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I. ZIJN VAN TOEPASSING OP DEZE OPDRACHT: 
 

Volgende wetten en besluiten: 
 
₋ Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (hierna “de Wet”); 
₋ Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017 

(hierna “KB Plaatsing”); 
₋ Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en 

van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (hierna “KB Uitvoering”); 
₋ Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten 

en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 17 juni 2013 (hierna “Wet 
Rechtsbescherming”) 

₋ Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 
werk, en latere wijzigingen; 

₋ Wet van 20 maart 1991 en zijn wijzigingen houdende regeling van de erkenning van aannemers 
van werken; 

 
Alle latere aanvullingen en wijzigingen van voormelde wetten en besluiten, geldig op datum van 
uitnodiging tot indiening van een offerte, alsook de bepalingen van het bestek die aanvullingen en 
wijzigingen kunnen inhouden van voormelde wetten en besluiten en alle andere documenten 
waarnaar het bestek verwijst. 
 
Volgende afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen: 
nihil  
 
De opdrachtdocumenten: 
₋ onderhavig bestek 
₋ offerteformulier  
₋ 7 modelformulieren gunningscriteria (één per perceel) 
₋ 7 situeringskaarten (één per perceel) 

 
 

STAD GENT TEGEN DISCRIMINATIE 

De Stad Gent streeft naar een tolerante samenleving en bindt de strijd aan tegen discriminatie, ook 
op de arbeidsmarkt. De opdrachtnemers van haar overheidsopdrachten worden geacht eenzelfde 
houding aan te nemen. Meer lees je onder de bepalingen over de opmaak van de offerte  en de 
“Bijzondere Voorwaarden inzake non-discriminatie en gelijke kansen” achteraan de Uitvoeringsregels 
van toepassing op de opdracht. 

 

CHARTER WERFTRANSPORT  

De Stad Gent ondertekende op 29 juni 2018 samen met enkele belangrijke partners een Charter 
Werftransport, dit met de bedoeling om de veiligheid bij werftransporten te verhogen, in de buurt 
van scholen en nabij (school-)fietsroutes in het bijzonder.  Hier leest u meer informatie. De Stad 
rekent ook op uw gezond verstand!  

https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/charter-werftransport
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II. PLAATSINGSREGELS VAN TOEPASSING OP DEZE OPDRACHT 

II.1 VOORWERP VAN DE OPDRACHT 

Dit is het bestek met betrekking tot de opdracht voor het maaien en begrazen op het openbaar 
domein van de Stad Gent. 

De uit te voeren diensten betreffen:  

- Het uitvoeren van hooilandbeheer  

Hooiland beheer betreft het maaien met als doel een hogere aantal bloeiende grassen en 

kruiden te bekomen op vlak van natuur ontwikkeling. Hiertoe wordt het maaisel afgevoerd 

en kan dit dienst doen als winter voer.  

- Het uitvoeren van hooiweidebeheer  

Hooiweidebeheer betreft het maaien met nabegrazing met als doel het bekomen van 

bloemrijkere graslanden en wintervoer.  

- Het uitvoeren van begrazingsbeheer 

Begrazingsbeheer betreft het sturen van de natuurontwikkeling met grazers met als doel de 

natuurlijke ontwikkeling van bos en openplekken te sturen.  

Deze opdracht omvat 7 percelen (onderdelen):  

- Perceel 1: hooilandbeheer deel toegangszone Groenpool Gentbrugse meersen (gelegen 

tussen het volkstuinencomplex en de Koningsdonckstraat).  

- Perceel 2: hooilandbeheer hooiland De Campagne (gelegen tussen de Gijzelstraat en de 

Boskeetstraat ter hoogte van de Schoolhoeve de Campagne).  

- Perceel 3: hooilandbeheer deel Vijfweegsepark (strekt zich uit langs de Oude Kale en is 

gelegen ten zuiden van de Industrieweg).  

- Perceel 4: hooiweidebeheer deel Groene Velden (gelegen langs de Vinderhoutse Dam en 

Baron van Ertbornstraat). 

- Perceel 5: hooiweidebeheer centraal moeras Gentbrugse meersen (gelegen in de hoek van 

de Schelde en de E17, ten noorden van de Rietgracht in de Groenpool Gentbrugse meersen).  

 

- Perceel 6: begrazingsbeheer begrazingsblok Gentbrugse meersen (gelegen tussen de 

Koningsdonkstraat en de Schelde). 

 

- Perceel 7: begrazingsbeheer  weidecomplex De Campagne (gelegen tussen de Gijzelstraat en 

de Boskeetstraat ter hoogte van de Schoolhoeve de Campagne). 
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De tegenprestatie van de aanbestedende overheid bestaat niet uit de betaling van een geldsom. De 
opdrachtnemers ontvangen een voordeel in natura, namelijk het verkrijgen van het maaisel en/of 
het recht op begrazing. 

De opdracht wordt verder omschreven onder punt IV Technische bepalingen. 

II.2 AANBESTEDENDE OVERHEID 

De aanbestedende overheid is 

Stad Gent 
Botermarkt 1 
9000 Gent 

Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich inschrijven voor een digitaal-infomoment, waarop de 
Groendienst meer informatie kan geven over de percelen en de voorwaarden van het maaien en 
begrazen. Deelname hieraan is vrijblijvend. Voor meer informatie met betrekking tot het tijdstip van 
deze afspraak kunnen geïnteresseerde kandidaten zich wenden tot de leidend ambtenaar (III.1). 

II.3 GUNNINGSWIJZE 

De opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking conform art. 42, §1, 1°, a) van de Wet. 

Gelet op de omvang van de opdracht (7 percelen) en de doelgroep van de opdracht kiest de 
aanbestedende overheid ervoor om het bestek te publiceren op de website van Stad Gent en om op 
die manier alle geïnteresseerden de kans te geven om een offerte in dienen. 

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om met één of meerdere inschrijvers te 
onderhandelen. In voorkomend geval worden de onderhandelingsresultaten schriftelijk vastgelegd 
en door de inschrijver voor akkoord ondertekend.  

II.4 SELECTIE VAN DE INSCHRIJVERS 

II.4.1 Uitsluitingsgronden (art. 67-69 van de Wet en art. 61-64 KB Plaatsing) 

IMPLICIETE VERKLARING OP EER 
Onverminderd de mogelijkheid om corrigerende maatregelen aan te tonen in de zin van art. 70 van 
de Wet of tot regularisatie in toepassing van art. 68, lid 3 van de Wet, mag de ondernemer zich niet 
bevinden in één van de uitsluitingstoestanden van art. 67, 68 of 69 van de Wet. 

Conform artikel 70,§ 2, tweede lid, moet de inschrijver, indien een verplichte uitsluitingsgrond van 
toepassing is, op eigen initiatief bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen 
voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als 
de aanbestedende overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken inschrijver niet 
uitgesloten van de plaatsingsprocedure. Eventuele corrigerende maatregelen moet de inschrijver 
bewijzen door schriftelijke stukken toe te voegen aan de offerte of deze op eigen initiatief over te 
maken aan de aanbestedende overheid. De inschrijver draagt zelf de verantwoordelijkheid omtrent 
het tijdig overmaken van de schriftelijke stukken die zijn corrigerende maatregelen aantonen. 
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Door loutere deelname aan de plaatsingsprocedure verklaart de inschrijver zich niet te bevinden in 
één of meerdere van onderstaande uitsluitingstoestanden. Eventuele corrigerende maatregelen 
moet de inschrijver bewijzen door schriftelijke stukken toe te voegen aan de offerte. 

Verplichte uitsluitingsgronden (art. 67 van de Wet en art. 61 KB Plaatsing): 
veroordeeld zijn door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis voor: 
1° deelname aan een criminele organisatie; 
2° omkoping; 
3° fraude; 
4° terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, dan wel 

uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf of strafbaar 
feit; 

5° witwassen van geld en financiering van terrorisme;  
6° kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel; 
7° het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. 
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om van de verplichte uitsluiting af te wijken 
in geval van dwingende redenen van algemeen belang.  

Uitsluitingsgrond fiscale en sociale schulden (art. 68 van de Wet en art. 62 en 63 KB Plaatsing) 
1° niet voldaan hebben aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen; 
2° niet voldaan hebben aan zijn verplichtingen tot betaling van sociale zekerheidsbijdragen. 
 
Facultatieve uitsluitingsgronden (art. 69 van de Wet) 
1° de verplichtingen van de in art. 7 van de Wet genoemde verplichtingen op het vlak van het milieu-

, sociaal en arbeidsrecht geschonden hebben; 
2° in staat van faillissement of van vereffening verkeren, zijn werkzaamheden hebben gestaakt, een 

gerechtelijke reorganisatie ondergaan, of aangifte hebben gedaan van zijn faillissement, een 
procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie ondergaan, of in een vergelijkbare 
toestand verkeren ingevolge een soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale 
reglementeringen; 

3° in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout hebben begaan, waardoor zijn integriteit in 
twijfel kan worden getrokken; 

4° handelingen hebben gesteld, overeenkomsten hebben gesloten of afspraken hebben gemaakt, die 
gericht zijn op vervalsing van de mededinging in de zin van art. 5, lid 2 van de Wet; 

5° betrokken zijn in een belangenconflict in de zin van art. 6 van de Wet dat niet effectief kan worden 
verholpen met andere minder ingrijpende maatregelen; 

6° wegens eerdere betrokkenheid van de kandidaat/inschrijver bij voorbereiding van de 
plaatsingsprocedure heeft zich een vervalsing van de mededinging voorgedaan als bedoeld in art. 
52 van de Wet die niet met minder ingrijpende maatregelen kan worden verholpen; 

7° blijk gegeven hebben van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering van een 
wezenlijk voorschrift tijdens een eerdere overheidsopdracht, een eerdere opdracht met een 
aanbesteder of een eerdere concessieovereenkomst en dit heeft geleid tot het nemen van 
ambtshalve maatregelen, schadevergoedingen of andere vergelijkbare sancties; 

8° zich in ernstige mate schuldig hebben gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van 
informatie die nodig is voor controle op het ontbreken van uitsluitingsgronden of de naleving van 
de selectiecriteria, of hij informatie heeft achtergehouden, of niet in staat was de ondersteunende 
documenten die vereist krachtens art. 73 en 74 van de Wet voor te leggen; 

9° getracht hebben om het besluitvormingsproces van de aanbestedende overheid onrechtmatig te 
beïnvloeden, om vertrouwelijke informatie te verkrijgen die onrechtmatige voordelen in de 
plaatsingsprocedure kan bezorgen, of om verwijtbaar misleidende informatie te verstrekken die 
een belangrijke invloed kan hebben op de beslissingen inzake uitsluiting, selectie en gunning.  
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VERIFICATIE DOOR AANBESTEDENDE OVERHEID 
 
De aanbestedende overheid verifieert in elk geval online via de Telemarc toepassing: 

- of de inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling van zijn sociale 
zekerheidsbijdragen in de zin van art. 62 KB Plaatsing; 

- of de inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling van zijn belastingen ten opzichte 
van de FOD Financiën in de zin van art. 63 KB Plaatsing. 

