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1 Waarom een proeftuin “Duurzame Bestrijding Aziatische Duizendknoop”? 

1.1 Aanleiding 

ProRail: Verbindt. Verbetert. Verduurzaamt. Het spoor verbindt mensen met elkaar, de spoorberm verbindt 

Nederlandse Flora en Fauna met elkaar. Maar als wij meer treinverkeer willen én we willen meer biodiversiteit 

dan moet dat wel beter op elkaar worden afgestemd. In ecologie is duurzaamheid de eigenschap van biologische 

systemen om voor onbepaalde tijd divers én productief te blijven. Dat kunnen we alleen bereiken als wij ook ons 

handelen ten aanzien van de spooromgeving verduurzamen. 

 

ProRail is vanuit haar strategische doelstellingen daarom op zoek naar duurzame methoden van 

onkruidbestrijding. De meest hardnekkige onkruiden waarmee we langs het spoor te maken hebben, zijn de 

Invasieve Exoten1. Door hun grote groei- en concurrentiekracht verdringen ze inheemse soorten en/of richten 

anderszins (veel) schade aan2. Mede hierdoor past hun voorkomen in/langs het spoor ook niet bij onze 

duurzaamheidsdoelstellingen. Kunnen we de hardnekkige soorten op een in de spooromgeving passende, 

alternatieve methode bestrijden, dan is de kans volgens ons reëel aanwezig dat we dat voor minder hardnekkige 

soorten ook kunnen. 

 

Momenteel mag er, onder specifieke voorwaarden, langs het spoor op bepaalde onderdelen voor 

onkruidbestrijding nog gebruik worden gemaakt van chemische middelen. ProRail stelt zich op het standpunt zo 

duurzaam mogelijk om te gaan met chemische onkruidbestrijding. Dus zo min mogelijk, alleen waar nodig en als 

er geen alternatieven tegen redelijke kosten voorhanden zijn. In de praktijk komt het er nu helaas nog vaak op 

neer, mede vanwege het ontbreken van goed bruikbare alternatieven, dat we gebruik maken van datgene wat nu 

nog in de Wet is geregeld. Binnen onze PGO-contractering van het onderhoud omschrijft opdrachtgever ProRail 

alleen de door de opdrachtnemers te leveren resultaten en wanneer wij die verwachten. Hoe onze 

opdrachtnemers dat invullen laten we aan hen, als ze het maar binnen de wettelijke randvoorwaarden doen. Dit 

laat echter onverlet dat we als spoorbranche een gezamenlijke informatiebehoefte hebben ten aanzien van wat er 

in de markt aan methoden en mogelijkheden voor duurzame, niet-chemische onkruidbestrijding voor ons 

beschikbaar is. Dat is niet altijd makkelijk en daarom wil ProRail daar in dezen het voortouw in nemen. 

 

ProRail blijft daarom actief op zoek, en wil zo ook haar partners stimuleren om actief op zoek te gaan, naar niet-

chemische methoden van onkruidbestrijding. In de markt zijn al alternatieve methoden van onkruidbestrijding 

beschikbaar. Deze zijn echter bedacht voor en beproefd in de openbare ruimte en niet voor het spoor. De 

spooromgeving is een bijzondere omgeving waar heel andere inrichtings-, onderhouds- en veiligheidseisen 

gelden dan in de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van hitte in de vorm van branders of 

infraroodstraling, wat niet bijzonder geschikt is in een omgeving waar veel kabels en leidingen aan de oppervlakte 

liggen zoals in het ballastbed. En dat maakt dat niet alle in de openbare ruimte bruikbare alternatieve 

onkruidbestrijdingsmethoden (overal) in de spooromgeving bruikbaar zijn. Wegen, parkeerplaatsen en mogelijk 

ook perrons zullen daar niet onder vallen, inspectiepaden, ballastbed, taluds en spoorbermen vaak wel.  

