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1 INLEIDING 

 

 

In 2012 hebben LTO Nederland, Raad voor Plantenrassen (RvP), Bosschap, Naktuinbouw, 

Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH) en Handelsgroep Boom- en Heesterzaden 

(BoHeZa) een Green deal afgesloten onder de naam ‘Weet Welk Plantmateriaal Je 

(Ver)koopt!’. Het doel van de Green Deal is dat alle partijen die betrokken zijn bij de keten 

van plantmateriaal van bos- en haagplantsoen vertrouwen hebben in en kennis hebben van de 

kwaliteit van het plantmateriaal dat ze kopen of verkopen. Het huidige kwaliteitssysteem 

wordt voor alle partijen in de keten geoptimaliseerd, dus effectiever en efficiënter gemaakt 

(kader 1). Aan de Green Deal zit het kennis- en communicatieproject ‘Verbetering 

kwaliteitsketen groenvoorzieningen’ gekoppeld dat door het ministerie van Economische 

Zaken wordt gefinancierd. Dit project voorziet in een studie en een communicatietraject. De 

studie moet de knelpunten in kaart brengen voor de productie, voorschrijving en toepassing 

van kwalitatief hoogwaardig plantmateriaal en voor de transparantie van en het vertrouwen 

in de keten. Op basis van deze analyse moeten oplossingen aangedragen worden met als 

uiteindelijk doel het verhogen van het aandeel kwalitatief hoogwaardig plantmateriaal en de 

transparantie van en het vertrouwen in de keten. Kwalitatief hoogwaardig plantmateriaal 

wordt hierbij in deze studie opgevat als plantmateriaal dat voldoet aan de kwaliteitseisen 

NEN 7412 en van een herkomst is uit de Nederlandse rassenlijst. Dit rapport beschrijft de 

resultaten van deze studie die is uitgevoerd door Stichting Probos. Deze studie is uitgevoerd 

in opdracht van het Bosschap en is begeleid door een stuurgroep vanuit de Green deal 

(bijlage 1).  

 

Green deal Weet Welk Plantmateriaal Je (Ver)koopt! 

Het doel van de Green Deal is dat alle partijen die betrokken zijn bij de keten van 

plantmateriaal van bos- en haagplantsoen vertrouwen hebben in en kennis hebben van de 

kwaliteit van het plantmateriaal dat ze kopen of verkopen. Het huidige kwaliteitssysteem 

wordt voor alle partijen in de keten geoptimaliseerd, dus effectiever en efficiënter gemaakt. 

De initiatiefnemers doorlopen de diverse stappen in de keten, beschrijven en benoemen 

knelpunten, 

analyseren ze en dragen oplossingen aan om de knelpunten op te lossen. Daarnaast kijken ze 

naar 

mogelijkheden om processen te vereenvoudigen en waar mogelijk te versoepelen, waarbij 

transparantie van het proces in de keten vooropstaat. 

Daarnaast zetten de initiatiefnemers, met ondersteuning van een door het ministerie van 

Economische 

Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) gefinancierd project, in op vergroting van de kennis 

over alle 

disciplines binnen de gehele keten en de uitwisseling ervan over betrokken actoren. Verder 

ontwikkelen ze lesmateriaal voor regulier en cursorisch onderwijs en maken ze een start met 

het aanbieden van cursussen over kwaliteitsaspecten van plantmateriaal. 

Met de Green Deal wordt een jarenlang, complex probleem waarbij veel actoren betrokken 

zijn met brede instemming en ambitie resultaatgericht opgepakt. Het is tot nu toe niet 

mogelijk gebleken om de 

problemen anderszins naar tevredenheid in de volle breedte op te lossen. De resultaten van 

het aan de 

Green Deal gekoppelde kennis- en communicatieproject ‘Verbetering kwaliteitsketen 

groenvoorzieningen’ dat door EL&I wordt gefinancierd, is van groot belang voor het slagen 

van de Green Deal. Voor de samenleving levert deze Green Deal duurzame functievervulling 

van groenvoorzieningen op, omdat er uiteindelijk bewuster gebruik wordt gemaakt van 

(specifieke) kwaliteiten en herkomsten van plantmateriaal. Bovendien leidt het project tot 
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kostenbesparing door minder uitval van plantmateriaal en meer houtopbrengsten, dus een 

rendabeler bosbeheer. 

Topsector: tuinbouw & uitgangsmaterialen De uitdaging van deze Green Deal is verbetering 

van kennis en communicatie over kwaliteitsaspecten van plantmateriaal in de sector. En 

verbetering van vertrouwen onder actoren en transparantie in de sector door bestaande 

kwaliteitssystemen te optimaliseren. 

 

 

Werkwijze 

De gevolgde werkwijze van deze studie is gebaseerd op het uitgangspunt dat de studie zich 

moest richten op de analyse van 10-15 concrete groenprojecten en kwalitatieve gegevens op 

moest leveren. Om de analyse zo objectief mogelijk te laten verlopen was de opdracht om, 

naast interviews met betrokken personen, zo veel mogelijk documenten van de 

groenprojecten te bestuderen, zoals inrichtingsplannen, bestekken, offerteaanvragen, 

offertes, orderbevestigingen, afleverbonnen, certificaten, checklists en facturen. De studie is 

niet opgezet om kwantitatieve resultaten te kunnen presenteren. Het aantal bestudeerde 

groenprojecten is daarvoor te gering en bovendien variëren de bestudeerde groenprojecten 

veelal te sterk in opzet, organisatie en type om een vergelijking mogelijk te maken.  

