
Modelbestek voor Blauwzaam Lint  
RAW bestek deel 3 : 51.12.05 Ecologisch beheer 

 

Bleskensgraaf, 5 september 2015.  

Gewenste eisen in bestekken van eigenaren die arealen “BlauwZaam lint” via bestek – aanbesteding 

op de markt zetten. 

 

Na kleine inventarisatie (Waterschap, Gemeenten) heeft de werkgroep geconstateerd dat al deze 

opdrachtgevers een RAW bestek op de markt zetten. Daarom lijkt het ons verstandig om dit RAW 

bestek te hanteren bij het beheer van het BlauwZaam Lint.  

 

RAW bestek deel 3 : 51.12.05 Ecologisch beheer  

1. Voorafgaand aan iedere maaibeurt wijst de directie- na overleg met de aannemer- aan, welke 

gedeelten van de in het bestek genoemde percelen niet worden gemaaid 

2. De niet te maaien delen bedragen ten hoogste 25% van de in bestekpost genoemde 

oppervlakte. (gefaseerd maaien) 

3. De niet te maaien delen bestaan elk een oppervlakte van ten minste 10 m2. 

4. Tenzij het bestek anders vermeld, maaisel dat moet worden verzameld en vervoerd, ten 

hoogste drie dagen na het maaien gereed maken voor vervoer en ten hoogste zeven dagen 

na het maaien vervoeren. 

5. Indien naar oordeel van de directie de uitvoering van de werkzaamheden de ecologische 

waarden nadelig beïnvloeden, is de directie bevoegd tot één week voor de geplande aanvang 

van de werkzaamheden de uitvoering hiervan op te schorten. 

6. Het kneuzen van de vegetatie is niet toegestaan. 

7. Het verwijderen van de vegetatie door middel van afzuigen is niet toegestaan. 

8. Maaien van watergangen en vijvers op een hoogte van minimaal 0.10 meter boven de 

waterbodem. 

9. Het uit watergangen afkomstig maaisel mag geen bagger bevatten.  

  

De gunningscriteria waarop de opdrachtgever gaat gunnen is doorgaans de prijs met eventueel 

daarnaast een uitvraag kwaliteit. We adviseren dan ook om meer te vragen als alleen prijs.Het 

beheren van ecologische arealen kan bij de gunningscriteria meegenomen worden door middel van 

de vraag naar een referentiewerk gefaseerd maaien, ecologisch beheer arealen. 

  

Als team Blauwzaam Lint willen we dan ook vragen om wanneer het bestek geschreven wordt 

rekening te houden met de voorwaarden van beheren van deze arealen. 

De reden daarvoor is dat wanneer we het beheer niet zo correct mogelijk uitvoeren deze investering 

binnen korte tijd te niet wordt gedaan.  

 

Extra bij het modelbestek:  

De arealen van BlauwzaamLint in een aparte bestekspost benoemen waarbij aangegeven moet 

worden: 

o de bestekpost als frequentiepost te richten; 

o het qua planning op aanwijs van directie is; 

o maaien met cirkelmaaier; 

o maaien, keren en ruimen; 

o per ronde mag er maximaal 7 dagen zitten tussen maaien en ruimen; 

o frequentie 2 maal per groeiseizoen; 

  

 
 



 