 

Voor deze proeftuin maken we gebruik van een locatie specifiek Plan van Aanpak (bijlage 2). In hoofdzaak draait 

het daarin om de methode van proefneming en de monitoring en evaluatie daarvan. Als er in dit plan bepaalde 

methoden worden aangehaald, dan is dat alleen bij wijze van voorbeeld bedoeld. Dat wil dus niet zeggen dat het 

idee dat u mogelijk voor deze proef heeft ook per definitie tot die methoden moet behoren om voor deelname aan 

deze proeftuin in aanmerking te komen. Het is immers goed mogelijk dat hier van afwijkende ideeën nog veel 

beter bij ons passen. Alle binnenkomende voorstellen zullen door ons gelijkelijk worden afgewogen om te bepalen 

welke alternatieve onkruidbestrijdingsmethoden uiteindelijk binnen deze proeftuin een plek gaan krijgen. Er zijn 6 

                                                           
1 Er zijn in Nederland natuurlijk nog veel meer ‘lastige’ planten die als invasieve exoot worden geclassificeerd, maar voor het 

spoor en de spooromgeving worden op dit moment specifiek de volgende soorten onwenselijk geacht: Aziatische 

Duizendknoop, Reuzenberenklauw, Amerikaanse Vogelkers en Reuzenbalsemien.  
2 Door Invasieve Exoten aangerichte schade: aantasting biodiversiteit waardoor andere soorten worden verdrongen met ook 

diverse gevolgen voor bijvoorbeeld land- en tuinbouw, schade aan infrastructuur en gebouwen, gezondheidsklachten, etc. De 

groep invasieve exotische planten en dieren kosten de EU daardoor jaarlijks ongeveer 12 miljard euro. 
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proefvlakken, dus we kiezen maximaal 6 verschillende methoden. Zo worden zoveel mogelijk verschillende 

marktpartijen in de gelegenheid gesteld om met hun product mee te doen aan deze Proeftuin “Duurzame 

bestrijding Aziatische Duizendknoop”. 

 

Resultaat van de test zal in ieder geval een onderzoek rapportage zijn, waarin de geschiktheid van de methode 

voor bestrijding bij het spoor en de effectiviteit van de methode binnen de test wordt omschreven. 

 

1.2 De uitdaging 

Niet-chemische, duurzame methoden van onkruidbestrijding vinden die toepasbaar zijn in spoorbermen. 

 

Op dit moment bestaat er een redelijk aantal alternatieve methoden van onkruidbestrijding voor in de openbare 

ruimte. Deze zijn echter lang niet allemaal bruikbaar in, bij of langs het spoor. Dat ze niet voor het spoor geschikt 

zijn, kan bijvoorbeeld liggen aan de kans dat ze veiligheidssystemen kunnen beïnvloeden of uitschakelen of 

omdat de verharding er niet geschikt voor is.  

 

Een aantal alternatieven is wel bruikbaar bij, in of langs het spoor, maar waarschijnlijk niet voor alle onkruiden. 

ProRail heeft op dit moment 4 Invasieve Exoten geïdentificeerd, waarop ze bestrijdend wil inzetten. Het meest 

hardnekkig daarvan wordt de Aziatische Duizendknoop geacht. Het zijn taaie, hoge planten die erg snel groeien 

en over het algemeen als lastig te bestrijden worden aangemerkt. Door hun invasieve karakter vormen ze voor 

spoor en spooromgeving bedreigingen op het gebied van biodiversiteit en veiligheid. Een groeiplaats van 

duizendknopen bevat ecologisch gezien nog minder soorten dan een Nederlandse maïsakker. Door hun hoogte 

kunnen ze het zicht op spoor en omgeving belemmeren. En door hun groeikracht kunnen zij bijvoorbeeld 

systeemkasten van treinbeveiligingsinstallaties in groeien met alle mogelijke technische storingen van dien tot 

gevolg. De Aziatische duizendknoop stopt niet met groeien bij een eigendomsgrens. ProRail wil hierin haar 

verantwoordelijkheid nemen om hinder voor haar buren zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

ProRail gaat in deze proeftuin onderzoeken in hoeverre verschillende chemieloze, duurzame 

bestrijdingsmethoden: 

- In, bij of langs het spoor kunnen worden ingezet; 

- Effectief voor de bestrijding van “Aziatische Duizendknopen” in de spooromgeving kunnen worden ingezet; 

- Iedere methode impact heeft op eventueel andere aanwezige onkruiden binnen de proefvlakken;  

- Iedere methode impact heeft op de biodiversiteit. 

