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Hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen
Deelhoofdstuk 51.0 Groenvoorzieningen, algemeen

51.02

EISEN EN UITVOERING

51.02.02

Aziatische duizendknoop
01

Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare
markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is
alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of
op aanwijzing van de directie.

02

Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk
vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

03

Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren
overeenkomstig het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknoop’ gepubliceerd
op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

04

Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie,
reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en
afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische
duizendknopen.

51.03

INFORMATIEOVERDRACHT

51.03.01

Aziatische duizendknoop
01

Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden
gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie
zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de
werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze
bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden
om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek
gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers
schriftelijk verslag gedaan.

02

Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet
bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop
worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de
directie.

03

Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer
aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de
hand van het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ instructies aan zijn
uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
Het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ is te downloaden via de website
www.bestrijdingduizendknoop.nl.
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Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop.
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2 3 4 5 6
Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop.
# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden
volgens handleiding vermelden.

1

Bermen en taluds langs een autosnelweg

2

Bermen en taluds langs een niet-autosnelweg/een overige weg

3

Bermen en taluds langs een watergang

4

Grasveldtype: recreatief grasveld

5

Grasveldtype: gazon

6

Grasveldtype: schraal grasveld

7

Grasveldtype: grasverharding
1

Informatie groeilocaties digitaal beschikbaar # Eventueel systeem
vermelden.

2

Markering groeilocaties door middel van palen aangebracht door de
opdrachtgever

3

Informatie groeilocaties digitaal beschikbaar en markering groeilocaties
door middel van palen aangebracht door de opdrachtgever
1

Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

2

Talud 1 : 2 of steiler
1

gerekend is met * maaibeurt(en)

2

gerekend is met * maaibeurt(en) per jaar

3

Maaien op aanwijzing van de directie
1 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het
Landelijk protocol Aziatische duizendknopen
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