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1. Hoofddoel bestek

Realiseren H2



1. Hoofddoel bestek

Realiseren H2

Afzet biomassa
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1. Hoofddoel bestek

Realiseren H2

Afzet biomassa

Schade grasmat
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1. Overige verplichtingen

Realiseren H2
Afzet biomassa
Schade aan grasmat
Overige verplichtingen
• VCA

• Rapportages VTA, F&F, hoeveelheden

• Planningen (maandplanning,verkeersplan etc)

• Track en trace

• Logboek
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1. Bestekswerk

Vegetatieontwikkeling / maaien

Bijmaaien rond obstakels

Uitzichtshoeken

Ongewenste (plaag)soorten

Hagen / struweel / bomen

Meubilair / rasters / hekken

Dijkpalen / trappen

Klachtenafhandeling

Signaleren diersoorten

Zwerfafval

Flora en fauna

Verkeersvoorzieningen



1. Anders denken

Van sturen naar begeleiden

• De aannemer bepaald zijn werk

• Wij stellen de vragen

• Wij toetsen

Welke houding hoort daarbij?

• Adviseren, het is zijn werk

• Meedenken

• Geen opdrachten geven

• In het 1e bouwoverleg verantwoordelijkheden vastleggen

• Vragen stellen

• Afwijkingen alleen schriftelijk (of mail)

Wat zijn de valkuilen?



H2 top prioriteit (% 

doel bereikt)

Veel afzet als veevoer 

(% 

veevoer/compostering)

Nauwelijks schade 

grasmat

Minder aandacht voor 

overige verplichtingen

2. De eerste vier jaar



3. Evaluatie en eerste verlenging

+
Risico’s goed ingeschat

Ontwikkeling H2 geslaagd

Afzet veevoer geslaagd

Schades beperkt

Overige verplichtingen afbouwen

Areaal is verschillend... dus...

Beheerders zijn verschillend

Aannemers zijn verschillend

-



Brainstormsessies met 

beheerders, 

beleidsmedewerkers, 

initiatiefnemers 

Vlinderstichting en Bijenlint 

aangaande doelstellingen 

waterschap:

-Veranderende maatschappij

-Verbeteren kwaliteit 

leefomgeving

-Vergroten biodiversiteit

-(burger-)Participatie

-Veiligheid

Verpakt in nieuw maairegime; 

stroken maaien

4. Brede kijk op de Dijk



5. Evaluatie en tweede verlenging

+
Bloemrijke dijk geslaagd

Positieve reacties

Tevreden bestuur

Invloed social media

Droogte geeft problemen

Ontwikkeling H2 stagneert

Minder afzet veevoer

Bezuinigen?

-



5. Volgend bestek

Tops

EMVI doelen bestek geslaagd

Acht jaar aanbevolen

Bestek flexibel gebleken

Mag er of er moet, verschil zijn?

Tips

Eerste periode vier jaar is nodig

EMVI controlesysteem aanbevolen

Implementatie is echt alles.