 

BIJKOMENDE BEWIJSSTUKKEN 
 
De inschrijver voegt volgende bewijsstukken bij zijn offerte:  
1° een uittreksel uit het strafregister op naam van de inschrijver (natuurlijke of rechtspersoon), van 

alle partners van de combinatie zonder rechtspersoonlijkheid, dat maximaal 6 maanden oud is op 
het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes1; 

2° indien hij personeel tewerkstelt dat niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid: een 
recent attest van de bevoegde overheid waarin wordt bevestigd dat de inschrijver heeft voldaan 
aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de 
wettelijke bepalingen van het land van vestiging; 

3° indien hij niet in België gevestigd is: een recent attest van de bevoegde overheid waarin wordt 
bevestigd dat de inschrijver heeft voldaan aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de 
wettelijke bepalingen van het land van vestiging.  

 
Wanneer een document of certificaat niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet afdoend 
voor alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een verklaring onder eed 
toegevoegd worden of in landen waar dit niet voorzien is, een plechtige verklaring van de betrokkene 
voor bevoegde rechterlijke of administratieve instantie, notaris  of bevoegde beroepsorganisatie van 
het land van herkomst of van het land waar de ondernemer gevestigd is.  
 
De aanbestedende overheid kan in eender welk stadium van de procedure en met alle middelen die 
zij dienstig acht inlichtingen inwinnen over de situatie van om het even welke inschrijver. 

II.4.2 Selectiecriteria 

Inzake technische of beroepsbekwaamheid:   

Wat betreft perceel 1, 2 en 3: 

Inschrijvers moeten beschikken over voldoende kennis en ervaring met het uitvoering van maaibeheer. 

Wat betreft perceel 4 , 5: 

Inschrijvers moeten beschikken over kennis en ervaring met het uitvoeren van hooilandbeheer en de 
verzorging en huisvesting van de dieren die zij in deze opdracht wensen in te zetten  

Wat betreft perceel 6 en 7: 

 
1 Natuurlijke personen dienen het uittreksel uit het strafregister aan te vragen bij het gemeentebestuur van hun woon- of 
verblijfplaats; rechtspersonen moeten zich wenden tot de FOD Justitie, Dienst Centraal Strafregister. Zie 
https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/documenten/documenten_aanvragen/uittreksel_strafregister 

https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/documenten/documenten_aanvragen/uittreksel_strafregister
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Inschrijvers moeten beschikken over kennis en ervaring met de verzorging en huisvesting van de dieren 
die zij in deze opdracht wensen in te zetten. 

 

De inschrijvers voegen daarom verplicht bij hun offerte gegevens of documenten waaruit deze 
deskundigheid blijkt (b.v. opleiding, aantal jaar ervaring, referenties van andere opdrachten, …).  

II.4.3 Combinaties van ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid: 

• Geen enkele partner van een (op te richten) combinatie zonder rechtspersoonlijkheid mag zich 
bevinden in één van de uitsluitingstoestanden vermeld onder punt II.4.1. Elke partner van de 
combinatie dient bijgevolg aan de gestelde voorwaarden te voldoen. In voorkomend geval, dient 
deze partner op vraag van de aanbestedende overheid te worden vervangen op straffe van niet-
selectie van de combinatie. 

• Het volstaat dat de partners van dergelijke combinatie gezamenlijk aan de selectievereisten 
beantwoorden vermeld onder punt II.4.2. 

II.4.4 Beroep op de draagkracht van andere entiteiten:  

• De inschrijver mag zich beroepen op de technische of beroepsbekwaamheid van andere 
entiteiten om aan te tonen dat hij beantwoordt aan de selectiecriteria vermeld onder II.4.2. en 
dit ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten (onderaannemers, verbonden 
ondernemingen, …).  

• In dat geval voegt de inschrijver bij zijn offerte een schriftelijke verklaring van deze entiteiten, 
waarin zij zich ertoe verbinden om de inschrijver voor de uitvoering van de opdracht de 
noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen.  
Deze entiteiten mogen zich evenmin in een uitsluitingstoestand bevinden vermeld onder punt 
II.4.1. Door ondertekening van voormelde schriftelijke verbintenis, verklaren zij tegelijk  op eer 
dat zij zich niet bevinden in één of meerdere uitsluitingstoestanden vermeld onder punt II.4.1.  

De aanbestedende overheid verifieert in elk geval online via de Telemarc-toepassing de 
uitsluitingsgronden sociale en fiscale schulden. 
 
Bevindt een entiteit zich wel in een uitsluitingstoestand, dan moet de inschrijver de entiteit op 
vraag van de aanbestedende overheid vervangen op straffe van niet-selectie. 

II.5 MAGUNNINGSCRITERIA (ART. 81 VAN DE WET) 

De aanbestedende overheid zal per perceel de offertes beoordelen op basis van onderstaande 
gunningscriteria, rekening houdend met de respectievelijk daarbij vermelde weging. 

 

Wat betreft Perceel 1, Perceel 2 en Perceel 3: 

CRITERIUM 1 – Kwaliteit van het voorgestelde beheer (90 punten) 

De inschrijver dient in zijn offerte een antwoord te geven op volgende vragen (max ½ A4pagina 
tekst): 

• Over welke machines beschikt u om het gewenste maaibeheer te kunnen uitvoeren? 
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• Heeft u ervaring met het beheren van natuurgebieden? Zo ja, dewelke? Op welke locaties? 
 
De inschrijver wordt gevraagd om hiervoor het bij het bestek gevoegde ‘modelformulier 
gunningscriteria’ in te vullen. 
 
Bij de beoordeling wordt onder meer rekening gehouden met: 

• de mate waarin de voorgestelde machines geschikt zijn om de gewenste doelstelling te 
bereiken 

• de mate waarin u ervaring heeft bij het beheren van natuurgebieden.  
 
 
CRITERIUM 2 – Kwaliteit van de visie van de inschrijver op duurzame en stadsgerichtelandbouw (10 
punten)  
 
De inschrijver geeft zijn visie op duurzame en stads(-gerichte )landbouw. Hierin wordt bijzondere 
aandacht besteed aan de huidige bedrijfssituatie en de bedrijfsvisie van de inschrijver en hoe deze 
inspeelt op de transitie naar een meer duurzaam en stadsgericht landbouwsysteem. Hierbij wordt 
ook aangegeven hoe met de verkregen biomassa na maaien wordt omgegaan.  
 
De inschrijver dient in zijn offerte een antwoord te geven op volgende vragen (max ½ A4pagina 
tekst): 
 

• in welke mate hij bezig is met duurzame en stads(-gerichte) landbouw? 

• oefent hij naast het produceren van voedsel reeds bepaalde activiteiten uit, zoals 
landschapsbeheer, rechtstreekse verkoop aan de consument, Educatie, het uitbaten van een 
zorgboerderij of het aanbieden van zorgactiviteiten op het bedrijf,  …?  

• Zet hij in op de lokale vermarkting van uw producten? Indien ja, op welke wijze? Heeft hij 
aandacht voor duurzame productiemethodes zoals Agro-ecologische of biologische 
landbouw? Wat is de toekomstvisie van uw bedrijf hieromtrent? 

• Welke rol kan het beheer van het perceel spelen in je bedrijfsvoering en eventueel ook in de 
verduurzaming van je bedrijf?  

 
De inschrijver wordt gevraagd om hiervoor het bij het bestek gevoegde ‘modelformulier 
gunningscriteria’ in te vullen. 
 
 

Wat betreft Perceel 4 en Perceel 5:  

CRITERIUM 1 – Kwaliteit van het voorgestelde beheer (80 punten) 

De inschrijver dient in zijn offerte een antwoord te geven op volgende vragen (max 1 A4pagina 
tekst): 

• Met betrekking tot de begrazing  

• Welke dieren zullen worden ingezet (diersoort, ras,)? 
o Over welke dieren beschikt u op het bedrijf?  
o Waarom zijn de voorgestelde dieren volgens u geschikt voor deze opdracht? (betreft 

het bij voorbeeld een zachtaardig ras, wordt dit ras vaak gebruikt bij het beheer van 
natuurgebieden, is het zelfredzaam, heeft het ras een specifiek graasgedrag, is het 
een ras dat tot de verbeelding spreekt bij bezoekers, …? ) 
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o Wat is de kuddegrootte: hoeveel dieren kan u ter beschikking stellen voor deze 
opdracht en met hoeveel grootvee-eenheden (gve) stemt dit overeen? 

o Kan u garanderen dat deze dieren tijdens de gewenste duur op het terrein aanwezig 
zullen zijn? Waar zullen de dieren verblijven gedurende de winterperiode.  
 

• Met betrekking tot het maaibeheer  
o Welke machines zullen worden ingezet om het gewenste maaibeheer te kunnen 

uitvoeren? 

• Heeft u ervaring met het beheren van natuurgebieden? Zo ja, dewelke? Op welke locaties? 
 
De inschrijver wordt gevraagd om hiervoor het bij het bestek gevoegde ‘modelformulier 
gunningscriteria’ in te vullen. 
 
Bij de beoordeling wordt onder meer rekening gehouden met: 

• de mate waarin de voorgestelde machines geschikt zijn om de gewenste doelstelling te 
bereiken 

• de mate waarin u ervaring heeft met hooiweidebeheer in een gelijkaardige omgeving 

• de mate waarin het graaspatroon van de diersoort/het ras bijdraagt aan de realisatie van de 
natuur- en landschappelijke doelstellingen 

• de mate waarin de dieren zelfredzaam zijn. 

• de mate waarin de aanwezigheid van de dieren op het terrein gegarandeerd wordt. 
 
CRITERIUM 2 – Kwaliteit van de visie van de inschrijver op duurzame en stadsgerichte landbouw (20 
punten)  
 
De inschrijver geeft zijn visie op duurzame en stads(-gerichte )landbouw. Hierin wordt bijzondere 
aandacht besteed aan de huidige bedrijfssituatie en de bedrijfsvisie van de inschrijver en hoe deze 
inspeelt op de transitie naar een meer duurzaam en stadsgericht landbouwsysteem. Hierbij wordt 
ook aangegeven hoe met de verkregen biomassa na maaien wordt omgegaan.  
 
De inschrijver dient in zijn offerte een antwoord te geven op volgende vragen (max ½ A4pagina 
tekst): 
 

• In welke mate u bezig bent met duurzame en stads(-gerichte) landbouw? 

• oefent u naast het produceren van voedsel reeds bepaalde activiteiten uit, zoals 
landschapsbeheer, rechtstreekse verkoop aan de consument, Educatie, het uitbaten van een 
zorgboerderij of het aanbieden van zorgactiviteiten op het bedrijf,  …?  

• Zet u in op de lokale vermarkting van uw producten? Indien ja, op welke wijze? Heeft u 
aandacht voor duurzame productiemethodes zoals Agro-ecologische of biologische 
landbouw? Wat is de toekomstvisie van uw bedrijf hieromtrent? 

• Welke rol kan het beheer van het perceel spelen in je bedrijfsvoering en eventueel ook in de 
verduurzaming van je bedrijf?  

•  
 
De inschrijver wordt gevraagd om hiervoor het bij het bestek gevoegde ‘modelformulier 
gunningscriteria’ in te vullen. 
 
