WA-01) 

Bijlage 9 Persmoment uitnodiging (2012-2640-WA-01) 

Bijlage 10 Persmoment foto (2012-2640-WA-01) 

Bijlage 11 Bewijs FSC damwand (2012-2640-WA-01) 

 

 

 