Bij aanvang van de studie is een lijst van groenprojecten aangereikt aan Stichting Probos. 

Uiteindelijk zijn tien groenprojecten van deze lijst geanalyseerd. Dit is aangevuld met drie 

groenprojecten van particuliere opdrachtgevers, omdat slechts eenmaal een particuliere 

opdrachtgever voorkwam op de aangereikte projectenlijst. Opvallend in de aangereikte lijst 

was verder dat in negen projecten hoofdzakelijk autochtoon plantmateriaal is aangeplant, 

hetgeen geen juiste weerspiegeling is van de praktijk. In zeven van de dertien bestudeerde 

groenprojecten heeft Bronnen of Staatsbosbeheer Zaad en Plantsoen plantmateriaal geleverd. 

Dit komt niet overeen met het marktaandeel dat deze organisaties hadden en hebben.  

Om een goed beeld te krijgen van de organisatie van de sector zijn bij aanvang van de studie 

een aantal deskundigen geïnterviewd. Op basis van deze gesprekken is vervolgens een 

standaard vragenlijst opgesteld (bijlage 2). Met behulp van deze vragenlijst zijn de 

projectleiders van de groenprojecten geïnterviewd en zijn relevante documenten van het 

project opgevraagd. Van acht groenprojecten zijn er een of meer documenten (bestekken, 

offertes, verzendlijsten/afleverbonnen, certificaten, facturen etc) verkregen. In geen enkel 

geval zijn er voldoende documenten verkregen om de kwaliteit en herkomst van al het 

plantsoen uit een project in de keten van kweker tot eindgebruiker te kunnen volgen. 

Hierdoor was het bovendien niet mogelijk om aan de hand van alleen de documenten vast te 

stellen op welk moment in het proces afwijkingen ten aanzien van de aanvankelijke 

gevraagde kwaliteit en herkomst van het plantmateriaal voorkwamen. Voor het verkrijgen 

van aanvullende informatie moest daarom zwaar worden geleund op de interviews. Deze 

mondelinge informatie over de keten van kweker tot eindgebruiker is per definitie minder 

objectief dan de informatie die uit documenten kan worden afgeleid. Personen uit andere 

schakels uit de keten, bijvoorbeeld kwekers of aannemers zijn geïnterviewd als dit nodig was 

om een compleet beeld te verkrijgen van het betreffende groenproject.  

Stichting Probos is al decennialang nauw betrokken bij de certificering van duurzaam 

geproduceerd hout. Hierdoor is veel kennis aanwezig over succes- en faalfactoren voor het 

stimuleren van product- en ketencertificering. De certificering van duurzaam geproduceerd 

hout is zeer succesvol en daarom een goede inspiratie- en kennisbron voor de kwekerijsector. 

Het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd gezaagd hout en plaatmateriaal op de 

Nederlandse markt is in de periode 2008 – 2011 toegenomen van 33,5% naar 65,7 %. Voor 

zover relevant is voor deze studie inspiratie geput uit de houtketen en zijn er vergelijkingen 

gemaakt tussen de keten voor duurzaam geproduceerd hout en de keten voor kwalitatief 

hoogwaardig plantsoen.  
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Op basis van de informatie uit de documenten, de interviews en de vergelijking met de 

houtsector zijn knelpunten in beeld gebracht. Hierbij zijn de algemene indrukken die uit de 

interviews naar voren kwam gepresenteerd en, voor zover mogelijk, kwantitatieve resultaten. 

Deze resultaten zijn besproken in de stuurgroep en vervolgens zijn aanbevelingen opgesteld 

om de gesignaleerde knelpunten op te lossen en zo het marktaandeel kwalitatief 

hoogwaardig plantmateriaal te vergroten en de transparantie van en het vertrouwen in de 

keten te vergroten.  
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2  RESULTATEN EVALUATIE GROENPROJECTEN 

 

 

De resultaten van de bestudering van de groenprojecten worden in dit hoofdstuk kort en 

bondig beschreven aan de hand van onderwerpen die relevant werden gevonden voor dit 

project en een plaats hadden in de vragenlijst die is gebruikt als leidraad bij de interviews en 

de bestudering van de documenten.  

 

Lengte van de keten 

De lengte van de keten, het aantal partijen tussen productiekwekerij en opdrachtgever, is zeer 

variabel. De kortste keten bestond uit twee schakels, namelijk opdrachtgever en kweker. De 

langste keten bestond uit opdrachtgever, ingenieursbureau, hoofdaannemer, groenaannemer, 

kwekerij en groenbeheerder. In zes gevallen was sprake van directieleveringen. Enkele 

geïnterviewden gaven aan dat ze bewust voor een korte keten kozen (w.o. directieleveringen) 

om problemen met de levering van plantmateriaal te voorkomen. Vaak is dit gebaseerd op 

negatieve ervaringen met langere ketens uit het verleden. De geïnterviewden zijn van mening 

dat er minder problemen zijn bij een korte keten.  