Wat betreft Percelen 6 en 7: 

CRITERIUM 1 – Kwaliteit van het voorgestelde beheer (80 punten) 
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De inschrijver dient in zijn offerte een antwoord te geven op volgende vragen (max 1 A4pagina 
tekst): 

• Met betrekking tot de begrazing  
o Welke dieren zullen worden ingezet (diersoort, ras,)? 
o Over welke dieren beschikt u op het bedrijf?  
o Waarom zijn de voorgestelde dieren volgens u geschikt voor deze opdracht? (betreft 

het bij voorbeeld een zachtaardig ras, wordt dit ras vaak gebruikt bij het beheer van 
natuurgebieden, is het zelfredzaam, heeft het ras een specifiek graasgedrag, is het 
een ras dat tot de verbeelding spreekt bij bezoekers, …? ) 

o Wat is de kuddegrootte: hoeveel dieren kan u ter beschikking stellen voor deze 
opdracht en met hoeveel grootvee-eenheden (gve) stemt dit overeen? 

o Kan u garanderen dat deze dieren tijdens de gewenste duur op het terrein aanwezig 
zullen zijn? Waar zullen de dieren verblijven gedurende de winterperiode.  
 

• Heeft u ervaring met het beheren van natuurgebieden? Zo ja, dewelke? Op welke locaties? 
 
De inschrijver wordt gevraagd om hiervoor het bij het bestek gevoegde ‘modelformulier 
gunningscriteria’ in te vullen. 
 
Bij de beoordeling wordt onder meer rekening gehouden met: 

• de mate waarin de voorgestelde machines geschikt zijn om de gewenste doelstelling te 
bereiken 

• de mate waarin u ervaring heeft met begrazingsheer in een gelijkaardige omgeving 

• de mate waarin het graaspatroon van de diersoort/het ras bijdraagt aan de realisatie van de 
natuur- en landschappelijke doelstellingen 

• de mate waarin de dieren zelfredzaam zijn. 

• de mate waarin de aanwezigheid van de dieren op het terrein gegarandeerd wordt. 
 
CRITERIUM 2 – Kwaliteit van het voorstel educatieve/promotionele activiteiten (10 punten) 

De inschrijver doet een voorstel (max. ½  A4-pagina tekst) van een aantal en type 
educatieve/promotionele activiteiten (uitgedrukt in uren) die de inschrijver in samenwerking met de 
Stad Gent wenst te ondernemen en waarin aandacht wordt geschonken aan doelgroepen, thema’s, 
materiaal en tijdsindeling. Inschrijvers mogen ook verwijzen naar ervaring, kennis of referenties 
terzake om hun voorstel te illustreren of kracht bij de te zetten. 
 
De inschrijver wordt gevraagd om hiervoor het bij het bestek gevoegde ‘modelformulier 
gunningscriteria’ in te vullen. Concreet geeft de inschrijver antwoord op de volgende vragen:  

- In welke mate kan u tijd maken om in samenwerking met Stad Gent promotionele of educatieve 
activiteiten (rondleidingen, infomomenten, … ) op te zetten en op welke wijze u dat zou doen.  

- Bent u reeds vertrouwd met dit soort activiteiten?  
 

CRITERIUM 3 – Kwaliteit van de visie van de kandidaat op duurzame en stadsgerichte landbouw (10 
punten)  

De inschrijver geeft zijn visie op duurzame en stads(-gerichte )landbouw. Hierin wordt bijzondere 
aandacht besteed aan de huidige bedrijfssituatie en de bedrijfsvisie van de inschrijver en hoe deze 
inspeelt op de transitie naar een meer duurzaam en stadsgericht landbouwsysteem. Hierbij wordt 
ook aangegeven hoe met de verkregen biomassa na maaien wordt omgegaan.  
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De inschrijver dient in zijn offerte een antwoord te geven op volgende vragen (max ½ A4pagina 
tekst): 
 

• In welke mate u bezig bent met duurzame en stads(-gerichte) landbouw? 

• oefent u naast het produceren van voedsel reeds bepaalde activiteiten uit, zoals 
landschapsbeheer, rechtstreekse verkoop aan de consument, Educatie, het uitbaten van een 
zorgboerderij of het aanbieden van zorgactiviteiten op het bedrijf,  …?  

• Zet u in op de lokale vermarkting van uw producten? Indien ja, op welke wijze? Heeft u 
aandacht voor duurzame productiemethodes zoals Agro-ecologische of biologische 
landbouw? Wat is de toekomstvisie van uw bedrijf hieromtrent? 

• Welke rol kan het beheer van het perceel spelen in je bedrijfsvoering en eventueel ook in de 
verduurzaming van je bedrijf?  

 
De inschrijver wordt gevraagd om hiervoor het bij het bestek gevoegde ‘modelformulier 
gunningscriteria’ in te vullen. 

II.6 PRIJS (ART. 25 – 32 KB PLAATSING) 

De in geld waardeerbare tegenprestatie in hoofde van de aanbestedende overheid bestaat niet uit 
de betaling van een geldsom, maar uit het voordeel in natura dat de dienstverlener geniet ten 
gevolge van het verkrijgen van het maaisel en/of de begrazing. 

De aanbestedende overheid geeft geen garanties betreffende de kwaliteit en kwantiteit van het gras.  

II.7 OPMAAK VAN DE OFFERTE  

II.7.1 Opmaak en ondertekening offerte en bijlagen  

De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult het offerteformulier in.  De inschrijver 
wordt gevraagd om het bij het bestek gevoegde ‘modelformulier gunningscriteria’ in te vullen. 

Het offerteformulier wordt door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend. 

Een inschrijver mag slechts één offerte per perceel indienen. Voor de toepassing van deze regel 
wordt elke deelnemer aan een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid beschouwd als een 
inschrijver. 

 

Door loutere deelname aan de plaatsingsprocedure: 

₋ aanvaardt de inschrijver al de clausules van de opdrachtdocumenten en verzaakt hij aan alle 
andere voorwaarden, zoals zijn eigen verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer deze op één of 
andere bijlage van zijn offerte voorkomen. 

₋ verbindt de inschrijver zich ertoe de Algemene Beginselen evenals de Vijf Basisprincipes inzake 
Non-discriminatie en Gelijke Kansen zelf te respecteren en actief toe te passen tijdens de 
uitvoering van de opdracht én te doen naleven door zijn onderaannemers in de bijdrage die zij 
leveren in de uitvoering van onderhavige opdracht. Zie Bijzondere Voorwaarden inzake non-
discriminatie en gelijke kansen, III.10 van de Uitvoeringsregels van toepassing op de opdracht. 
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II.7.2 Percelen (art. 58 van de Wet en art. 49 KB Plaatsing)  

De inschrijver duidt in het offerteformulier aan voor welke percelen een offerte ingediend wordt.. 

Aangezien het hier een opdracht in percelen betreft, is de inschrijver niet verplicht voor elk perceel 
een offerte in te dienen. 

Er is geen beperking wat betreft het aantal percelen waarvoor de inschrijver een offerte kan 
indienen. Het aantal percelen dat aan eenzelfde inschrijver gegund wordt, wordt evenwel beperkt 
tot maximum 3. Daarom verzoeken we de inschrijver om een voorkeursvolgorde op te geven indien 
hij inschrijft voor meer dan 3 percelen. De beperking tot 3 percelen geldt enkel voor zover er 
voldoende geselecteerde inschrijvers zijn om alle percelen te kunnen gunnen. 

Het is de inschrijver NIET toegelaten zijn offerte aan te vullen met één of meerdere 
verbeteringsvoorstellen die hij per perceel toestaat in geval van samenvoeging van bepaalde 
percelen die hem zouden gegund worden. 

II.7.3 Bij te voegen bescheiden  

De inschrijver voegt bij zijn offerte volgende stukken: 

wat betreft de selectie: 

1. een uittreksel uit het strafregister op naam van de inschrijver (natuurlijke of 
rechtspersoon), van alle partners van de combinatie zonder rechtspersoonlijkheid, dat 
maximaal 6 maanden oud is op het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes; 

2. de inschrijver die personeel tewerkstelt dat niet onderworpen is aan de Belgische sociale 
zekerheid: een recent attest van de bevoegde overheid waarin wordt bevestigd dat de 
inschrijver heeft voldaan aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor 
sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land van vestiging; 

3. de inschrijver die niet in België gevestigd is: een recent attest van de bevoegde overheid 
waarin wordt bevestigd dat de inschrijver heeft voldaan aan zijn fiscale verplichtingen 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land van vestiging;  

4. in voorkomend geval, een schriftelijke verklaring vanwege de entiteiten, op wiens 
capaciteiten de inschrijver zich beroept om aan te tonen dat hij beantwoordt aan de 
selectiecriteria van punt II.4.2, waarin zij zich ertoe verbinden om de inschrijver voor de 
uitvoering van de opdracht de noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen; 

5. de documenten beschreven in punt II.5 betreffende de kwalitatieve selectie 

wat de regelmatigheid betreft: 

6. ingevuld en ondertekend offerteformulier 

7. indien de offerte door een gemachtigde werd ondertekend, de identiteit van de 
volmachtgever(s) en het bewijs van ondertekeningsbevoegdheid of volmacht; 

wat de gunningscriteria betreft: 

8. per perceel: ingevuld modelformulier gunningscriteria  



12 

II.8 INDIENEN VAN DE OFFERTE  

Offertes worden verplicht elektronisch PER MAIL ingediend naar volgend e-mailadres: 
groendienst.offertes@stad.gent .  

Het offerteformulier wordt verplicht correct ingevuld, ondertekend, gescand en als apart PDF-
bestand toegevoegd aan de email. De andere al dan niet verplicht in te dienen documenten worden 
opgemaakt in gangbare bestandsformaten bij voorbeeld PDF, MS Office, Open Office of gelijkwaardig 
en in bijlage gevoegd bij de email.  

Het onderwerp van de email vermeldt duidelijk de benaming van de opdracht, het eventuele 
besteknummer én de uiterste indieningsdatum van de offerte. 

Iedere offerte dient bij de aanbestedende overheid toe te komen ten laatste op de datum en uur 
vermeld op het titelblad van dit bestek. 

II.9 VERBINTENISTERMIJN 

De inschrijvers blijven verbonden door hun offerte, zoals eventueel verbeterd door de 
aanbestedende overheid, gedurende 120 (honderdtwintig) dagen te rekenen vanaf de uiterste 
ontvangstdatum voor de offertes. 

 

  

mailto:groendienst.offertes@stad.gent
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III.   UITVOERINGSREGELS VAN TOEPASSING OP DEZE OPDRACHT 

III.1 LEIDEND AMBTENAAR (ART. 11 KB UITVOERING) 

De leiding van en de controle op de uitvoering van de opdracht gebeurt door de leidend ambtenaar:  

 
Naam: Eva Verstraete 
Functie: Groenpoolcoördinator Stad Gent  
Adres: Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent  
E-mail: groendienst.vragenoffertes@stad.gent  
Tel: 0470/90.16.26 
 
Behoudens andersluidende onderrichtingen van de aanbestedende overheid, verloopt alle 
correspondentie met betrekking tot onderhavige opdracht via voormelde persoon.  

III.2 ONDERAANNEMERS (ART. 12-15 KB UITVOERING) 

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe alle onderdelen van de dienstenopdracht zelf uit te voeren of 
te laten uitvoeren door de in de offerte genoemde onderaannemers. De dienstverlener kan de 
uitvoering van de opdracht niet aan derden toevertrouwen. 

III.3 BORGTOCHT EN VRIJGAVE BORGTOCHT (ART. 25-33 EN 158 KB UITVOERING) 

Voor deze opdracht wordt geen borgtocht gevraagd van de opdrachtnemer. 

