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Het aanbesteden van 
onkruidbestrijding op 

verhardingen 
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1.	  KENNISMAKING	  
Wie	  ben	  je?	  

Hoe	  is	  het	  onkruidbeheer	  in	  je	  gemeente	  georganiseerd?	  
Heb	  je	  ervaring	  met	  een	  bestek	  voor	  niet-‐chemische	  uitvoering	  

van	  het	  onkruidbeheer?	  
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INHOUD	  van	  deze	  presenta:e	  

1.  Soort	  opdracht	  (levering/dienst/werk)	  
2.  Aanbesteden	  ((niet-‐)optenbaar/Europees)	  
3.  Welke	  onderdelen	  van	  de	  OR?	  
4.  IntegraIe	  beheergroepen?	  
5.  Methoden	  (mag	  dit?)	  
6.  Welke	  geschiktheidseisen?	  
7.  Gezamenlijk	  aanbesteden?	  
8.  Maak	  het	  bestek	  compleet	  

Voor-‐	  en	  nadelen?	  
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Type	  opdracht	  (levering/dienst/werk):	  

Definiëring:	  	  Dienst	  
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Type	  aanbesteding:	  

Definiëring	  	  Dienst:	  
	  Kleine	  opdracht	  <	  €	  50.000,-‐	  (1-‐op-‐1	  mogelijk)	  
	  <	  grens	  EU-‐aanbesteding:NO/openbaar-‐	  NL	  



6	   Welke	  onderdelen	  van	  de	  OR	  in	  OVO-‐
bestek?	  

• Verharding	  –	  open	  –	  element	  	  
• Verharding	  –	  open	  –	  ongebonden	  

	  (nomenclatuur	  van	  de	  weg)	  
	  onderdelen:	  
	   	  -‐ 	  goten	  (asfalt	  en	  element)	  
	   	  -‐ 	  voet-‐	  fietspaden	  
	   	  -‐ 	  rijbanen	  



7	   Integra:e	  beheergroepen	  in	  OVO-‐
bestek?	  

Bijvoorbeeld	  en	  bij	  voorkeur:	  
• Onkruidbeheer	  
• Veegbeheer	  	  
• Graskanten	  
• Groenbeheer	  
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Methoden	  (mag	  dit?)	  

•  Voor	  zover	  de	  aanpak	  aspecten	  van	  de	  OR	  
beïnvloedt	  

•  Voor	  zover	  op	  grond	  van	  aantoonbare	  
duurzaamheidsaspecten	  wordt	  gekozen	  

•  Voor	  zover	  aspecten	  voor	  overlast	  of	  
vervolgkosten	  zorgen	  
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Geschiktheidseisen?	  

• Passend	  bij	  de	  opdracht	  en	  de	  markt	  
(cf.	  proporIonaliteitsgids)	  

• ReferenIeprojecten	  
• Technische	  bekwaamheid	  
• …….	  
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Gezamenlijk	  aanbesteden?	  

• Synergievoordelen:	  lagere	  kosten	  
• Eén	  bestek,	  per	  gemeente	  één	  
besteksperceel	  

• Verschillen	  criteria	  per	  perceel	  
mogelijk	  

• Nodig:	  protocol	  
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Toezicht	  en	  Kwaliteitsbeheer	  	  

•  Intern/extern	  
• Kwaliteitsbeheer	  in	  bestek	  uitwerken	  
• Ev.	  sancIes	  in	  verhouding	  tot	  
kwaliteitseisen	  
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Maak	  het	  bestek	  mediaIon-‐
proof	  
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Belangrijke	  items	  voor	  Deel	  III	  

•  Algemeen	  
Onkruid:	  onder	  onkruid	  wordt	  verstaan	  alle	  vegetaIe	  >	  5mm	  boven	  
de	  voeg	  	  

•  Onder	  onkruidbeheersing	  op	  verhardingen	  wordt	  verstaan	  het	  
verwijderen	  van	  alle	  vegetaIe,	  exclusief	  mossen.	  	  

•  In	  geval	  van	  overschrijding	  van	  de	  bestekseis	  kan	  de	  opdrachtgever	  
verlangen	  dat	  dode	  plantenresten	  worden	  verwijderd	  op	  de	  locaIe	  
waar	  het	  overschreden	  meetvak	  is	  geselecteerd.	  	  

•  De	  gemeente	  voert	  het	  veegwerk	  van	  de	  verhardingen	  uit	  met	  een	  
frequenIe	  van	  vijf	  keer	  per	  jaar.	  In	  de	  binnenstad	  wordt	  frequenter	  
geveegd	  en	  speelt	  de	  behoele	  een	  rol.	  	  

•  De	  aan	  verhardingen	  grenzende	  randen	  van	  gazons	  worden	  twee	  
keer	  per	  jaar	  gestoken.	  	  
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Nog	  meer	  items:	  

•  Wanneer	  bewoners	  langs	  de	  voorgevel	  zogenaamde	  geveltuintjes	  
hebben	  aangelegd	  dient	  de	  beplanIng	  hierin	  niet	  te	  worden	  
bestreden.	  	  

•  Dode	  plantenresten	  die	  passen	  binnen	  de	  beeldkwaliteit	  worden	  niet	  
als	  onkruid	  beschouwd.	  	  

•  51	  07	  03	  	  	  Meetmethode	  open	  verhardingen	  (elementen	  en	  
ongebonden)	  	  

•  Dode	  plantenresten	  die	  passen	  binnen	  de	  beeldkwaliteit	  worden	  niet	  
als	  onkruid	  beschouwd.	  	  
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Een	  aantal	  technische	  items:	  

•  Ten	  behoeve	  van	  de	  onkruidbeheersing	  op	  verhardingen	  dient	  
gebruik	  gemaakt	  te	  worden	  van	  een	  sensorgestuurde	  heet-‐
watermachine.	  De	  minimale	  eisen	  waaraan	  deze	  dient	  te	  voldoen	  
zijn:	  	  

•  -‐	  	  Beschikt	  over	  minimaal	  8	  sensoren;	  	  
•  -‐	  	  Heel	  een	  ledig	  gewicht	  van	  2.500	  kg	  en	  een	  maximaal	  gewicht	  van	  

3.500	  kg	  (met	  gevulde	  	  
•  watertank).	  

SelecIeve	  heet-‐watertechniek	  op	  basis	  van	  handbediening	  is	  niet	  
toegestaan.	  
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Sanc:es?	  

•  Wanneer	  het	  vereiste	  kwaliteitsniveau	  op	  meer	  dan	  20%	  van	  de	  
gemeten	  locaIes	  niet	  voldoet,	  wordt	  goedkeuring	  onthouden	  en	  
treedt	  de	  korIngsregeling	  in	  werking.	  Wanneer	  echter	  het	  vereiste	  
kwaliteitsniveau	  binnen	  20%	  van	  de	  gemeten	  locaIes	  wordt	  
overschreden,	  wordt	  goedkeuring	  onthouden.	  Als	  de	  overschrijding	  
binnen	  20%	  3	  maal	  achtereenvolgens	  voorkomt,	  treedt	  de	  
korIngsregeling	  in	  werking.	  	  

•  Wanneer	  de	  goedkeuring	  onthouden	  wordt,	  zal	  er	  binnen	  5	  
werkdagen	  een	  heropneming	  plaats	  vinden.	  
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Kwaliteitsniveau	   2010	  

Onkruid	  elementverhardingen	  (tegels/klinkers)	  
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Voorbeeld	  lage	  kwaliteit	  gemeeente	  
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Vragen?	  