Ten behoeve van de uit te voeren monitoring en metingen (o.a. van de resultaten van iedere methode) wordt door 

ProRail een onafhankelijke instantie ingeschakeld.  

 

 

1.3 Beschrijving van de te testen product(en) 

In de proeftuin willen we conform Plan van Aanpak 6 verschillende chemieloze onkruidbestrijdingsmethoden 

testen. Deze methoden kunnen op den duur een eventuele vervanging van chemische onkruidbestrijding op het 

Nederlandse spoor vormen. 

 

 

1.4 Waarom meedoen?  

Voor ProRail zijn duurzaamheid en open innovatie twee belangrijke onderwerpen; ProRail wil een brede markt 

aantrekken om mee te denken over deze problematiek.  

 

ProRail organiseert en faciliteert voor uw oplossing(en) de testmogelijkheden. ProRail biedt u als marktpartij een 

kans om vast te stellen hoe uw methode functioneert: 

1. In, bij of langs het spoor; 

2. Bij de bestrijding van Invasieve Exoten zonder dat daarbij sprake is van graafwerkzaamheden in het 

baanlichaam; 

3. Bij de chemieloze bestrijding van andere aanwezige onkruiden binnen de proefvlakken.  
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Daarnaast wordt uw methode, zonder kosten voor uw organisatie, in opdracht van ProRail uitvoerig gemonitord 

en geëvalueerd. De uitkomsten van deze monitoring en evaluatie worden door ProRail ter beschikking gesteld 

aan de deelnemers én (in onderling overleg met de deelnemers) aan partijen die zich bezighouden met: 

- Het (groen-)beheer van spoorweginfrastructuren in andere (Europese) landen; 

- Het doen van onderzoek naar chemieloze methoden van onkruidbestrijding in Nederland en andere 

(Europese) landen; 

- Het doen van onderzoek naar methoden van bestrijding van “Invasieve Exoten” in Nederland en andere 

(Europese) landen. 

 

U levert gedurende de testperiode een methode van chemieloze onkruidbestrijding en de uitvoering daarvan. 

ProRail stelt voor deelname aan de proef, per proefvlak een onkostenvergoeding van €2.000,- beschikbaar.  
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2. Hoe kan ik meedoen? 

Heeft u interesse in deelname aan de proeftuin? In dit hoofdstuk wordt het proces van de proeftuin beschreven en 

wordt duidelijk hoe u zich aan kunt melden.  

 

2.1 Fase 1 - Aanmelding 

Heeft u een methode van chemieloze onkruidbestrijding ontwikkeld, die ook inzetbaar is voor de bestrijding van 

“Aziatische duizendknopen”, en wilt u deze testen in een spoorse omgeving, dan kunt u zich aanmelden voor 

deze proeftuin. U maakt dan kans om uw methode op een locatie bij station “Utrecht Zuilen” in de 

spooromgeving te testen van eind 2019 tot eind 2021. Op de proeflocatie zijn 6 proefvlakken met een afmeting 

van 6,5 bij 3 meter beschikbaar. De proeflocatie ligt op een spoortalud in de bebouwde omgeving, ligt buiten 

een geluidscherm en VVW-Trein zone B en is middels een hek afgesloten van de directe omgeving. 