III.4 WIJZIGING VAN DE OPDRACHT (ART. 38 KB UITVOERING) 

III.4.1 Onvoorzienbare omstandigheden (art. 38/2 en 38/9 KB Uitvoering) 

Indien het naleven van de verbintenissen onmogelijk is geworden door onvoorziene 
omstandigheden, onafhankelijk van de wil van partijen, kunnen partijen een regeling treffen tot 
beëindiging van de overeenkomst. De partij die zich beroept op deze onvoorziene omstandigheden, 
zal deze redenen bij aangetekend schrijven aan de andere partij melden.  

Binnen de maand na de postdatum van deze aangetekende brief, zullen partijen een regeling 
uitwerken. Bij bewezen overmacht zal geen schadevergoeding verschuldigd zijn. 

III.4.2 Vervanging van de opdrachtnemer (art. 38/3 KB Uitvoering) 

In geval van faillissement van de opdrachtnemer kan de opdracht mits akkoord van de opdrachtgever 
overgedragen worden naar een door de curator voorgestelde onderneming, bijvoorbeeld naar de 
onderaannemers.  

mailto:groendienst.vragenoffertes@stad.gent
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III.5 RECHTSVORDERINGEN (ART. 73 KB UITVOERING) 

Bij geschillen betreffende de uitvoering van de opdracht zijn de hoven en rechtbanken van het 
gerechtelijk arrondissement van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd. 

III.6 UITVOERINGSTERMIJNEN (ART. 147 KB UITVOERING) 

De looptijd van de opdracht bedraagt 4 jaar te rekenen vanaf sluiting van deze opdracht. 
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III.7 UITVOERINGSMODALITEITEN (ART. 146 EN 148-149 KB UITVOERING) 

III.7.1 Plaats van de dienstverlening 

Per perceel worden hieronder de betreffende kadasternummers weergegeven. De ligging van de 
wordt tevens weergegeven op de kaarten in bijlage.  
 

Percelen  Locatienaam  Afdeling  Deel- 
gemeente 

Sectie  Perceelsnummers Opp. 
(ha) 

Gewenst beheer 

Perceel 1 Toegangszone 
Gentbrugse 
Meersen  

21 Gentbrugge  A Delen van 475 M, 486 
D,489 C, 489 A, 185A, 
181A, 180B 

3,6 Hooilandbeheer 

 Perceel 2 Hooiland De 
Campagne  

27 Drongen A Delen van 792A, 794, 
793A,796A, 797B, 795A, 
791C, 816A 

2,3 Hooilandbeheer 

Perceel 3 Deel 
Vijfweegsepark 

29 Gentbrugge  B Delen van 35C, 34C, 
111A, 110A, 108A, 106A, 
105D 

1,2 Hooilandbeheer 

Perceel 4  Deel Groene 
velden 

29 Mariakerke  A 996, 986a,975d, 977, 
973a, 970, 971, 
967,966,963 

4,1 Hooiweidebeheer 

Perceel 5 Begrazing 
Gentbrugse 
Meersen 
(Centraal Moeras) 

21 Gentbrugge  A 758C, 762D, 785F, 808A, 
809A, 814A, 815C, 815D, 
816A, 817, 818, 818/2, 
819, 820, 821, 822,  823, 
824, 825, 826, 827, 828, 
829, 830, 831, 832, 833, 
834, 835, 836 en 837, 
838A 

15,5 Hooiweidebeheer 

Perceel 6 Begrazing 
Gentbrugse 
meersen 
(Begrazingsblok)  

21 Gentbrugge  A 506G, 507A, 507B, 508A, 
509A, 529, 530, 531, 
532A, 532B, 533, 534, 
535, 536K, 537C, 538E, 
540D, 541E, 542C, 543, 
543/2, 544A, 545A, 552A 
(deel), 555A (deel), 556 
(deel), 557 (deel), 558 
(deel), 559, 560 (deel), 
561, 562, 563, 564, 565, 
566 (deel), 567 (deel), 
568 (deel), 569B (deel), 
571A, 572A, 573B, 573C 
(deel), 574D (deel), 574E 
(deel), 574F (deel), 

52,4 Begrazing  

Perceel 7 Weidecomplex 
De Campagne  

27 Drongen  A 811, 812A, 810F, 810E, 
810F, delen van 798 B en 
805 D 

1,96 Begrazing  
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III.7.2 Modaliteiten betreffende de ingebruikname 

Percelen 4, 5, 6 en 7 verlenen de opdrachtnemer het recht (en de verplichting) om de gronden in 
gebruik te nemen met het oog op begrazing gedurende de periodes vermeld in de technische 
bepalingen. Dit recht kan gekwalificeerd worden als een domeinconcessie. 

Onder geen enkel beding kan de opdrachtnemer dit recht op gebruik overdragen aan derden of 
derden een eventueel in de tijd beperkt gebruik toestaan, van het geheel of van delen van de in 
gebruik gegeven gronden. 

De opdrachtgever heeft steeds toegang tot in gebruik gegeven goed inclusief de constructies, 
inrichtingen en voorzieningen om redenen die verband houden met de controle op de naleving van 
de opdrachtdocumenten en offerte, het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek of 
waarnemingen en het vrijwaren van de openbare veiligheid. 

Bij het einde van de opdracht zal de dienstverlener de gronden ontruimen uiterlijk op de laatste dag 
van de overeenkomst. 

III.7.3 Vertrouwelijkheid (art. 18 KB Uitvoering) 

De dienstverlener verbindt zich ertoe geen van de informatie, documenten of gegevens van gelijk 
welke aard, waarvan hij kennis zou krijgen door of ter gelegenheid van de uitvoering van de 
opdracht, alsook de staten en bescheiden die het resultaat zijn van die informatie, en die door de 
aanbestedende overheid uitdrukkelijk als “vertrouwelijk” zijn gekwalificeerd, mee te delen aan een 
derde partij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid. 

De dienstverlener en de aanbestedende overheid zullen de vertrouwelijke informatie slechts 
verspreiden onder die werknemers die rechtstreeks betrokken zijn bij de opdracht; beide partijen 
staan er borg voor dat deze werknemers de verplichtingen inzake het confidentieel karakter van de 
informatie kennen en deze ook respecteren. 

De dienstverlener moet bovendien in zijn contracten met de onderaannemers de verplichtingen 
inzake vertrouwelijkheid vermelden die hij dient na te komen voor de uitvoering van de opdracht. 

III.8 NAZICHT VAN DE DIENSTEN (ART. 39-43 EN ART. 150 KB UITVOERING) 

De aanbestedende overheid kan met alle geëigende middelen overal toezicht laten houden of controle 
laten uitvoeren op de voorbereiding of de uitvoering van de prestaties. 
De aanbestedende  overheid ziet de diensten na en controleert of ze beantwoorden aan de 
voorwaarden van de opdrachtdocumenten en de regels van de kunst.  

III.9 AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN  

III.9.1 Aansprakelijkheid (art. 152-153 KB Uitvoering) 

De dienstverlener draagt de volle aansprakelijkheid voor de zijn fouten en nalatigheden. 

De dienstverlener vrijwaart de aanbestedende overheid tegen elke schadevergoeding die deze aan 
derden verschuldigd is op grond van zijn daden, vertraging of in gebreke blijven, met in begrip van 
vorderingen ingesteld op basis van art. 3.101 van het Burgerlijk Wetboek (bovenmatige burenhinder). 
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De dienstverlener verbindt zich ertoe voor de gehele duur van de opdracht alle voorzorgen te nemen 
om de veiligheid te verzekeren. 
 
De aanbestedende overheid kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen of 
schade overkomen of berokkend op het in gebruik gegeven deel van het domein. 
 
De aanbestedende overheid kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die derden zouden 
lijden als gevolg van een gebrekkig beheer op de in gebruik gegeven goederen. De aanbestedende 
overheid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onbedoelde of onvoorziene gevolgen van het 
beheer door de dienstverlener.  
 
De aanbestedende overheid geeft geen garanties betreffende de kwaliteit en kwantiteit van het gras 
en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de dienstverlener zou lijden ten gevolge van het 
gebruik van het domein bijvoorbeeld door aanwezigheid distels, giftige planten, afval, zwerfvuil, 
stenen, kapotte afsluitingen enz…. 
 

III.9.2 Verzekeringen (art. 24 KB Uitvoering) 

Wat betreft Percelen 4, 5, 6 en 7: 
 
De dienstverlener  dient op eigen kosten en verantwoordelijkheid zijn aansprakelijkheid te verzekeren 
voor alle schade die (in het bijzonder door de dieren) zou kunnen worden veroorzaakt aan de 
opdrachtgever of aan derden. 
 

III.10 BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE NON-DISCRIMINATIE EN GELIJKE KANSEN 

III.10.1 Beleidscontext 

De Stad Gent streeft naar een tolerante samenleving, promoot actief gelijke kansen voor iedereen en 
strijdt tegen discriminatie, ook op de arbeidsmarkt. Via haar aankoopbeleid wil de Stad maken dat 
ook haar aannemers, dienstverleners en leveranciers actief bijdragen aan een werkomgeving met 
gelijke kansen voor iedereen. Dat past in de sociale pijler van het stedelijk beleid voor duurzame 
overheidsopdrachten. 

III.10.2 Algemene verbintenis 

Door loutere deelname aan de plaatsingsprocedure verbindt de inschrijver zich ertoe de Algemene 
Beginselen en de Vijf Basisprincipes voor Non-discriminatie en Gelijke Kansen zelf te respecteren en 
actief toe te passen tijdens de uitvoering van de opdracht én te doen naleven door zijn 
onderaannemers in de bijdrage die zij leveren in de uitvoering van onderhavige opdracht. 

III.10.3 Algemene beginselen inzake non-discriminatie en gelijke kansen 

De opdrachtnemer moet alle toepasselijke verplichtingen op het gebied van het milieu- sociaal en 
arbeidsrecht uit hoofde van het Europees Unierecht, nationale recht of collectieve 
arbeidsovereenkomsten of uit hoofde van de internationale verdragen inzake milieu-, sociaal en 
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arbeidsrecht vermeld in bijlage II bij de Wet , naleven en doen naleven door elke persoon die handelt 
als onderaannemer in welke fase ook, en door elke persoon die personeel tewerkstelt voor de 
uitvoering van de opdracht (art. 7 van de Wet). 

De opdrachtnemer duldt geen enkele vorm van discriminatie op grond van nationale afstamming, 
geslacht, leeftijd, handicap, geloof of levensbeschouwing en seksuele oriëntatie in het kader van 
arbeidsbetrekkingen, waaronder begrepen de voorwaarden voor toegang tot arbeid, de 
arbeidsvoorwaarden en beloning, de beëindiging van de arbeidsbetrekking, alsook in het kader van 
beroepsopleiding, arbeidsbemiddeling, beroepskeuzevoorlichting of loopbaanbegeleiding. 