 

Voorschrijven van kwaliteit  

Er worden in bestekken en offerteaanvragen altijd enige eisen opgenomen ten aanzien van 

kwaliteit. De leeftijd en maatvoering werd in alle groenprojecten als eis opgenomen en in 

zeven gevallen ook de teeltwijze. Andere concrete kwaliteitseisen, zoals conditie kroon en 

wortels, kluitmaat en diameter wortelhals worden niet of nauwelijks vermeld. Slechts in één 

geval werd verwezen naar NEN-7412 . Verder werden ook kwaliteitseisen gesteld in meer 

algemene bewoordingen, zoals NAKT keuring, NAKB kwaliteit, EG-kwaliteit, EG-

landenpaspoort, NAKB kwaliteitscontrole, levering controle SKAL, uitsluitend generatief 

vermeerderd en MPS Florimark. Deze termen werden niet verder gespecificeerd. Uit de 

interviews is gebleken dat de meeste opdrachtgevers vaak niet goed weten welke eisen zij 

moeten stellen ten aanzien van de kwaliteit van plantmateriaal en hoe zij deze exact moeten 

formuleren. Met name bij opdrachtgevers werkzaam bij de overheid is er gebrek aan kennis 

op dit terrein. Advies- en ingenieursbureaus en terreinbeheerders beschikken vaak over meer 

kennis, maar opvallend is dat ook zij niet altijd exact van de hoed en de rand weten.  

 

Voorschrijven van herkomst 

In tien groenprojecten werden eisen gesteld ten aanzien van herkomst. In negen gevallen 

werd autochtoon plantmateriaal voorgeschreven, in twee gevallen (ook) selectiemateriaal en 

in één geval werd gevraagd naar een USDA
1
-herkomst. Daarnaast zijn ook allerlei meer 

algemene termen waargenomen in bestekken en offerteaanvragen, zoals gebiedseigen, 

aantoonbaar in NL gekweekt en Nederlandse herkomst. Deze termen werden niet verder 

gespecificeerd. Uit de interviews is gebleken dat opdrachtgevers vaak niet goed weten welke 

eisen zij moeten stellen t.a.v. de herkomst van plantmateriaal en hoe zij deze exact moeten 

formuleren. Uit de interviews is gebleken dat de kennis onder opdrachtgevers ten aanzien 

van nut en voorschrijvingsmogelijkheden van herkomsten zeer beperkt is.  

In een zeer groot aantal bestudeerde groenprojecten is autochtoon plantmateriaal 

voorgeschreven. Opvallend is dat dit niet altijd bewust gebeurt met het oog op de 

doelstelling van de betreffende beplanting. Sommige opdrachtgevers denken bijvoorbeeld 

dat ze het verplicht moeten voorschrijven vanuit de overheid en/of de eigen organisatie. 

Andere geïnterviewden bestellen het uit een soort automatisme, zonder dat ze precies weten 

waarom en in welke gevallen je autochtoon plantsoen voor zou moeten schrijven. In zeven 

groenprojecten werd (ook) plantmateriaal geleverd door Bronnen en Staatsbosbeheer Zaad 

en Plantsoen. Dit doet men om verschillende redenen: 

                                                      
1 1 U.S. Department of Agriculture 
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 Dienst Landelijk gebied heeft de plicht om bij Staatsbosbeheer in te kopen, voor zover 

het projecten betreft die later overgedragen worden aan Staatsbosbeheer en/of; 

 Bronnen en Staatsbosbeheer Zaad en Plantsoen stonden/staan bekend als leverancier van 

autochtoon plantmateriaal en/of; 

 Opdrachtgevers hebben vertrouwen in de kennis en de betrouwbaarheid van Bronnen en 

Staatsbosbeheer Zaad en Plantsoen. 

 

Rassenlijst 

Slechts in twee groenprojecten is de Rassenlijst genoemd in bestekken en offerteaanvragen. 

De meeste geïnterviewde opdrachtgevers hebben weliswaar van de Rassenlijst gehoord, 

maar kennen de precieze betekenis er van niet en weten dus ook niet hoe er mee gewerkt kan 

worden. Opvallend is dat een aantal geïnterviewde opdrachtgevers denken dat de Rassenlijst 

alleen relevant is voor autochtoon plantmateriaal. Maar weinig geïnterviewden kennen het 

belang van de Rassenlijst voor bosbouwkundige doeleinden. 

 

Certificering 

In slechts één groenproject werd concreet gevraagd naar gecertificeerd plantmateriaal uit de 

Rassenlijst, maar van dit project hebben we geen certificaten ontvangen. Van twee 

groenprojecten, beide met autochtoon plantmateriaal, hebben we certificaten ontvangen. Van 

de andere groenprojecten gaven de geïnterviewden aan geen certificaten te hebben 

ontvangen of zich niet te herinneren dat ze die geleverd hebben gekregen. Het (ongevraagd) 

bijleveren van certificaten en het vermelden van certificaatnummers op afleverbonnen is een 

verplichting vanuit het keuringsreglement van de Naktuinbouw. Vanaf 1 januari 2013 geldt 

dit zowel voor bosbouwkundig als niet-bosbouwkundig plantmateriaal.  