 

Fig. 1. Opzet Proef- en meetvlakken 

 

In deze eerste fase hoort ProRail graag welke partijen geïnteresseerd zijn in deelname, welke 

bestrijdingsmethode men heeft ontwikkeld en welke eigenschappen deze methode heeft. U kunt zich 

aanmelden door middel van het invullen van het aanmeldformulier zoals opgenomen in bijlage 1. Daarnaast 

vragen wij u als onderdeel van uw aanmelding de volgende informatieproducten te overleggen: 

1. Een beschrijving van de methode en de toepassing daarvan; 

2. Methodebeschrijving en -schets van het te gebruiken materieel; 

 

In de voornoemde informatieproducten dient in ieder geval de volgende informatie over de door u voorgestelde 

methode te zijn opgenomen: 

a) Wat de door u voorgestelde methode inhoudt; op welk principe het berust, welke behandelfrequentie nodig 

is en wat de verwachtte resultaten zijn; 
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b) Het treinverkeer en de (veiligheid van de) spoorweginfrastructuur mogen door de door u voorgestelde 

methode niet worden beïnvloed! Hoewel we bij deze proeftuin niet direct in het spoor gaan testen, zouden 

we van u graag wel een indicatie krijgen van hoe zich dit volgens u verhoudt tot de door u voorgestelde 

methode; 

c) Hoeveel ruimte u op locatie nodig heeft om uw methode toe te kunnen passen; 

d) Wat de eventuele impact van uw methode op omgeving en milieu is en waarom/hoe die zich voor (kunnen) 

doen. Als die impact er volgens u niet is, dient u aan te geven dat dat niet zo is en waarop u dit baseert; 

e) Welke risico’s ziet u in relatie tot toepassing van uw methode op de voorgestelde locatie? Dit conform 

hoofstuk 7 ‘Risicomanagement’ uit het plan van aanpak (bijlage 2); 

f) Een indicatie van kentallen t.a.v. prijs en productie (hoeveel m² kan er per uur worden behandeld, hoe vaak 

moet behandeling per jaar worden uitgevoerd en wat kost één behandeling); 

g) Wat zijn de eventueel al met de door u voorgestelde methode bereikte resultaten in andere omgevingen 

dan het spoor? 

 

Heeft u naar aanleiding van deze uitvraag en bovenstaande toelichting daarop inhoudelijke vragen? Dan kunt u 

deze aan ons stellen via TenderNed en/of de door ons voor deze proeftuin opengestelde mailbox 

proeftuin_invasieve_exoten@prorail.nl . Let op: beantwoording van deze gestelde vragen zal, zonder 

vernoeming van vragenstellers, vanwege een gelijke informatievoorziening aan alle aanmelders worden 

verstrekt. 

 

Er wordt door ProRail na selectie aan de deelnemers per proefvlak een onkostenvergoeding van €2.000,- 

beschikbaar gesteld. 

 

2.1.1 Beoordelingscriteria 

De aanmeldingen worden beoordeeld op beantwoording van de onder paragraaf 2.1 gestelde vragen en op 

basis van onderstaande criteria: 

 

1. Volledigheid van de aanmelding 

A. Is het aanmeldformulier voldoende ingevuld; 

B. Zijn de gevraagde informatiedocumenten aangeleverd; 

C. Bevatten de aangeleverde informatiedocumenten de gevraagde informatie zoals omschreven in 

paragraaf 2.1 (a. t/m f.). 

2. Chemieloze bestrijdingstechniek/-methode 

Alle methoden die binnen deze proeftuin zullen worden getest, mogen bij de bestrijding geen gebruik van 

chemische bestrijdingsmiddelen (ook al zijn deze in Nederland toegelaten). Methoden die op enig 

onderdeel of moment wel gebruik maken van chemische bestrijdingsmiddelen worden uitgesloten van 

verdere beoordeling van het voorstel en/of (verdere) deelname aan de proeftuin; 

3. Afgraven en/of frezen van de spoorberm/-talud alleen onder voorwaarden! 

Op de testlocatie ligt het spoor “in ophoging”, wat wil zeggen dat het spoor op een talud ligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:proeftuin_invasieve_exoten@prorail.nl
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Fig. 2 overzicht plangebied met onderzoeksvlak en enkele groeiplaatsen 

 

