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Geachte inschrijver, 

 

Ten behoeve van de nationaal openbare aanbesteding voor het project “Knelpunten otters”, Groen 

Blauwe Rijn Alliantie, is op 15 mei 2020 de aankondiging gepubliceerd op de website van ARK 

Natuurontwikkeling. In de dagen daarna zijn de inschrijvers in de gelegenheid gesteld om tot 5 juni 

2020, vragen in te dienen over het bestek. Deze nota omvat de antwoorden op de gestelde vragen. 

ANTWOORDEN OP ONTVANGEN VRAGEN VAN INSCHRIJVERS 
 

Door de aanbestedende dienst/opdrachtgever zijn de volgende vragen beantwoord: 

 
1. Vraag:  

De beschreven materialen in de bestekposten voor de loopplanken worden door 1 leverancier gemaakt. 

Ook de maatvoering is hieraan gekoppeld. Mag gelijkwaardig materiaal aangeboden worden? Ook al is 

hierin afwijking in 1 cm in breedte mogelijk? (51 ipv 50 cm) En een afwijking van 0,5 cm in de dikte van 

de planken? 

Antwoord: Vanuit vergunningvoorschriften van waterschap Rijn en IJssel is een breedte van 50 

cm voorgeschreven. Hiervan mag niet worden afgeweken. Gelijkwaardig materiaal (gerecycled 

kunststof) is toegestaan. Een afwijking van 0,5 cm in dikte is eveneens toegestaan.  

 

2. Vraag:  

Als de voorgeschreven steunen op 90 cm of 120 cm afstand gemonteerd zouden mogen worden, is er 

geen restmateriaal bij planken van 360cm. Is dit toegestaan? 

Antwoord: Onderlinge afstand van de steunen op 90 cm is toegestaan. Eventuele extra kosten 

voor extra steunen dienen in de inschrijfprijs inbegrepen te zijn. 

 

3. Vraag 3 

Waar de kopse kant van de planken elkaar raken is er zeer weinig ruimte op de beugel (4cm) om beide 

planken d.m.v. slotbouten te bevestigen. Een bredere beugel op die plaatsen waar de koppen van de 

planken samenkomen zou uitkomst bieden. Kan u hiermee rekening houden in de uitvraag? 

Antwoord: In de betreffende besteksposten is opgenomen dat ‘benodigde bevestigingsmidde-

len dienen te zijn inbegrepen in de bestekspost’. Een bredere beugel of verbindingstrip is toe-

gestaan, maar dient in de inschrijfprijs inbegrepen te zijn.  
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4. Vraag 4 
In tekening GBRA 3 is een vrije werkruimte te zien van 65 cm boven het waterpeil. Is het waterpeil te ver-

lagen om meer werkruimte te creëren? 

Antwoord: De waterstand is sterk afhankelijk van de hoeveelheid neerslag. In juli 2019 stond 

het waterpeil tijdens de inmeting op 9,26m +NAP. Hier kunnen echter geen rechten aan wor-

den ontleend. De aannemer moet uitgaan van de waterpeilen op de tekening. Indien de aan-

nemer het waterpeil t.b.v. de werkzaamheden wil verlagen, dient hij dit zelf af te stemmen 

met waterschap Rijn en IJssel. 

 

5. Vraag 5 

In de beschrijving van GBRA 8 staat dat de onderste bout op 18,35m +NAP moet zitten. De hoogte van 

de loopplank staat op 18,20m +NAP. Klopt dit? 

Antwoord: Op deze locatie is naar alle waarschijnlijkheid in het verleden al eens een loopplank 

bevestigd geweest. De reeds aanwezige gaten mogen gebruikt worden, indien mogelijk. Dit is 

niet verplicht.   

 

6. Vraag 6 

In tekening GBRA 10 ligt de loopplank gelijk met de waterlijn, en op het inmeetmoment zelfs daaronder. 

Is dit wenselijk, of mag deze ook 10 of 15 cm boven de waterlijn liggen, zodat niet onder water geboord 

hoeft te worden? 

Antwoord: Nee, de loopplank dient op de aangegeven N.A.P. hoogte aangebracht te worden, 

in verband met de (minimale) doorloophoogte van 0,60 m.  

 

7. Vraag 7 

In de tekening en beschrijving van GBRA 10 wordt gesproken over een loopplank van 60cm breed, terwijl 

op alle andere plaatsen 50cm breedte gehanteerd wordt. Is dit juist?  

Antwoord: Ja, dit is juist. Alleen op deze locatie wordt afgeweken van de loopplankbreedte. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u veel succes bij de 

inschrijving. 

 

 

Namens ARK Natuurontwikkeling, 

 

 

 

 

Jos Koeslag 
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