Het keuringsreglement van de Naktuinbouw verplicht om certificaatnummers te vermelden 

op afleverbonnen. Van twee groenprojecten zijn afleverbonnen verkregen. Op één 

afleverbon worden certificaatnummers vermeld. Van dit project zijn ook de certificaten 

verkregen. Op de andere afleverbon worden geen certificaatnummers vermeld, alleen de 

woorden rassenlijst en autochtoon.  

Van zeven groenprojecten hebben we facturen gekregen. Het betrof vijf projecten van 

Bronnen met autochtoon plantmateriaal en twee met niet-autochtoon plantmateriaal. Op alle 

facturen van Bronnen zijn certificaatnummers vermeld. Op de andere twee facturen niet. Het 

is overigens geen verplichting om certificaatnummers te vermelden op de factuur. 

Met de beschikbare documenten konden we niet voor alle groenprojecten de herkomst 

traceren. De betreffende leveranciers konden of wilden geen aanvullende documenten 

verstrekken.  

Uit de interviews is gebleken dat geen enkele opdrachtgever weet hoe het 

certificeringsproces ten aanzien van herkomst precies functioneert en hoe men er gebruik 

van kan maken bij het voorschrijven en controleren. Desondanks hebben vier geïnterviewden 

twijfels geuit over de betrouwbaarheid van het certificeringssysteem. Dit was overigens 

slechts ten dele gebaseerd op eigen ervaringen en concrete gevallen.  

 

Afwijkingen gedurende proces 

Uit de interviews en uit het beperkte aantal projecten waar (veel) documenten van 

beschikbaar waren, is gebleken dat in het proces van planvorming tot aanplant regelmatig 

aanpassingen worden gedaan in bijvoorbeeld soortensamenstelling, kwaliteit en herkomst. 

Hier liggen verschillende redenen aan ten grondslag, maar de belangrijkste is dat niet altijd 

het gewenste plantmateriaal beschikbaar is. De geïnterviewden gaven aan over het algemeen 

zeer weinig kennis te hebben van de plantsoenmarkt en ze houden bij hun plantsoenkeuze 

dan ook geen rekening met de beschikbaarheid van plantmateriaal van een bepaalde kwaliteit 

en herkomst. De leverancier doet dan vaak een voorstel voor alternatieven (andere soorten, 

andere herkomsten, kleinere of grotere plantsoenmaten, selectie of onbekende herkomst 
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i.p.v. autochtoon, etc). Volgens de geïnterviewden wordt dit over het algemeen door hen 

geaccepteerd. Slechts twee geïnterviewden gaven aan dat ze bereid waren om het planten uit 

te stellen tot het volgende plantseizoen om het plantmateriaal te krijgen dat ze aanvankelijk 

wilden hebben. De indruk bestaat dat een zeer korte periode tussen bestelling en aflevering 

hier negatief op doorwerkt. Tijdsdruk wordt veroorzaakt door strakke deadlines van de 

opdrachtgever en subsidieverstrekkers, maar ook doordat (onder)aannemers het 

plantmateriaal in veel gevallen laat bestellen.  

 

Standaard bestekbepalingen 

In vijf groenprojecten is voor het opstellen van bestekken gebruik gemaakt van de RAW 

systematiek. In de standaard RAW bepalingen wordt in 51.06.07 vermeld: “Op de lijst van 

plantmateriaal of elders in het bestek is vermeld: (…) c. of er een, en zo ja welk certificaat 

wordt verlangd; (…)  f. eventueel specificatie van herkomst volgens de Rassenlijst”. Deze 

bepalingen werden in de onderzochte groenprojecten niet merkbaar toegepast. In één 

groenproject had de opdrachtgever interne standaardbestekbepalingen beschikbaar en 

toegepast.  

 

Duurzaam inkopen beleid van de overheid 

In het kader van het duurzaam inkoopbeleid van de overheid zijn ‘Criteria voor duurzaam 

inkopen van Groenvoorzieningen’ (okt 2011)
 2

 opgesteld. Hierin is de eis opgenomen dat 

overheidsinkopers voor minimaal 25% van het plantsoen een herkomst uit de Rassenlijst 

moeten voorschrijven. Dit geldt voor de groenvoorzieningen Bos, Bosplantsoen, Bomen en 

Natuurterreinen in het buitenstedelijk gebied. In geen enkel bestudeerd groenproject van de 

overheid heeft het duurzaam inkopen volgens de geïnterviewden een rol gespeeld bij het 

voorschrijven van plantmateriaal. Zij gaven aan niet of nauwelijks op de hoogte te zijn van 

dit beleid en duurzaam inkopen speelt bij hen op dit moment dan ook geen rol bij de aankoop 

van plantmateriaal.  

 

Organisatie inkoop plantsoen 

De organisatie van de inkoop varieert sterk. Meestal ligt een beplantingsplan, al dan niet 

gemaakt door een extern bureau, ten grondslag aan het project. In beplantingsplannen wordt 

meestal melding gemaakt van boomsoorten, maar niet altijd van kwaliteit en/of herkomst. 