De opdrachtnemer onthoudt zich van opzettelijke vormen van discriminatie en onopzettelijke 
discriminatie uit onachtzaamheid en neemt de nodige preventiemaatregelen om discriminatie te 
voorkomen. De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om het discriminatieverbod in arbeidsrelaties in 
alle hieronder vermelde vormen te doen naleven door elke persoon die voor zijn rekening handelt als 
werknemer of aangestelde, door elke onderaannemer in welke fase ook, en door elke persoon die 
voor zijn rekening personeel werft, selecteert, opleidt of tewerkstelt met het oog op de uitvoering 
van de opdracht.2 

III.10.4 Vijf basisprincipes inzake non-discriminatie en gelijke kansen 

I. VERBOD OP DIRECTE DISCRIMINATIE 

Directe discriminatie is het ongunstiger behandelen van een persoon dan een ander in een 
vergelijkbare situatie op basis van diens nationale afstamming, geslacht, leeftijd, handicap, geloof of 
levensbeschouwing en seksuele oriëntatie, waarbij het onderscheid in behandeling niet kan 
gerechtvaardigd worden op grond van de bepalingen van Titel II Anti - Racismewet.3 

II. VERBOD OP INDIRECTE DISCRIMINATIE 

Indirecte discriminatie is een ogenschijnlijk neutrale bepaling, criterium of handelwijze hanteren die 
personen bijzonder kan benadelen in vergelijking met andere personen op basis van nationale 
afstamming, geslacht, leeftijd, handicap, geloof of levensbeschouwing en seksuele oriëntatie, tenzij 
deze bepaling, maatstaf of handelwijze objectief gerechtvaardigd kan worden door een geoorloofde 
bedrijfsdoelstelling en redelijk te verantwoorden is in verhouding tot voor deze personen minder 
nadelige middelen om de nagestreefde bedrijfsdoelstelling te realiseren.4  

 
III. VERPLICHTING OM REDELIJKE AANPASSINGEN OP GROND VAN HANDICAP TE TREFFEN 

De opdrachtnemer is verplicht om passende maatregelen te nemen om opdat personen met een 
handicap toegang hebben tot arbeid, in arbeid kunnen participeren of daarin kunnen vooruit komen 
dan wel om een opleiding te kunnen genieten. Deze verplichting vervalt indien deze maatregelen een 
onevenredige belasting vormen. Als die belasting in voldoende mate wordt gecompenseerd door 
bestaande overheidsmaatregelen, zoals subsidies of begeleiding mag zij niet als onevenredig worden 
beschouwd. 

 
2 Art.  12 en 25 Antiracismewet van 30 juli 1981, art. 14 Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007, art. 19 en art. 28/2 
Genderwet van 10 mei 2007; Art. 32bis Welzijnswet van 4 augustus 1996, art. 119 Sociaal Strafwetboek; Art. 5 en 11 
Evenredige participatiedecreet van 8 mei 2002. 
3 Art. 4, 9° Antiracismewet van 30 juli 1981 (definitie van directe discriminatie), titel II Antiracismewet 
(rechtvaardigingsmogelijkheden). 
4 Art. 4, 9° Antiracismewet van 30 juli 1981 (definitie van directe discriminatie), titel II Antiracismewet 
(rechtvaardigingsmogelijkheden). 
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Het begrip handicap moet worden opgevat als een beperking die het gevolg is van langdurige 
lichamelijke, geestelijke of psychische aandoeningen die in wisselwerking met diverse drempels de 
betrokkene kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met andere 
werknemers aan het beroepsleven deel te nemen. Belemmeringen bij het uitoefenen van de 
beroepsactiviteit kunnen ertoe leiden dat een langdurige ziekte als handicap moet worden 
beschouwd.5 

 
IV. VERBOD OP OPDRACHT GEVEN TOT DISCRIMINATIE 

Vanuit een feitelijke of juridische machtspositie opdracht geven aan anderen om een persoon of een 
groep te discrimineren op grond van nationale afstamming, geslacht, leeftijd, handicap, geloof of 
levensbeschouwing en seksuele oriëntatie, is verboden.6 

 
V. VERBOD OP GEWELD, PESTERIJEN EN ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG OP HET WERK 
Iedere daad van fysiek of verbaal geweld en pesterijen op basis van nationale afstamming, geslacht, 
leeftijd, handicap, geloof of levensbeschouwing en seksuele oriëntatie, alsook van ongewenst 
seksueel gedrag op het werk, is verboden.7 

III.10.5 Bijzondere actiemiddelen van de aanbestedende overheid 

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht feiten worden vastgesteld die het bestaan van 
discriminatie op grond van de beschermde criteria kunnen doen vermoeden in hoofde van de 
opdrachtnemer of zijn onderaannemers, wordt dit in toepassing van art. 44, §2 KB Uitvoering 
vastgesteld in een proces-verbaal en kan de aanbestedende overheid in bepaalde omstandigheden 
de maatregelen treffen voor inbreuken op bepalingen van de opdracht. 

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om het dossier (het proces-verbaal, het 
eventuele verweer, correspondentie, stukken, etc.) bovendien voor onderzoek over te maken aan 
Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, en/of aan de Algemene Directie Toezicht op de Sociale 
Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Voorgaande 
geldt onverminderd de toepassing van de sancties bedoeld in andere wettelijke, reglementaire of 
conventionele bepalingen. 

III.10.6 Vertrouwelijkheid 

De in het kader van de uitvoering van de opdracht hieromtrent verkregen informatie zal 
vertrouwelijk worden behandeld door de aanbestedende overheid en niet worden doorgegeven aan 
derden noch publiek gemaakt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betrokkene. Dit 
geldt evenwel met uitzondering van (1) de hierboven vermelde tussenkomst van Unia, het 
Interfederaal Gelijkekansencentrum, en/of de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal Overleg Onverminderd, (2) de toepassing van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de 
openbaarheid van bestuur en (3) eventuele andere wettelijke afwijkingen. 

 
5 Art. 4, 12° Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 (definitie van redelijke aanpassingen), Titel II en art. 
Antidiscriminatiewet(rechtvaardigingsmogelijkheden); Art. 5,§4 EAD-decreet van 8 mei 2002; Protocol van 19 juli 2007 
betreffende het begrip redelijke aanpassingen in België; Art. 20 VN Verdrag voor Rechten van Personen met een Handicap. 
6 Art. 4, 12° Antiracismewet van 30 juli 1981 (definitie van opdracht tot discriminatie), titel II Antiracismewet 
(rechtvaardigingsmogelijkheden). 
7 Art. 32ter Welzijnswet van 4 augustus 1996 (definitie van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk); 
Art. 32quater – art. 32septies (bijzondere preventiemaatregelen – plicht om passende maatregelen te treffen in geval van 
kennisgave aan werkgever); Art. 121 – 122/5 Sociaal Strafwetboek (geen risicoanalyse – preventiemaatregelen inzake 
psychosociale risico's op het werk. 
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III.11 BIJZONDERE VOORWAARDE INZAKE MENSENRECHTEN  

De opdrachtnemer, zijn personeel/aangestelden en onderaannemers, zullen zich tijdens deze 
opdracht onthouden van iedere (on)rechtstreekse inbreuk op het Europees Verdrag van de Rechten 
van de Mens (EVRM) en, meer algemeen, op internationale mensenrechtenstandaarden, ongeacht of 
deze inbreuk verband houdt met deze opdracht zelf. Hij onderschrijft ten volle deze verplichting en 
erkent te weten dat deze inbreuken aanleiding kunnen geven tot sancties 
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IV. TECHNISCHE BEPALINGEN 
 

IV.1 ALGEMENE VOORWAARDEN 

IV.1.1 Diergezondheid en dierenwelzijn (specifiek voor Perceel  4 tot 7) 

Volgende regels zijn van toepassing:  
- De opdrachtnemer is ten allen tijde verantwoordelijk voor het veterinair toezicht op zijn 

dieren. Het (regelmatig) toezicht op de grazende dieren is aldus vereist. 

- Alle runderen en/of schapen moeten identificeerbaar zijn conform de bepalingen van het 

koninklijk besluit betreffende de identificatie en de registratie van bepaalde hoefdieren, 

pluimvee, konijnen en bepaalde vogels. De dieren moeten voldoen aan de sanitelregeling. 

Ook de verplichtingen in verband met transport dienen nagekomen te worden. 

- Alle paarden dienen geregistreerd te zijn en te beschikken over een EU-conform paspoort. 

- Alle dieren moeten gevaccineerd zijn. Een attest, van de dierenarts waarop vermeld staat 

welk product gebruikt werd (met vermelding van het nummer, de producent en de 

vervaldag), welke de datum was van vaccinatie en de geldigheidsduur van de bescherming, 

kan opgevraagd worden door de opdrachtgever. 

- De aanwezige en ingezette dieren mogen onder geen beding worden ontwormd op het 

terrein. Het ontwormen dient te zijn uitgevoerd tijdens de wintermaanden voorafgaand aan 

de begrazing.  

- De opdrachtnemer moet zich houden aan de wet op dierenwelzijn van 14 augustus 1986 en 

het koninklijk besluit van 1 maart 2000 inzake bescherming van voor landbouwdoeleinden 

gehouden dieren. 

- Stieren in de kudde zijn niet toegelaten om het risico op agressief gedrag te minimaliseren. 

IV.1.2 Watervoorziening en bijvoederen (specifiek voor Perceel 4 tot 7) 

- De watervoorzieningen in het gebied zijn beperkt tot plassen en grachten waarvan het 

waterpeil schommelt met de seizoenen. De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het 

controleren van de beschikbare hoeveelheid water. Bij watertekort dient de opdrachtnemer 

zelf in te staan voor het aanleveren van voldoende drinkwater. 

- De dieren mogen in geen geval gedurende de begrazingsperiode bijgevoederd worden op het 

betrokken terrein of daarbuiten (van toepassing voor percelen 4 en 7). 

 

IV.1.3 Schuilhokken (specifiek voor percelen 4 tot 7)  

- Er zijn geen schuilhokken aanwezig. Het zelf plaatsen van vaste of verplaatsbare 

schuilhokken of stallen is niet toegelaten. 
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IV.1.4 In- en uitscharen (specifiek voor Percelen 4 tot 7) 

- De opdrachtnemer stelt geen personeel en/of materiaal ter beschikking om te helpen bij het 

in- en uitscharen van de dieren. 

IV.1.5 Bemesting 

- De opdrachtnemer dient zich te allen tijde te beperken tot het aantal toegelaten grootvee-

eenheden (GVE). Dit aantal geldt voor de totaliteit van de aanwezige dieren (in het geval van 

een begrazing met runderen én paarden kan de som van beide diergroepen derhalve 

maximaal 2 GVE/ha bedragen). 

- Bijbemesten met kunstmest of andere meststoffen is verboden.  

- De opdrachtnemer kan geen mestrechten activeren: het gebied is gelegen in natuurgebied of 

parkgebied; er is derhalve een bemestingsverbod van toepassing. Dit bemestingsverbod 

(2GVE/ha) houdt in dat elke vorm van bemesting verboden is met uitzondering van 

bemesting door rechtstreekse uitscheiding bij begrazing door maximum 2 grootvee-

eenheden per ha op jaarbasis én op elk moment.  

IV.1.6 Bestrijdingsmiddelen 

- Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is verboden. 

- De Groendienst staat in voor het bestrijden van distels indien noodzakelijk. 

- Sint Jacobskruiskruid dient door de opdrachtnemer verwijderd te worden indien hij dat 

wenst.  

IV.1.7 Betreden van de gronden met machines 

- In geen geval mogen gebruikte landbouwvoertuigen en machines rijsporen veroorzaken. 

IV.1.8 Afsluitingen en poorten (specifiek voor Perceel 4 tot 7) 

- Op opdrachtnemer is verantwoordelijke voor de controle en onderhoud van de afsluitingen 

en poorten van de begrazingsblokken. 