Omdat het niet wenselijk is de spoorweginfrastructuur ter plaatse bloot te stellen aan gevaren van 

erosie/afkalving van de berm en/of het onderliggende baanlichaam, of het daardoor bloot komen te liggen 

van enig onderdeel van de spoorweginfrastructuur daarin gelegen, is het in deze proeftuin ten strengste 

verboden: 

a. Zonder de voorafgaand benodigde onderzoeken, vergunningen en/of toestemmingen 

graafwerkzaamheden in de spoorberm en/of het baanlichaam te verrichten; 

b. De spoorberm en/of het baanlichaam, als gevolg van toegestane graafwerkzaamheden, langer dan 

een werkdag onhersteld te laten liggen. Graafwerkzaamheden (mits toegestaan) moeten dus nog 

dezelfde dag ook weer worden hersteld; 

c. Geen schade aanbrengen aan eventueel aanwezige Netten3 of andere ondergrondse 

infrastructuren; 

d. De spoorberm (machinaal) te frezen. 

Fig. 3 leidingstrook langs proefgebied 

 

4. Passend binnen de inrichting van proef- en meetvlak 

De voorstellen moeten passen binnen de opzet van proef- en meetvlakken zoals in het PvA aangegeven 

kunnen worden toegepast. Aanpassing van deze opzet is niet mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 situatieschets inrichting proef- en meetvlakken (groen ingekleurd) 

                                                           
3 Netten: Ondergrondse kabels of leidingen, daaronder begrepen lege buizen, ondergrondse ondersteuningswerken en 

beschermingswerken, bestemd voor transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informatie. Daar 

waar de term 'net' wordt gehanteerd, wordt in beginsel 'net en onderdelen van het net' bedoeld. 
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5. Passend binnen het monitoringssysteem  

De voorstellen moeten passen binnen het monitoringssysteem zoals in het PvA (bijlage 2) aangegeven 

kunnen worden toegepast. Aanpassing van deze opzet is niet mogelijk. 

 

6. Testduur 

Eén van de bedoelingen van de proeftuin is het vinden van voor het spoor geschikte chemieloze methoden 

van bestrijding van “Invasieve Exoten” en meer specifiek de “Aziatische Duizendknopen”. Een goede 

bestrijding vereist volgens de vakliteratuur een meerjarige aanpak. Om die reden zal deze proeftuin in ieder 

geval van eind 2019 tot en met december 2021 duren. Alleen gegadigden die zich voor de volle looptijd aan 

deze proeftuin en het bijbehorende Plan van Aanpak willen committeren, komen in aanmerking voor 

deelname. 

 

7. LCA-gegevens van de methode 

De beschikbaarheid van een LCA is niet verplicht, maar inzicht in (potentiële) CO2 reductie en andere LCA-

informatie (die meer inzicht bieden in de potentieel te behalen duurzaamheidswinst ten opzichte van 

traditionele, chemische onkruidbestrijdingsmethoden) verbetert wel de beoordelingsmogelijkheden van het 

voorstel. 

 

2.1.2 Wie beoordeelt? 

De beoordeling geschiedt door: 

- Inhoudsdeskundigen van ProRail op het gebied van bermonderhoud en/of ecologie, waaronder een 

Systeemspecialist, een Beleidsadviseur en een Onderhoudsinspecteur; 

- Inhoudsdeskundigen van ProRail op het gebied van Innovatie en Ontwikkeling; 

- Eén of meerdere door ProRail voor de monitoring en evaluatie gecontracteerde onderzoekers. 

 

Alle leden beoordelen individueel de ingediende inschrijvingen en vullen het scoreformulier in voor het bepaalde 

beoordelingscriterium uit paragraaf 2.1.1. De score kan per criterium variëren in range van 0-1-4-7-10 punten. 

Opties die geen onderdeel uitmaken van de inschrijving worden niet meegewogen.  

De individuele beoordelingen worden ingebracht in een overleg van de beoordelingscommissie. Doel van dit 

overleg is tot consensus te komen over de definitieve beoordeling per sub criterium. Het definitieve eindcijfer 

wordt bepaald door optelling van de scores van de beoordelingscriteria. 