Het beplantingsplan wordt omgezet in een bestek, offerteverzoek of bestelbon. Uitgebreide 

bestekken worden vaak door een gespecialiseerde bestekschrijver uitgewerkt. De 

bestekschrijver heeft niet altijd contact met de schrijver van het beplantingsplan of een 

deskundige en er vindt lang niet altijd controle van het bestek plaats door een 

(plantsoen)deskundige. Er is daarnaast niet altijd contact tussen de beoordelaar van de 

offertes en de deskundige en/of bestekschrijver.  

Bij het beoordelen van offertes vindt niet altijd een controle plaats of de offertes qua 

kwaliteit, soort, maatvoering en/of herkomst van plantmateriaal overeenkomt met het bestek. 

Degene die het plantwerk voorbereidt en controleert heeft niet altijd contact met de 

deskundige en/of de beoordelaar van de offertes. Op basis van de bestudeerde groenprojecten 

bestaat de indruk dat naarmate er meer verschillende personen bij het proces betrokken 

waren en er minder tussen deze personen werd gecommuniceerd er meer fouten werden 

gemaakt.  Als het gehele proces door één persoon wordt uitgevoerd of door een beperkt 

aantal personen met een goede communicatie dan is de kans op fouten veel minder groot. Uit 

de bestudeerde groenprojecten bleek ook dat in dergelijke gevallen het kennisniveau van de 

betrokken personen veel hoger was. Dit valt eenvoudig te verklaren doordat deze personen 

meer ervaring hebben. Bovendien loont het veel meer de moeite om door middel van 

scholing het vak te leren. Het is voor één persoon (en zijn organisatie) immers niet 

                                                      
2 2 http://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/volledigecriteriadocumentgroenvoorzieningen.pdf 
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motiverend om veel moeite te stoppen in scholing als het slechts een klein deel van zijn 

werkzaamheden uitmaakt.  

 

Gunningcriteria 

In alle bestudeerde groenprojecten zijn kwaliteitseisen gesteld en in de meeste gevallen eisen 

aan herkomst. Uitgaande van de gevraagde kwaliteit en herkomst, ging de gunning daarna op 

prijs. Kwaliteit wordt in principe dus hoger gewaardeerd dan prijs. Opvallend is wel dat 

geïnterviewde opdrachtgevers vaak geen weloverwogen afweging maken op 

prijs/kwaliteitsniveau. Ze realiseren zich vaak wel dat het opnemen van kwaliteitseisen een 

meerprijs betekent, maar ze hebben over het algemeen geen goed beeld van de hoogte van 

deze meerprijs.  

 

Controle kwaliteit en herkomst door opdrachtgevers 

In alle bestudeerde groenprojecten heeft een beperkte controle van de kwaliteit van het 

plantsoen plaatsgevonden na aflevering. In twee gevallen heeft de opdrachtgever zelf 

plantmateriaal uitgezocht op de kwekerij; in beide gevallen betrof het laanbomen. Tijdens 

controles werd vooral gekeken naar aantal, soort, lengte en/of vitaliteit/uitdroging van het 

wortelstelsel. In twee gevallen gaven de geïnterviewden aan dat er een checklist werd 

gebruikt voor de controle. Vier opdrachtgevers gaven aan de gids “Kwaliteit en keuring van 

plantmateriaal” te kennen (IPC Groene Ruimte, 2005). De meeste geïnterviewden gaven aan 

weinig kennis te hebben van standaard kwaliteitseisen voor plantmateriaal (bijv. NEN 7412). 

Een aantal opdrachtgevers van de rijksoverheid gaven aan dat controles onder druk komen te 

staan door de beperkte tijd die men hiervoor beschikbaar heeft en dat er soms nu al geen 

controles meer plaatsvinden.  

In het ideale geval worden bij een controle de orderbevestiging, certificaten, afleverbon en 

de factuur gecontroleerd en vergeleken met de daadwerkelijke levering. Een aantal 

geïnterviewden gaven aan afleverbonnen en facturen te vergelijken, maar het is onduidelijk 

gebleven hoe gedetailleerd dat gebeurt.  

Certificaten of certificaatnummers op facturen en afleverbonnen zijn het middel voor 

opdrachtgevers om de herkomst te kunnen controleren. Geen van de geïnterviewden gaf aan 

middels de certificaten of certificaatnummers de herkomst ook daadwerkelijk te hebben 

gecontroleerd.  Als er al certificaten beschikbaar zijn, worden deze doorgaans ongelezen 

gearchiveerd. Dit heeft verschillende redenen. De controle heeft bijvoorbeeld geen prioriteit. 

Anderzijds geeft men ook aan dat men niet over de benodigde kennis beschikt om dergelijke 

controles uit te voeren.  

 

Overige 

Beplantingen in (grote) infrastructurele werken spelen vaak een ondergeschikte rol, zowel in 

de kosten als de aandacht die het krijgt. Meerdere geïnterviewden gaven aan dat dit ten koste 

gaat van de aandacht voor de beplantingen. Aanbestedingen volgens het Design & Construct 

principe
3
 leidt volgens veel geïnterviewden ook tot een lagere kwaliteit van beplantingen, 

doordat er te weinig sturing en toezicht is.  

