
 

 

Maaibestek  
Deel 1 

DUURZAAM GROEN 

Voor duurzaam groen zijn de eisen geformuleerd voor het maaien met behoud van de biodiversiteit 
en hoe om te gaan met vrijgekomen materialen om de circulariteit hiervan te waarborgen. Met deze 
eisen wordt invulling gegeven aan de landelijke en gemeentelijke doelstellingen. Na afloop van het 
project dient de opdrachtnemer een Projectcertificaat te overleggen aan de opdrachtgever. 

Voor de procedure van de informatie overdracht om te komen tot een Projectcertificaat, zie 
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/ 

Voor de toelichting op het maaibestek: zie www.Moederbestek.nl/groen/productblad 

Moederbestek_groen_productblad_maaibestek_01032022.pdf 

 

Deel 3 

ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 

01.17.xx  VRIJGEKOMEN MATERIALEN 

- Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat het maaisel voldoet aan de eisen voor de maximaal 
toegestane verontreinigingen volgens Keurcompost Klasse A (gewichtsprocent droge stof) zie 
tabel:  

Verontreiniging 
 

Norm Toelichting 

Glas (2-20 mm) Max. 0,05 % (m/m, op droge stof) Glas > 20 mm niet toegestaan 
Steen (5-20 mm) Max. 1,00 % (m/m, op droge stof) Steen > 20 mm niet toegestaan 
Overig (2-20 mm) Max. 0,05 % (m/m, op droge stof) Overig > 20 mm niet toegestaan 

 
- Opdrachtnemer dient aan te geven op welke wijze wordt omgegaan met het bij het maaien 

verzamelde zwerfafval en hoe dit circulair wordt verwerkt (aanvulling op RAW 01.17.07 plan voor 
het omgaan met vrijgekomen materialen). 

 
- Opdrachtnemer geeft aan op welke wijze het maaisel duurzaam wordt verwerkt. Onder 

duurzaam wordt hier verstaan dat er zo min mogelijk koolstof in de atmosfeer terecht komt. 
Het maaisel dient duurzaam te worden verwerkt volgens de volgende eisen: 

o het maaisel mag niet worden ingezet voor energieopwekking 
o het maaisel dient  voor minimaal 75% te worden verwerkt tot een biobased product 

(bijvoorbeeld tot turf vrije compost, isolatiemateriaal, plaatmateriaal etc.) 
o de overige 25% mag naar eigen inzicht duurzaam worden verwerkt 
o minimaal 50% van het totaal vrijgekomen materiaal moet binnen een straal van 

maximaal 30 km van de maailocatie worden verwerkt.  
 

- Opdrachtnemer verstrekt aan directie een bewijs van ontvangst van de aan een inrichting 
afgegeven vrijgekomen materialen. In aanvulling op RAW 01.17.08.01 moet op het bewijs van 



 

 

ontvangst worden vermeld tot welk product het materiaal verwerkt. Hieruit moet blijken dat 
over de gehele contractperiode bezien, wordt voldaan aan de (onder punt b) aangeboden 
verwerking (aanvulling op RAW 01.17.08 bewijs van ontvangst). Waar maaisel wordt verwerkt 
volgens de vrijstellingsregeling plantenresten wordt dit bewijs van ontvangst door de 
eigenaar/pachter van het ontvangende perceel gegeven. 

 

BEHEERPLAN 

 
- Opdrachtnemer maakt binnen 2 weken na opdrachtverstrekking een beheerplan dat voldoet aan 

de eisen die Kleurkeur aan een beheerplan stelt. Opdrachtgever levert vooraf de bij hem 
bekende informatie die nodig is voor het maken van het beheerplan (zoals gegevens van eerdere 
inventarisaties, voorgaande beheerplannen en maaischema’s). 
In het beheerplan wordt vastgelegd welke delen van het areaal volgens kleurkeur worden 
beheerd, hoe wordt omgegaan met de overige delen en hoe wordt omgegaan met beschermde 
plant- en diersoorten (RAW 01.22).  

 
optie 1:  opdrachtnemer moet in het eerste jaar een beheerplan opstellen, voor 

aanvang van het maaiwerk van het tweede jaar. 
optie 2:  planten en dieren van de rode lijst worden, in aanvulling op soorten uit de 

wet Natuurbescherming, als te beschermen behandeld (aanvulling op RAW 
01.22). 

 
 

51.22 EISEN EN UITVOERING 

 

- Alle richtlijnen uit Kleurkeur zijn van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever bepalen in 
overleg welke arealen geschikt zijn om volgens de Kleurkeur richtlijnen te worden beheerd en 
stellen hiervoor een beheerplan op voor de contractperiode. Minimaal 50 % van het totale 
geschikte areaal moet volgens de richtlijnen van Kleurkeur worden beheerd (richtlijn is een 
minimale omvang van 500 m² en een breedte van minimaal 5 meter). Het restant dient te 
worden beheerd volgens ecologisch bermbeheer conform RAW 51.22.06. 
 

- Opdrachtnemer moet aantoonbaar (kunnen) werken volgens alle richtlijnen van Kleurkeur. Dit 
kan worden aangetoond met het certificaat Kleurkeur dan wel met een verklaring van 
gelijkwaardigheid. 

 
Gelijkwaardigheid kan worden aangetoond door de opdrachtnemer door bij aanvang (binnen 2 
werkweken) van het project minimaal een beheerplan op te stellen, te beschikken over de 
benodigde maaiapparatuur en moeten de medewerkers (eigen of inhuur) beschikken over een 
certificaat Kleurkeur basis. 
optie:  certificaat mag worden gehaald in het eerste jaar van de uitvoering, voor aanvang 
  van de maaiwerkzaamheden van het tweede jaar van het bestek. 