 

Score  Motivatie 

0 

Slecht: de doelstelling is in zijn geheel niet beantwoord. Indien wel een uitwerking is gegeven aan 
het gevraagde, maar deze uitwerking aantoonbaar geen betrekking heeft op de betreffende 
doelstelling en/of de doelstelling in zijn geheel niet beoordeeld kan worden dan worden ook 0 
punten toegekend. 

1 
Matig: een deel van de doelstelling is niet beantwoord en/of de beantwoording sluit niet of 
nauwelijks aan bij de betreffende doelstelling. De beantwoording brengt in aantal of gevolg 
aanzienlijke nieuwe risico's voor ProRail met zich mee. 

4 
Voldoende: de doelstelling wordt volledig beantwoord en de beantwoording sluit voldoende aan bij 
de betreffende doelstelling. De beantwoording brengt in aantal of gevolg beperkte nieuwe risico's 
voor ProRail met zich mee. 

7 
Goed: de doelstelling wordt volledig beantwoord en de beantwoording sluit goed aan bij de 
betreffende doelstelling. De beantwoording brengt in aantal of gevolg nauwelijks nieuwe risico's 
voor ProRail met zich mee. 

10 

Uitstekend: de doelstelling wordt volledig beantwoord en de beantwoording sluit uitstekend aan bij 
de betreffende doelstelling. Daarnaast bestaat de beantwoording uit vernieuwende elementen 
zodanig dat de doelstelling overtroffen wordt. De beantwoording brengt in aantal of gevolg 
nauwelijks nieuwe risico's voor ProRail met zich mee. 

 

  



  

 

 

Pagina 10 Leidraad proeftuin “Duurzame Bestrijding Japanse Duizendknoop - 2019-2021” TN234663 

In de algemene zin geldt dat een beantwoording SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, 

Tijdgebonden) dient te zijn waarbij een meer SMART omschreven beantwoording beter scoort. Bovendien is 

aantoonbaarheid van belang, waarbij een betere aantoonbaarheid (bijvoorbeeld door verwijzing naar eerdere 

succesvolle toepassing) beter scoort. 

 

Alle aangemelde partijen krijgen een schriftelijke terugkoppeling van ProRail. De geselecteerde aanmeldingen 

gaan door naar fase 2. ProRail wil maximaal 6 verschillende duurzame bestrijdingsmethoden4 in fase 2. ProRail 

behoudt zich het recht voor om dit aantal te wijzigen.  

NB: aangemelde duurzame bestrijdingsmethoden die aan alle vereisten voldoen worden niet automatisch ook 

altijd geselecteerd.  

 

 

2.2 Fase 2 - Testen 

De geselecteerde duurzame bestrijdingsmethoden zullen door ProRail twee jaar lang worden gemonitord op 

een daarvoor speciaal door ProRail geselecteerde locatie achter de Seringstraat in Utrecht in de 

spooromgeving.  

 

ProRail zal na het mededelen van de uitslag van fase 1 een uitnodiging sturen voor een startbijeenkomst onder 

leiding van de door ProRail gecontracteerde onderzoekspartij in de Verkeersleidingspost te Utrecht in de buurt 

van de testlocatie én op de testlocatie zelf. Dit verzoek zal naast de uitnodiging ook alle verder beschikbare en 

nog niet eerder verstrekte informatie bevatten. 

 

In deze fase wordt door ProRail een onkostenvergoeding5 van €2.000,- per proefvlak beschikbaar gesteld. U 

neemt conform het Plan van Aanpak deel aan de proeftuin en komt daarvoor onder andere, in afstemming met 

de projectleider van ProRail en de door ProRail gecontracteerde onderzoekspartij, regelmatig naar de 

testlocatie voor een behandeling van het u toegewezen proefvlak met uw methoden.  

 

Na de startbijeenkomst start de testfase. Zoals gezegd heeft ProRail hiervoor een testplan op laten stellen door 

een door haar gecontracteerde, maar verder onafhankelijk onderzoekspartij. Dit testplan wordt na fase 1 met de 

geselecteerde partijen gedeeld. In het testplan staat beschreven, wat de exacte testlocatie is en is een 

beschrijving van de monitoringsopzet opgenomen.  