 

 

  

                                                      

3
 Bij Design & Construct-contracten is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het ontwerp en de 

uitvoering van de aanleg daarvan. De opdrachtgever stelt een functioneel gespecificeerde uitvraag op. 

De opdrachtnemer krijgt de ruimte om innovaties toe te passen in het ontwerp en de uitvoering. 
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3  PARALLELLEN MET DE KETEN VAN DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT 

 

 

De houtsector heeft de laatste jaren grote stappen gezet in het gebruik en de levering van 

gecertificeerd materiaal dat afkomstig is uit aantoonbaar duurzaam beheerde bossen (FSC of 

PEFC). De laatste marktmeting laat zien dat het aandeel gecertificeerd hout nagenoeg is 

verdubbeld in de periode 2008-2011 (van 33,5% naar 65,7%)
4
. Er is daarmee duidelijk 

sprake van een succesverhaal, waaruit wellicht ook lessen kunnen worden getrokken om het 

aandeel kwalitatief hoogwaardig plantmateriaal en de transparantie van en het vertrouwen in 

de keten van bos- en haagplantsoen te vergroten. In de onderstaande tekst worden parallellen 

getrokken tussen de keten van duurzaam geproduceerd hout en de keten van kwalitatief 

hoogwaardig plantmateriaal en wordt er geanalyseerd in hoeverre een en ander van 

toepassing is op de plantsoenketen.  

 

Verhogen aandeel kwalitatief hoogwaardig plantmateriaal 

De duurzaam houtketen heeft ons geleerd dat de toegenomen vraag naar duurzaam 

geproduceerd hout wordt beïnvloedt door vier groepen actoren: (1) het brede publiek en 

maatschappelijke partijen (w.o. NGO’s), (2) de producenten en handelaren, (3) de overheid 

en (4) opdrachtgevers en consumenten. Deze groepen kunnen ook voor de plantsoenketen 

worden onderscheiden. Het brede publiek en maatschappelijke organisaties zouden door 

maatschappelijke druk uit te voeren een belangrijke stimulerende rol kunnen vervullen bij 

het verbeteren van de kwaliteit van producten en de transparantie in een productieketen. Dit 

speelt bij plantmateriaal echter niet of nauwelijks een rol. Alleen deskundigen weten wat het 

belang is van kwalitatief hoogwaardig plantmateriaal, namelijk een duurzame 

functievervulling van groenvoorzieningen. Het is niet eenvoudig om deze boodschap kort, 

bondig en aansprekend over te brengen aan een breder publiek. Bij hout kan bijvoorbeeld 

gerefereerd worden aan de vernietiging van het tropische regenwoud en de bedreiging van 

charismatische diersoorten als oerang oetans, maar bij plantsoen is dit een stuk minder 

aanwezig. De publieke druk op de plantsoenketen is dan ook zeer gering of zelfs volledig 

afwezig. Deze situatie zal waarschijnlijk niet veranderen.  

Er kunnen overigens wel verbindingen gelegd worden tussen beide certificeringssystemen. 

Certificeringsystemen voor duurzaam bosbeheer zouden in de toekomst kwaliteitseisen voor 

plantmateriaal opnemen in hun nationale standaarden op kunnen nemen. De Nederlandse 

PEFC standaard zal pas over meerdere jaren worden gereviseerd, maar momenteel wordt wel 

gewerkt aan de revisie van de Nederlandse FSC standaard.  

  

Producenten en handelaren hebben belang bij de levering van hoogwaardig (duurzaam) 

materiaal met het oog op garantie en een goed imago en garantieverlening. Zoals het 

onderzoek heeft aangetoond, leveren kwekers veelal de kwaliteit die gevraagd wordt door 

opdrachtgevers of zijn opdrachtgevers in ieder geval in de regel akkoord met de aangeboden 

kwaliteit. Maar de vraag is of ze ook belang hebben en een rol zouden moeten spelen bij het 

leveren van een hogere kwaliteit dan momenteel gevraagd wordt door het gros van de 

opdrachtgevers. De kwekerijsector is zeer gevoelig voor prijsconcurrentie. Het leveren van 

een hogere kwaliteit dan gevraagd levert additionele kosten op en verlaagt daarmee de 

concurrentiepositie. Er zijn in elke sector altijd een aantal bedrijven die het leveren van een 

zeer hoge kwaliteit als middel zien om zich te profileren en dat succesvol als 

marketinginstrument inzetten. Deze voorlopers kunnen de meerkosten terugverdienen door 

een meerprijs te vragen. Bij de huidige kleine marktvraag naar kwalitatief hoogwaardig 

plantsoen is dit in de kwekerijsector echter maar voor een beperkte aantal bedrijven 

mogelijk. Voor de sector als geheel is dat, zonder vraag van opdrachtgevers of aanvullende 

                                                      
3 4 Oldenburger, J., A. Winterink, Marktaandeel duurzaam geproduceerd hout nagenoeg verdubbeld, Bosbericht nr. 2, 

Stichting Probos, 2013 



14 

wet- en regelgeving, geen optie. Het is dan ook onrealistisch dat een aanzienlijk deel van de 

kwekerijsector vanuit zichzelf overstapt op de productie van hoogwaardig plantsoen als daar 

geen concrete vraag naar is of als ze daar door middel van (aangescherpte) wet- en 

regelgeving niet toe gedwongen worden. Bij het nemen van maatregelen met het oog op het 

stimuleren van de productie en het gebruik van kwalitatief hoogwaardig plantmateriaal is het 

dan ook van belang om zoveel mogelijk een ‘level playing field’ te creëren.  