IV.1.9 Communicatie en klachtenbehandeling 

- Communicatie met pers en omwonenden inzake de begrazing gebeurt door de Groendienst 

van de Stad Gent. 

- Alle klachten van derden inzake de begrazing dienen te worden gericht aan de Groendienst 

van de Stad Gent. In het geval deze oordeelt dat de klachten gegrond zijn, worden deze 

meegedeeld aan de opdrachtnemer, die binnen de 24u op de klacht dient te reageren en het 

probleem dient op te lossen. 
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IV.1.10  Overige bepalingen 
 

- Het terrein wordt door de opdrachtnemer aanvaard in de staat waarin het zich bevindt. Het 

gebied blijft toegankelijk voor het publiek op de manier zoals hieronder omschreven. 

- Er mag niet gescheurd, gefreesd, heringezaaid of doorgezaaid worden. Ontwatering is 

verboden. 

- De opdrachtgever staat in voor het opruimen van zwerfvuil in het gebied en voor alle andere 

beheerwerkzaamheden die niet expliciet beschreven zijn in voorliggende opdracht. 

Specifiek voor percelen 4 tot 7 

- Aangifte in de verzamelaanvraag is toegestaan mits aan de Stad jaarlijks een kopie wordt 

verstrekt van (dit gedeelte van) de ingediende verzamelaanvraag. In de verzamelaanvraag 

dienen de gronden te worden aangegeven als “‘Begraasde niet-landbouwgrond met 

overeenkomst’ (teeltcode ‘6’)”. De Stad is niet verantwoordelijk voor eventuele geschillen bij 

de betreffende instanties.  

- De opdrachtnemer dient jaarlijks - in voorkomend geval – een TNER-D formulier over te 

maken aan de Stad Gent. 

IV.2 INFORMATIE EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE PERCELEN 

IV.2.1 Perceel 1: hooilandbeheer deel Toegangszone Groenpool Gentbrugse meersen 

Situering 

 
Perceel 1 heeft betrekking op een  deel van de toegangszone Groenpool Gentbrugse meersen, 
gelegen tussen het volkstuinen complex en de Koningdonkstraat. De zone heeft een totale 
oppervlakte van 3,6 ha.  

Zie bijlage 1.  

Bestemming 

 

De bestemming van deze zone is bosgebied (artikel 2) volgens het Gewestelijk Ruimtelijke 
Uitvoeringsplan (GRUP “Afbakening Grootstedelijk Gebied Gent - Deelproject 6B”). Gentbrugse 
Meersen – Damvallei”. De bijhorende stedenbouwkundige voorschriften zijn te consulteren op de 
website van Ruimte Vlaanderen, www.ruimtelijkeordening.be.  

Gelet op de ligging in bosgebied is er een bemestingsverbod van kracht. 

Huidig gebruik  

 

 
De zone maakt deel uit van de toegangszone en wordt gevormd door de bloemrijke graslanden 
binnen dit gedeelte van de groenpool. Na maaien worden de graslanden gebruikt als ligweiden. 
Verspreid binnen deze zone staan een aantal picknickbanken. Verspreid in deze zone staan bomen.  

http://www.ruimtelijkeordening.be/
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Praktische modaliteiten 

• Beheertoegang 

De beheertoegang bevindt zich aan de Koningsdonkstraat. Deze toegang is afgesloten met een 
verkeerspaaltje.  

• Toegankelijkheid 

Perceel 1 is toegankelijk voor fietsers en wandelaars langs het centrale betonpad. Doorheen het 
gebied lopen een aantal onverharde wandelpaden.  Honden moeten verplicht aan de leiband. De 
weilanden kunnen na maaien, gebruikt worden als ligweiden en zijn permanent publiek toegankelijk.  

Doelstellingen 

 
De doelstellingen voor perceel 1 zijn: 

- Het behoud van het open parklandschap en vergezicht.  

- Het behoud en verschralen van het bloemrijk hooiland.  

Deze zone is gelegen binnen de perimeter van het natuurbeheerplan groenpool Gentbrugse 
meersen. Het vooropgestelde natuurdoel van deze zone betreft: voedselrijke boszoom en 
glanshavergraslanden.  

Gewenst beheer 

 

Voor Perceel 1 is het volgende beheer gewenst: 

- Eén à twee keer maaien afhankelijk van de weersomstandigheden (droog/nat jaar).  

- Bij een tweede snede worden een aantal ruigere zones behouden.  

- De eerste maaibeurt kan vanaf 15 juni, een tweede maaibeurt kan vanaf half september.   

- In de randen tegen de boszoom wordt sinusbeheer toegepast.  

- Rond de bomen en aan de randen tegen de struwelen en bosranden blijft een ruigere zone 

behouden. Deze randen worden om de twee jaar meegenomen.   

- Het perceel dient gemaaid te worden aan de hand van een faunavriendelijke maaitechniek. 

bv. van binnen naar buiten.  

Op aanduiden van de leidend ambtenaar kan in overleg en in functie van de vooropgestelde 
natuurwaarden het gewenste beheer worden bijgestuurd.  
 
Het maaien van de aanwezige graspaden en het vrijmaaien van de picknickbanken wordt opgenomen 
door de opdrachtgever. De opdrachtnemer staat niet in voor het verwijderen van eventueel 
zwerfvuil.  
 

Periode 

 

Startdatum eerste maaibeurt: vanaf 15 juni, met de mogelijkheid 2 weken vroeger resp. later te 
maaien, afhankelijk van de weersomstandigheden en eventuele terreinwaarnemingen.  
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Startdatum tweede maaibeurt: vanaf 15 september, met de mogelijkheid 2 weken vroeger resp. 
later te maaien,  afhankelijk van de weersomstandigheden en eventuele terreinwaarnemingen .  

Op aanduiden van de leidend ambtenaar kan in overleg en in functie van de vooropgestelde 
natuurwaarden het gewenste beheer worden bijgestuurd.  

IV.2.2 Perceel 2: hooilandbeheer  hooiland De Campagne  

Situering 

 
Perceel 2 heeft betrekking op het hooiland De Campagne,  gelegen tussen de Gijzelstraat en de 
Boskeetstraat ter hoogte van de Schoolhoeve de Campagne. De zone heeft een oppervlakte van 2,3 
ha.  

Situering zie bijlage 2.  

Bestemming 

 
De bestemming van deze zone is: zone voor landbouw met overdruk erfgoedlandschap  volgens het 
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) nr. 159 Vinderhoutse bossen Leeuwenhof – De 
Campagne. De bijhorende stedenbouwkundige voorschriften zijn te consulteren op 
www.vastgoedinformatie.stad.gent.  

Voor het erfgoedlandschap werd een landschapsbeheerplan opgemaakt. Dit plan werd goedgekeurd 
door het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid.   

Gelet op de ligging in het erfgoedlandschap en de vooropgestelde natuurwaarden is bemesting niet 
toegestaan.  

Huidig gebruik 

 
Op het gedeelte gelegen tegen de Gijzelstraat werd in 2020 een boomgaard aangeplant. Binnen deze 
boomgaard bevinden zich ook een aantal verplaatsbare picknickbanken.  Het andere deel betreft een 
hooiland met centraal een nattere zone.  

Het achterste gedeelte is enkel toegankelijk via een graspad. De boomgaard kan gebruikt worden als 
picknickplek. Ook de Schoolhoeve maakt in haar educatieve werking gebruik van deze zone. In het 
najaar van 2022 wordt een fietsverbinding aangelegd tussen de Gijzelstraat en de Boskeetstraat.  
 
Op het gedeelte van de boomgaard bekijkt de Stad Gent nog of bijenkasten geplaatst kunnen 
worden. Hiervoor zal de Stad Gent samenwerken met een imker.  

Praktische modaliteiten 

• Beheertoegang 

De beheertoegang tot  de zone bevindt zich aan de zijde van de Gijzelstraat ter hoogte van de 
Schoolhoeve (Gijzelstraat 14).  

• Toegankelijkheid 
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 De zone is toegankelijk voor fietsers op het fietspad en voor wandelaars op de graspaden. Het 
overige deel van het hooiland is niet toegankelijk. In de zone van de boomgaard kan gepicknickt 
worden aan de picknickbanken. Deze zone is vrij toegankelijk. 

Doelstellingen 

 
De doelstellingen van het beheer voor perceel 2 zijn: 

- Het behoud van het erfgoedlandschap met de kleine landschapselementen (grachten, 

bomen, boomgaard).  

- Een beheer in functie van het verhogen van de natuurwaarde van het hooiland en het 

bekomen van bloemrijke graslanden.  

Gewenst beheer 

 

Voor perceel 2 is het volgende beheer gewenst: 

- Een à twee keer maaien afhankelijk van de weersomstandigheden en de graslandfase 

(droog/nat jaar).  

- Op het einde van het seizoen is de graslandvegetatie kort afgemaaid. In het najaar wordt een 

tweede snede verwijderd en kan een ruigere zone blijven behouden.  

- De eerste maaibeurt kan vanaf 15 juni. Een tweede maaibeurt kan vanaf half september.   

- In de randen tegen private percelen wordt sinusbeheer toegepast.  

- Rond de bomen blijft een ruigere zone behouden.  

- Op aanduiden van de opdrachtgever kan gevraagd worden om ruigere stukken te voorzien 

binnen de zone. Deze worden slechts om de twee jaar gemaaid.  

- Het perceel dient gemaaid te worden aan de hand van een faunavriendelijke maaitechniek. 

bv. van binnen naar buiten.  

Op aanduiden van de leidend ambtenaar kan in overleg en in functie van de vooropgestelde 
natuurwaarden het gewenste beheer worden bijgestuurd.  
 
Het beheer in functie van de toegankelijkheid nl. uitmaaien graspaden en paden tot picknickbanken 
en netheidsboord langs het fietspad wordt opgenomen door de opdrachtgever. Ook het beheer van 
de kleine landschapselementen wordt opgenomen door de opdrachtgever. De opdrachtnemer staat 
in voor het verwijderen van eventueel zwerfvuil.  
 

Periode 

 

Startdatum eerste maaibeurt: vanaf 15 juni, met de mogelijkheid 2 weken vroeger resp. later te 
maaien, afhankelijk van de weersomstandigheden en eventuele terreinwaarnemingen .  

Startdatum tweede maaibeurt: vanaf 15 september, met de mogelijkheid 2 weken vroeger resp. 
later te maaien,  afhankelijk van de weersomstandigheden en eventuele terreinwaarnemingen.  

Op aanduiden van de leidend ambtenaar kan in overleg en in functie van de vooropgestelde 
natuurwaarden het gewenste beheer worden bijgestuurd. Extra maaibeurten kunnen in overleg 
worden toegevoegd.   
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IV.2.3 Perceel 3: hooilandbeheer deel Vijfweegsepark  

Situering 

 

Perceel 3 heeft betrekking op een deel van het Vijfweegsepark, gelegen langs de Oude Kale en ten 
zuiden van de Industrieweg. Deze zone heeft een totale oppervlakte van 1,2 ha.  

Situering zie bijlage 3.  

Bestemming 

 
Deze zone is bestemd als buffergebied, park volgens het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan.   

Gezien de bestemming is bemesting niet toegestaan.  

Huidig gebruik 

 

Het betreft een gedeelte hooiland gelegen in het Vijfweegsepark.  Deze zone wordt door de 
gebruikers van het park ook gebruikt als ligweide.  