 

Indien u naast deelname aan deze proeftuin (op verzoek van ProRail of door haar gecontracteerde 

onderhoudspartijen) gedurende de looptijd van de proeftuin uw methode nog op andere locaties in de 

spooromgeving wilt toepassen, dan kunt u hierover in fase 2 met ProRail in gesprek. Voorwaarde is in ieder 

geval wel dat de toepassing van uw methode op andere locaties niet conflicterend zijn met de proeftuin.   

 

 

2.3 Planning 

Het voorgenomen tijdpad van de proeftuin ziet er als volgt uit: 

 

Aankondiging Proeftuin  7 oktober 2019  

Deadline indienen aanmelding  1 november 17:00 uur  

Definitieve selectie en terugkoppeling aan partijen 6 november 2019 (3 week) 

Informatiebijeenkomst en bezoek testlocatie bij 
station “Utrecht Zuilen” 

25 november 2019 09:30 – 11:30  

Verstrekken testovereenkomst  29 november 2019  

Feedback van de bevindingen en resultaten 
(testperiode duurt 2 jaar) 

Eind 2020 (tussenrapport) en eind 2021 
eindrapport. 

 

                                                           
4 Onder “Duurzaam” verstaan wij in dezen 'geproduceerd en toegepast op een manier die het milieu en de natuur zo min 
mogelijk belast, zodat de in de spooromgeving aanwezige en/of gewenste biologische systemen zich voor onbepaalde tijd 
divers én productief kunnen blijven ontwikkelen. 
5 Ter Compensatie van brandstofkosten en/of reiskosten, huur materiaal, etc.  
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2.4 Na afloop van de proeftuin 

Op basis van de testresultaten stelt ProRail een eindrapportage op. Op basis van deze rapportage zal ProRail 

besluiten in hoeverre en voor welke zones de geboden oplossingen geschikt zijn voor een duurzame bestrijding 

van Aziatische Duizendknopen (en andere onkruiden) in de spooromgeving. Indien zij tot het besluit komen dat 

het antwoord op deze vraag positief is dan zal ProRail hierover haar organisatieonderdelen gericht op 

onderhoud, de branche én de Stichting Probos informeren over de methode(s) en haar functionele specificaties. 

 

Na afloop van de proeftuin mag de door ProRail opgeleverde eindrapportage van deze Proeftuin, door alle 

partijen waaraan deze ter informatie wordt verstrekt worden gebruikt in hun bedrijfsvoering processen. Aan het 

begin van fase 2 zullen hierover met alle deelnemers nadere afspraken worden gemaakt. 

 

2.5 Contactpersoon 

Op TenderNed kunt u alle documenten raadplegen echter omdat deze proeftuin gezien wordt als een vorm van 

‘Marktconsultatie’ is de standaard berichtenmodule van TenderNed niet toegankelijk. 

 

Voor de fase van aanmelding en selectie geldt derhalve voor de gegadigden dat alle communicatie 

verloopt via mailbox “proeftuin_invasieve_exoten@prorail.nl”.  

 

  

file:///E:/Proeftuin%20Alternatieve%20Onkruidbestrijding/proeftuin_invasieve_exoten@prorail.nl
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3. Spelregels  

Op deze Proeftuin zijn de voorwaarden van toepassing zoals beschreven in deze Leidraad. 

 

De hieronder genoemde spelregels gelden alleen voor de eerste fase van de Proeftuin. Voor de andere fases 

zijn de spelregels vastgelegd in de Proeftuinovereenkomst. 

 

1. Door het indienen van een Aanmelding gaat u expliciet akkoord met de inhoud van deze Leidraad.  

 

2. ProRail gaat niet akkoord met Aanmeldingen waarin aanvullende voorwaarden zijn opgenomen.  

 

3. Het aantal Deelnemers dat door gaat naar de volgende fase kan tijdens de Proeftuin worden aangepast 

naar wens van ProRail.  