 

De overheid heeft meerdere instrumenten om de productie en de toepassing van kwalitatief 

hoogwaardig (gecertificeerd) materiaal te stimuleren. De meeste dwingende manier is door 

middel van wetgeving, in dit geval de Zaaizaad- en Plantgoedwet, die is gebaseerd op de 

Europese richtlijn bosbouwkundig teeltmateriaal. De tweede wijze is als consument. 

Hiervoor heeft de overheid het duurzaam inkopen beleid beschikbaar, hetgeen ook eisen stelt 

aan plantmateriaal. De derde manier is als subsidieverstrekker. Deze manier is tot op 

dusverre nog niet opgepakt door de overheid. De overheid heeft voor de houtsector beleid 

ontwikkeld voor het stimuleren van het gebruik van duurzaam geproduceerd hout. In het 

Beleidsprogramma Biodiversiteit heeft de Rijksoverheid de ambitie gesteld dat in 2011 50% 

van het hout op de Nederlandse markt duurzaam geproduceerd zou zijn. Deze ambitie, die 

ondertussen is gerealiseerd, en de acties die hieraan concreet gekoppeld zijn hebben sterk 

bijgedragen aan het succes van gecertificeerd hout.  

 

Opdrachtgevers en consumenten hebben een doorslaggevende rol in de verbetering van de 

kwaliteit van producten. Hiervoor is dan wel noodzakelijk dat ze begrijpen hoe ze dit moeten 

sturen en dat ze bereid zijn de meerkosten te betalen. Bij het stijgen van het volume zullen de 

meerkosten overigens sterk afnemen, doordat deze kosten over een groter volume gespreid 

kunnen worden (bijv. certificeringkosten). Uit dit onderzoek blijkt dat opdrachtgevers 

kwaliteit in principe belangrijk vinden, maar door gebrek aan kennis dit niet om kunnen 

zetten in een marktvraag.  

 

Vergroten transparantie van en vertrouwen in de keten 

Om opdrachtgevers in staat te stellen op een efficiënte en effectieve wijze te kunnen 

controleren of ze de gevraagde kwaliteit geleverd hebben gekregen is een onafhankelijke, 

transparante ketencertificering noodzakelijk. Deze wijze van ketencertificering (Chain of 

Custody certificering), waarbij elke schakel in de keten die het product verhandelt en/of 

bewerkt wordt gecertificeerd en gecontroleerd (administratieve in/outputcontroles), heeft 

zich in de houtketen (en andere ketens) reeds bewezen. Het systeem is zeer eenvoudig. Elk 

CoC-gecertificeerd bedrijf moet zowel fysiek als administratief onderscheid kunnen maken 

tussen gecertificeerd en niet-gecertificeerd hout. De certificaatnummers worden zowel op 

ingaande als uitgaande facturen vermeld (en op pakbonnen) en in de administratie verwerkt. 

Tijdens audits vindt een controle van de administratie plaats, zodat duidelijk wordt of de 

inkoop en verkoop van gecertificeerd hout overeenkomt. Steekproefsgewijs worden de 

fysieke in- en uitgaande facturen gecontroleerd.  

Uit de gesprekken met de Naktuinbouw is gebleken dat in de plantsoenketen een ander 

systeem wordt gehanteerd, namelijk een systeem waarbij het fysieke certificaat het 

controlemiddel vormt. Dit betekent dat het fysieke certificaat hét bewijsstuk is voor 

opdrachtgevers om te controleren of ze ook daadwerkelijk de herkomst hebben gekregen die 

ze hebben besteld. Gezien het belang van het fysieke certificaat is het opvallend dat er 

weinig waarborgen in het fysieke certificaat zijn ingebouwd om misbruik te voorkomen, 

zoals niet kopieerbare certificaten, uniek voorgenummerde certificaten en dergelijke. Elk 

certificaat heeft een uniek nummer (partijnummer). Dit stelt opdrachtgevers in staat om bij 

de Naktuinbouw na te vragen of het certificaat in orde is. Maar een opdrachtgever zou er 

standaard van uit moeten kunnen gaan dat als hij een certificaat krijgt dit ook daadwerkelijk 

voldoende garanties biedt. Van deze controlemogelijkheid wordt niet of nauwelijks gebruik 
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gemaakt. Dit heeft er mee te maken dat er nauwelijks om certificaten wordt gevraagd door 

opdrachtgevers en dat opdrachtgevers bovendien deze controlemogelijkheid niet kennen.  

 

De Naktuinbouw controleert de zaadwinning en –handel, kwekerijen en handelaren in 

plantmateriaal. Aannemers worden niet gecontroleerd, waardoor niet de gehele keten wordt 

gecontroleerd (figuur 3.1). Dit is op zich geen probleem, aangezien er voor gekozen is om 

het fysieke certificaat als het controlemiddel te gebruiken. Hierdoor kunnen echter ook 

vraagtekens gezet worden bij de noodzaak voor controles van handelaren in plantmateriaal. 
 