Praktische modaliteiten 

• Beheertoegang 

De beheertoegang gebeurt via centraal fietspad tussen Vijfhoekstraat en Brugse vaart.  

• Toegankelijkheid 

Dit hooiland kan na  maaien gebruikt worden als ligweide. Het is vrij toegankelijk voor publiek. 

Doelstellingen 

 
De doelstellingen voor perceel  3 zijn: 

- Het behoud van het vergezicht.  

- Een beheer in functie van het verhogen van de natuurwaarde van het hooiland en het 

bekomen van bloemrijke graslanden.  

Gewenst beheer 

 

Voor perceel 3 is het volgende beheer gewenst: 

- Eén à twee keer maaien afhankelijk van de weersomstandigheden (droog/nat jaar).  

- De eerste maaibeurt kan vanaf 15 juni een tweede maaibeurt kan vanaf half september.   

- In de randen tegen de boszoom wordt sinusbeheer toegepast.  

- Rond de bomen blijft een ruigere zone behouden. Het maairegime wordt hier beperkt tot 1 

keer om de twee jaar 
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Op aanduiden van de leidend ambtenaar kan in overleg en in functie van de vooropgestelde 

natuurwaarden het gewenste beheer worden bijgestuurd.  

 
De opdrachtgever staat zelf in voor het verwijderen van eventueel zwerfvuil en het maaien van 
een netheidsboord.  
 

Periode 

 

Startdatum eerste maaibeurt: vanaf 15 juni, met de mogelijkheid 2 weken vroeger resp. later te 
maaien, afhankelijk van de weersomstandigheden en eventuele terreinwaarnemingen .  

Startdatum tweede maaibeurt: vanaf 15 september, met de mogelijkheid 2 weken vroeger resp. 
later te maaien,  afhankelijk van de weersomstandigheden en eventuele terreinwaarnemingen .  

IV.2.4 Perceel 4: hooiweidebeheer deel Groene Velden  

Situering 

 

Perceel 4 heeft betrekking op een aantal hooiweiden gelegen in de Groene Velden te Mariakerke. 
Het betreft 4 verschillende weilanden. De totale oppervlakte bedraagt 4,1 ha.  

Situering zie bijlage 4.  

Bestemming 

 
 De zone is gelegen binnen het GRUP Vinderhoutse Bossen, vallei van de Oude Kale en 
Appensvoorde. Perceel 4 is bestemd als parkgebied. Het GRUP kan geraadpleegd worden op 
https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/fc7c0f23-0cf5-44db-bb4f-ed5ecc751969  

Gezien de bestemming is bemesting niet toegestaan, met uitzondering van 2GVE/ha bemesting door 
beweiding.  

Huidig gebruik 

 
Perceel 4 betreft een aantal verschillende weilanden. Deze werden tot op heden gemaaid en 
nabegraasd.  

Praktische modaliteiten 

• Beheertoegang 

De zone is bereikbaar vanaf de Vinderhoutsedam of Zuidbroek en vervolgens via het centrale pad 
binnen de Groene Velden.  

• Toegankelijkheid 

De weilanden zelf zijn niet toegankelijk voor publiek. De paden binnen de Groene Velden zijn wel 
toegankelijk voor wandelaars en fietsers.  
 
 

https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/fc7c0f23-0cf5-44db-bb4f-ed5ecc751969
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• Afsluitingen en vangkralen 

De verschillende weides zijn afgesloten met een afsluiting van prikkeldraad, die geplaatst werd bij de 
inrichting van het gebied. Het betreft een 3-draadsafsluiting met om de 3 meter een kastanjehouten, 
gekliefde paal. Er wordt jaarlijks een nazicht van deze afsluitingen voorzien door de opdrachtgever. 

Het plaatsen van bijkomende tijdelijke afrasteringen is toegelaten, voor zover dit gebeurt in overleg 
met de opdrachtgever en noodzakelijk blijkt voor het beheer van het gebied. Elektrische afsluitingen 
zijn niet toegelaten. De plaatsing van tijdelijke afsluitingen gebeurt door en op kosten van de 
opdrachtnemer. Bij het beëindigen van de opdracht moeten deze verwijderd worden.  

Doelstellingen 

 
De doelstellingen voor perceel 4 zijn: 

- Het behoud van de historische weidestructuur.  

- Een beheer in functie van het verhogen van de natuurwaarde en het bekomen van 

bloemrijke graslanden.  

Gewenst beheer 

 

Voor Perceel 4 is volgend beheer gewenst: 
 

- een seizoensbegrazing met runderen, eventueel in combinatie met paarden. Concreet 
betekent dit dat volgende combinaties van dieren mogelijk zijn: 

• enkel runderen 

• runderen in combinatie met paarden 

De verschillende deelweiden hoeven niet door dezelfde soorten begraasd te worden. Het 
voorstel in de offerte wordt bindend na gunning van de opdracht. 

- Voorafgaand aan de begrazing worden de weides gemaaid:  
o Eén keer maaien  

o Op het einde van het groeiseizoen is de graslandvegetatie kort. Dit door de 

aanwezige begrazing of door een extra maaibeurt.    

o De eerste maaibeurt kan vanaf 15 juni in overleg kan de maaidatum worden 

bijgestuurd.  

o In de randen wordt sinusbeheer toegepast. 

o  Het perceel dient gemaaid te worden aan de hand van een faunavriendelijke 

maaitechniek. bv. van binnen naar buiten.  

Op aanduiden van de leidend ambtenaar kan in overleg en in functie van de vooropgestelde 
natuurwaarden het gewenste beheer worden bijgestuurd.  
 
Het beheer van kleine landschapselementen worden door de opdrachtgever opgenomen. De 
opdrachtnemer staat niet in voor het verwijderen van eventueel zwerfvuil. 
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Periode 

 
Startdatum eerste maaibeurt: vanaf 15 juni, met de mogelijkheid 2 weken vroeger resp. later te 
maaien, afhankelijk van de weersomstandigheden en eventuele terreinwaarnemingen.  Het maaien 
wordt gevolgd door nabegrazing tot uiterlijk 15 november.  

IV.2.5 Perceel 5: hooiweidebeheer Centraal moeras Gentbrugse meersen 

Situering 

 
Perceel 5 heeft betrekking op het centrale moeras, gelegen in de hoek van de Schelde en de E17, ten 
noorden van de Rietgracht in de Groenpool Gentbrugse meersen. De totale oppervlakte bedraagt 
15,6 ha.  
 
Situering zie bijlage 5. 

Bestemming 

 
De bestemmingen van de zone is  groenpool (artikel 1) en natuurgebied (artikel 3) volgens het 
Gewestelijk Ruimtelijke Uitvoeringsplan (GRUP “Afbakening Grootstedelijk Gebied Gent. Deelproject 
6B. Gentbrugse Meersen – Damvallei”. De bijhorende stedenbouwkundige voorschriften zijn te 
consulteren op de website van Ruimte Vlaanderen, www.ruimtelijkeordening.be.  

Gelet op de ligging in natuurgebied is er een bemestingsverbod van kracht; dit houdt in dat elke vorm 
van bemesting verboden is met uitzondering van bemesting door rechtstreekse uitscheiding bij 
begrazing door maximum 2 grootvee-eenheden per ha op jaarbasis én op elk moment. 

Huidig gebruik 

 

Perceel 5 betreft een grote begrazingsblok met centraal een natte moeraszone. In winterse natte 
omstandigheden stijgt het waterpeil en staat een groot gedeelte blank. In de lente daalt het 
waterpeil. Het grootste gedeelte van deze begrazingsblok betreft zilverschoongraslanden.  De randen 
tegen de snelweg zijn iets ruiger in ontwikkeling.  

Praktische modaliteiten 

• Beheertoegang 

De zone is bereikbaar langs het Kokmeeuwpad vanaf de Koningsdonkstraat.  

• Toegankelijkheid 

Het begrazingsblok zelf is niet toegankelijk. Alle delen rondom dit begrazingsblok maken deel uit van 
de groenpool Gentbrugse Meersen en toegankelijk voor wandelaars en fietsers.  

• Afsluitingen en vangkralen 

De zone is afgesloten met een afsluiting van prikkeldraad, die geplaatst werd bij de inrichting van het 
gebied. Het betreft een 3-draadsafsluiting met om de 3 meter een kastanjehouten, gekliefde paal. Er 
wordt jaarlijks een nazicht van deze afsluitingen voorzien door de opdrachtgever. 

http://www.ruimtelijkeordening.be/
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Het plaatsen van bijkomende tijdelijke afrasteringen is toegelaten, voor zover dit gebeurt in overleg 
met de opdrachtgever en noodzakelijk blijkt voor het beheer van het gebied. Elektrische afsluitingen 
zijn niet toegelaten. 

De vangkraal bevindt zich langs het Kokmeeuwpad.  

Doelstellingen 

 
De doelstellingen voor perceel 5 zijn: 

- Behoud van het open landschap met graslanden, water en moerassen.  

- Het in stand houden van het Zilverschoongrasland (rbb_zil) en glanshavergraslanden 

(6510_hu) en het  verhogen van de biologische waardering.  

Gewenst beheer 

 

Voor perceel 5 is volgend beheer gewenst: 

een  seizoensbegrazing met runderen eventueel in combinatie met paarden (maximaal 2 
GVE). Concreet betekent dit dat volgende combinaties van dieren mogelijk zijn: 

enkel runderen 
runderen in combinatie met paarden 

 
Het voorstel in de offerte wordt bindend na gunning van de opdracht.  

- Op het einde van het begrazingsseizoen is de grasmat kort. Indien dit niet het geval is wordt 
een tweede maaibeurt voorzien al dan niet voor delen of het gehele zone  
 

- Voorafgaand aan de begrazing worden de percelen gemaaid:  
o Eén keer maaien  

o Op het einde van het groeiseizoen is de graslandvegetatie kort afgemaaid.   

o De eerste maaibeurt kan vanaf 15 juni.   

o In de randen wordt sinusbeheer toegepast.  

o Het perceel dient gemaaid te worden aan de hand van een faunavriendelijke 

maaitechniek. bv. van binnen naar buiten.  

In nauwe samenwerking met Natuurpunt staat de opdrachtgever zelf in voor het verwijderen van 

eventuele opslag in de moeraszone samen met vrijwilligers of voor het maaien van de ruigere delen 

tegen de snelweg met het  daartoe beschikbare materiaal.  

 
Op aanduiden van de leidend ambtenaar kan gevraagd worden om ook vanaf 15 september een 
aantal delen een tweede maaibeurt te geven dit in functie van overgangsbeheer.  
 
De opdrachtnemer staat niet in voor het verwijderen van eventueel zwerfvuil. 
 

Periode 

 

Startdatum maaibeurt: in principe vanaf 15 juni, met de mogelijkheid 2 weken vroeger resp. later te 
maaien, afhankelijk van de weersomstandigheden en eventuele terreinwaarnemingen.  Het maaien 
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wordt gevolgd door nabegrazing.  
 
De startdatum van het maaien wordt bepaald in overleg met de opdrachtgever. De opdrachtgever 
gaat na of er nog eventuele broedgevallen aanwezig zijn in het lot. Indien dit het geval is dienen 
voorzorgsmaatregelen genomen te worden. Bv. aanduiding van de nesten, bepalen van een latere 
maaidatum.  