 

4. Iedere Aanmelding bevat 1 beschreven oplossing, dus geen pakket van maatregelen.  

 

5. U kunt meerdere Aanmeldingen per afzender/organisatie indienen. Iedere Aanmelding wordt apart 

behandeld.  

 

6. Indiening van de stukken dient tijdig plaats te vinden op de in paragraaf 2.3 Planning genoemde 

tijdstippen. Aanmeldingen die na dit tijdstip worden ingediend en/ of niet compleet zijn, worden mogelijk 

niet in behandeling genomen. 

 

7. Het verstrekken van onjuiste gegevens kan te allen tijde tijdens het Proeftuinproces tot uitsluiting leiden. 

Wanneer er na de gunning van de opdracht blijkt dat de Deelnemer onjuiste gegevens heeft verstrekt 

kan dit leiden tot ontbinding van de overeenkomst. 

 

8. ProRail behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Proeftuinprocedure stop te zetten, op te schorten 

dan wel te beëindigen. Dit kan bijvoorbeeld ook inhouden dat de locatie van de proeftuin verplaatst kan 

worden (qua locatie en in de tijd).  

 

9. Indien de u als Deelnemer zich niet houdt aan de in deze Leidraad beschreven werkwijze, kan dit leiden 

tot uitsluiting van de procedure.  

 

10. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk 

zijn bevestigd. 

 

11. Indien u in het kader van een specifieke procedure klachten of bezwaren heeft, kunt u deze richten aan 

het door ProRail ingestelde klachtenmeldpunt. De werkwijze is beschreven in de “Klachtenregeling 

aanbesteden van ProRail”, deze is te vinden op http://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-

inkoop/documenten-en-juridische-voorwaarden. Het klachtenmeldpunt is te bereiken via 

aanbestedingsklachten@prorail.nl. 
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Bijlage 1 Aanmeldingsformulier 

Aanmeldingsformulier:  
Proeftuin ‘Duurzame bestrijding Aziatische Duizendknoop in de 
spooromgeving - 2019-202’ (TN234663) 
 

ProRail wil door middel van een proeftuin 6 verschillende chemieloze onkruidbestrijdingsmethoden 

testen. Deze methoden kunnen op den duur een eventuele vervanging van chemische 

onkruidbestrijding op het Nederlandse spoor vormen. 

Om deze reden willen wij u vragen deel te nemen aan deze marktconsultatie.  
 
Bent u geïnteresseerd en heeft u een goede oplossing voor de geschetste problematiek?  
Vul dan hieronder de gevraagde gegevens in, aangevuld met een beschrijving van uw oplossing. 
 

Organisatie/ naam  

KvK-nummer (optioneel)  

Contactpersoon  

Straat + huisnummer  

Postcode/ Plaats  

Postbus (optioneel)  

Postcode/ Plaats (optioneel)  

Telefoon   

Email  

Motivatie deelname proeftuin:  

 

 

 

 

Korte beschrijving oplossing: 

 

 

 

 

Bijlagen: 

<<vul hier de bijlagen in waarnaar u verwijst>> 

 

 

 

 

 
Wij zien uw aanmelding graag vóór vrijdag 1 november 2019 17:00 uur tegemoet via de 
inschrijfmodule van TenderNed of een e-mail aan: proeftuin_invasieve_exoten@prorail.nl 
 
Onder vermelding van: Aanmelding Proeftuin Landelijk - Bestrijding Invasieve Exoten 
 
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend: 
 
 
Plaats:     Datum: 
 
 
Naam:     Handtekening: 

mailto:proeftuin_invasieve_exoten@prorail.nl
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Bijlage 2 Plan van Aanpak: 
‘PvA_Proeftuin bestrijding Aziatische Duizendknoop_Rapport_20191003_Dactylis’ 

Separaat bijgevoegd. 

 
 

Bijlage 3 Proeftuin overeenkomst:  
‘Proeftuinovereenkomst Duurzame Bestrijding Aziatische Duizendknoop v1.0’  

Separaat bijgevoegd. 

 