Einddatum begrazing: uiterlijk 15 november.  

IV.2.6 Perceel 6: begrazingsbeheer begrazingsblok Gentbrugse meersen 
 

Situering 

Perceel 6 heeft betrekking op het begrazingsblok Gentbrugse meersen, gelegen tussen de 
Koningsdonkstraat en de Schelde. Deze begrazingsblok is 52,4 ha groot.  
 
Situering zie bijlage 6 

Bestemming 

 
De bestemmingen van de zone zijn  groenpool (artikel 1), natuurgebied (artikel 3) en bosgebied 
(artikel 2) volgens het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP “Afbakening Grootstedelijk 
Gebied Gent. Deelproject 6B. Gentbrugse Meersen – Damvallei”. De bijhorende stedenbouwkundige 
voorschriften zijn te consulteren op de website van Ruimte Vlaanderen, 
https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/8b18078d-fe14-499d-920a-a5a418e3009a.  

Gelet op de ligging in natuurgebied en bosgebied is er een bemestingsverbod van kracht; dit houdt in 
dat elke vorm van bemesting verboden is met uitzondering van bemesting door rechtstreekse 
uitscheiding bij begrazing door maximum 2 grootvee-eenheden per ha op jaarbasis én op elk 
moment. 

Huidig gebruik 

 

De zone bestaat uit een lappendeken van permanente graslanden, spontaan verboste delen en 
aangeplante delen. In de overgangszones ontstaat er hier en daar al een wastinelandschap.  Het 
begrazingsblok is op dit moment in twee delen verdeeld. Het noordelijke deel betreft het 
geboortebos met uitkijkheuvel. Dit gedeelte werd de laatste twee begrazingsseizoenen slechts kort 
begraasd vanaf augustus. Deze zone is verbonden met het zuidelijke deel aan de hand van 
klaphekkentjes. Op dit manier kan de begrazingsdruk in het noordelijk gedeelte gecontroleerd 
worden.  

Het zuidelijke deel van deze grote begrazingsblok wordt reeds een 6-tal jaar begraasd en is volop in 
ontwikkeling. In dit deelgebied bevindt zich een slenk. Deze droogt grotendeels uit tegen en in de 
zomerperiode. Er blijft steeds wel water beschikbaar. Naast deze slenk is in het gebied ook een 
neuspomp voorzien die aangesloten is op een waterput.  

Praktische modaliteiten 

• Beheertoegang 

De zone is bereikbaar vanaf de Koningsdonkstraat ter hoogte van het Vredesmonument.  

https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/8b18078d-fe14-499d-920a-a5a418e3009a
https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/8b18078d-fe14-499d-920a-a5a418e3009a
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• Toegankelijkheid 

De volledige begrazingsblok is toegankelijk voor wandelaars en fietsers.   
 

• Afsluitingen en vangkralen 

De zone is afgesloten met een afsluiting van prikkeldraad, die geplaatst werd bij de inrichting van het 
gebied. Het betreft een 3-draadsafsluiting met om de 3 meter een kastanjehouten, gekliefde paal. Er 
wordt jaarlijks een nazicht van deze afsluitingen voorzien door de opdrachtgever. 

Het plaatsen van bijkomende tijdelijke afrasteringen is toegelaten, voor zover dit gebeurt in overleg 
met de opdrachtgever en noodzakelijk blijkt voor het beheer van het gebied. Elektrische afsluitingen 
zijn niet toegelaten. De plaatsing van tijdelijke afsluitingen gebeurt door en op kosten van de 
opdrachtnemer. 

Er is een vangkraal voorzien om eventueel noodzakelijke veterinaire verrichtingen te kunnen 
verrichten. Deze bevindt zich aan de beheertoegangen en is dus goed bereikbaar met tractor en 
veewagen. 

Doelstellingen 

 
De doelstellingen voor perceel 7 zijn: 

- Verdere ontwikkeling van het dynamische landschap met gesloten bos en halfopen 

landschap met graslanden, struwelen en ruigtes: boslandschap en wastinelandschap.  

- Verdere ontwikkeling van de natuurwaarden naar Eiken – beukenbos, doornstruweel, 

wilgenstruwelen, …  

- Belevings- en educatie aspect voor de bezoekers van de Groenpool Gentbrugse meersen 

Gewenst beheer 

 

Voor perceel 6 is volgend beheer gewenst: 

extensieve seizoensbegrazing met runderen, eventueel in combinatie met paarden. Concreet 
betekent dit dat volgende combinaties van dieren mogelijk zijn: 

- enkel runderen 

- runderen in combinatie met paarden 

Verder gelden de volgende vereisten: 

- de rassen en individuele dieren dienen zelfredzaam te zijn 

- de dieren mogen geen agressief gedrag vertonen en de rassen staan erom bekend rustig te 

zijn in de omgeving van mensen 

- stieren zijn niet toegelaten in de kudde.  

De opdrachtnemer doet in zin offerte een voorstel betreffende de begrazing. Het voorstel in de 
offerte wordt bindend na gunning van de opdracht. 
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Periode 

 
Startdatum begrazing: 15 mei 

Einddatum begrazing: 15 november 
 
In overleg met de opdrachtnemer en rekening houdend met het vooropgestelde beheer en 
natuurdoeltype kan de leidend ambtenaar de  start en einddatum bijsturen.  

Veebezetting 

De gewenste begrazingsdichtheid voor perceel 6 bedraagt 1 GVE (grootvee-eenheden) per ha 
begraasbare oppervlakte wastinelandschap/boslandschap. De begrazingsdichtheden kunnen op basis 
van de jaarlijkse monitoring in wederzijds overleg worden bijgestuurd. Hierbij kan voor bepaalde 
zones worden afgesproken dat stootbegrazing tijdelijk is toegelaten. De maximale 
begrazingsdichtheid van 1 GVE/ha kan hierbij nooit overschreden worden. 

IV.2.7 Perceel 7: begrazingsbeheer weidecomplex De Campagne 

Situering 

 

Perceel 7 heeft betrekking op het weidecomplex De Campagne, gelegen tussen de Gijzelstraat en de 
Boskeetstraat ter hoogte van de Schoolhoeve de Campagne. Dit weidecomplex heeft een totale 
oppervlakte van 1,9 ha.  

Situering zie bijlage 7.  

Bestemming 

 
De bestemming van deze zone is: zone voor landbouw met overdruk erfgoedlandschap  volgens het 
Gemeentelijk Ruimtelijke Uitvoeringsplan () nr. 159 Vinderhoutse bossen Leeuwenhof – De 
Campagne. De bijhorende stedenbouwkundige voorschriften zijn te consulteren op de website van 
Stad Gent www.stad.gent.  

Voor het erfgoedlandschap werd een landschapsbeheerplan opgemaakt. Dit plan werd goedgekeurd 
door Onroerend Erfgoed.   

Gelet op de ligging in het erfgoedlandschap en de vooropgestelde natuurwaarden is bemesting niet 
toegestaan, met uitzondering van bemesting door rechtstreekse uitscheiding bij begrazing.  

Huidig gebruik 

 
Tot september 2022 werden deze 3 weilanden gehooid. In het najaar van 2022 startte de Stad Gent 
met de herinrichting van het portaal De Campagne. Deze inrichting heeft tot doel de weidestructuur 
te herstellen en wandelpaden te realiseren tussen de verschillende weides.  

Een zone gelegen tegen de Gijzelstraat zal gebruikt worden door de Schoolhoeve zelf.  

 

 

 

http://www.stad.gent/
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Toekomstige indelen zuidelijke weilanden na inrichting: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bezoeker van de groenpool zal doorheen de twee meest zuidelijk gelegen weides kunnen 
wandelen. Aan de hand van klaphekkentjes is het perceel toegankelijk.  

Praktische modaliteiten 

• Beheertoegang 

Het weidecomplex is bereikbaar vanaf de Gijzelstraat.  

• Toegankelijkheid 

De gras- en wandelpaden tussen de weilanden zijn toegankelijk voor wandelaars.  
De meest zuidelijk weilandjes zullen toegankelijk zijn met klaphekkentjes.  

• Afsluitingen en vangkralen 

De percelen zijn afgesloten met prikkeldraad, die geplaatst werd bij de inrichting van het gebied. Het 
betreft een 3-draadsafsluiting met om de 3 meter een kastanjehouten, gekliefde paal. Er wordt 
jaarlijks een nazicht van deze afsluitingen voorzien door de opdrachtgever. 

Het plaatsen van bijkomende tijdelijke afrasteringen is toegelaten, voor zover dit gebeurt in overleg 
met de opdrachtgever en noodzakelijk blijkt voor het beheer van het gebied. Elektrische afsluitingen 
zijn niet toegelaten. De plaatsing van tijdelijke afsluitingen gebeurt door en op kosten van de 
gebruiker. 

• Schuilhutten 

Er zijn geen schuilhutten voorzien. Het is niet toegelaten om deze zelf te plaatsen.  
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• Veedrinkpunten 

Er is geen waterhoudende drinkpoel aanwezig in de weiland. Er is een drinkwaterput aanwezig. Een 
aansluiting met neuspomp moet voorzien worden door de opdrachtnemer.  

Doelstellingen 

 
De doelstellingen voor perceel 7 zijn: 

- Beweiding van de weilanden die deel uitmaken van het historische landschap binnen het 

Portaal De Campagne.  

- Educatieve meerwaarde van de beweiding voor de Schoolhoeve. De schoolhoeve zal met 

haar klassen een rondgang maken langs de verschillende weidepercelen. Ook bezoekers 

zullen de weide kunnen doorkruisen.  

- Beweiding met grote boerderijdieren die niet te bezichtigen zijn in de Schoolhoeve. 

Aanbieden van een bijkomend belevingsaspect voor de bezoeker.  

Gewenst beheer 

 

Voor perceel 7 wenst de opdrachtgever een begrazing te realiseren met grotere boerderijdieren die 
nog niet te bezichtigen zijn in de Schoolhoeve en die dus een meerwaarde kunnen geven op vlak van 
educatie en beleving. Mogelijke dieren zijn:  

- runderen 

- (boeren)paarden 

- …  

Verder gelden de volgende vereisten: 

- de rassen en individuele dieren dienen zelfredzaam te zijn 

- de dieren mogen geen agressief gedrag vertonen en de rassen staan erom bekend rustig te 

zijn in de omgeving van mensen. 

- stieren zijn niet toegelaten.  

 
De opdrachtnemer doet een voorstel van de mogelijkheden van begrazing.  Het voorstel in de offerte 
wordt bindend na gunning van de opdracht. 
 
Indien noodzakelijk kan de zone voorafgaand aan de begrazing gemaaid worden door de 
opdrachtnemer.  
 
De opdrachtgever neemt het beheer van de graspaden en het wandelpad op zich. 
 

Periode 

 
Startdatum begrazing: 15 april 

Einddatum begrazing: 15 november 

In overleg met de opdrachtnemer kan de leidend ambtenaar de vooropgestelde data aanpassen.  
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Veebezetting 

De gewenste begrazingsdichtheid voor perceel 7 bedraagt 2GVE (grootvee-eenheden) per ha.  
De begrazingsdichtheden kunnen op basis van de jaarlijkse monitoring in wederzijds overleg worden 
bijgestuurd. De maximale begrazingsdichtheid van 2 GVE/ha kan hierbij nooit overschreden worden. 
 