Figuur 3.1  

Huidige certificering plantsoenketen 

Zaadwinning

Aannemer

Productiekweker 

Controle NAKT

Controle NAKT 

Handel 

GEEN controle NAKT

Consument

Controle NAKT 

 
 

Bij de certificering van bijvoorbeeld hout, maar ook bij veel andere producten staat het doel 

van de certificering (in dit geval bijdragen aan duurzaam bosbeheer) los van de 

producteigenschappen. Bij plantmateriaal ligt dit anders. Daar gaat het niet om het leveren 

van een bijdrage aan de teelt van plantmateriaal uit de Rassenlijst, maar wil de opdrachtgever 

dit materiaal zelf geleverd krijgen. Hier kan alleen absolute zekerheid worden verkregen als 

het plantmateriaal individueel gemerkt is (plombering). 

 

Deze studie had niet als doel om de kwaliteit en onafhankelijkheid van het bestaande 

certificeringsysteem te toetsen, maar wel opvallend is dat er grote verschillen zitten in de 

organisatie van de wijze waarop inspraak, sanctionering en toezicht is geregeld bij de 

certificering van kwalitatief hoogwaardig plantsoen en de certificering van duurzaam 

geproduceerd hout. Deze verschillen zijn weergegeven in figuur 3.2.  
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Figuur 3.2  

Vereenvoudigde weergave van de organisatie van certificering kwalitatief hoogwaardig plantsoen 

(links) en de certificering van duurzaam geproduceerd hout (rechts).  
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4  CONCLUSIES  

 

 

Uit de geanalyseerde groenprojecten en interviews met deskundigen is gebleken dat er nog 

meerdere knelpunten zijn die de productie, het voorschrijven en toepassen van kwalitatief 

hoogwaardig plantmateriaal
5
 in de weg staan. Ook de transparantie van de keten van 

gecertificeerd plantmateriaal laat nog te wensen over.  

De belangrijkste knelpunten zijn: 

1) Opdrachtgevers vragen onvoldoende naar kwalitatief hoogwaardig plantmateriaal; 

2) Opdrachtgevers weten niet precies hoe ze kwalitatief hoogwaardig plantmateriaal 

moeten voorschrijven en zijn niet in staat om effectieve en efficiënte controles op de 

kwaliteit en herkomst uit te voeren; 

3) Er kunnen vraagtekens gezet worden bij de onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en 

efficiëntie van het huidige certificeringssysteem. 

 

Ad 1) 

Cruciaal voor het verhogen van het aandeel kwalitatief hoogwaardig plantmateriaal is dat 

opdrachtgevers een marktvraag creëren. In het onderzoek is bij het overgrote deel van de 

geïnterviewde opdrachtgevers een grote interesse gesignaleerd voor het voorschrijven van 

kwalitatief hoogwaardig plantsoen en ook is er bereidheid om hier een eerlijke marktprijs 

voor te betalen. Maar er wordt in de praktijk weinig prioriteit aan gegeven, onder andere als 

gevolg van een gebrek aan kennis over (het nut van) kwalitatief hoogwaardig plantmateriaal.  

Inkopers van de overheid vormen in verband met het duurzaam inkopenbeleid een speciale 

doelgroep. Opdrachtgevers van de overheid worden door het duurzaam inkopen beleid 

gedwongen om voor minimaal 25% van het plantsoen een herkomst uit de Rassenlijst voor te 

schrijven. Door het grote gebruik van autochtoon plantmateriaal door de overheid zal dit 

percentage waarschijnlijk wel gehaald worden, maar het duurzaam inkopen beleid speelt 

hierbij geen actieve rol. De regeling is niet of nauwelijks bekend bij inkopers van de 

overheid en wordt dan ook niet bewust toegepast. Het beleid wordt door de overheid 

vooralsnog niet gemonitord. Het is de bedoeling om het percentage van 25% geleidelijk op te 

hogen naar 100%. De overheid kan als consument door het duurzaam inkopen beleid een 

belangrijke rol spelen bij het stimuleren van de productie en het gebruik van kwalitatief 

hoogwaardig plantsoen. De kansen voor de overheid als subsidieverstrekker worden ook nog 

niet benut.  

 

Ad 2) 

Uit het onderzoek blijkt dat er in de bestudeerde groenprojecten in beperkte mate 

kwaliteitseisen worden gesteld, maar niet altijd op het niveau van bijvoorbeeld NEN7412. 

De controles op uitwendige kwaliteit beperken zich vaak tot aantal, soort, lengte en 

vitaliteit/uitdroging van het wortelstelsel.  

De Zaaizaad- en Plantgoedwet schrijft dwingend voor dat voor de belangrijkste 

bosbouwkundige soorten alleen materiaal van een bekende herkomst op de markt mag 

worden gebracht. Dit moet worden aangetoond door middel van certificaten en het 

vermelden van certificaatnummers op afleverbonnen. Uit het onderzoek is gebleken dat er in 

de bestudeerde groenprojecten veel autochtoon plantmateriaal is voorgeschreven, maar 

weinig selectiemateriaal. Er wordt nauwelijks verwezen naar de Rassenlijst en er wordt 

weinig concreet gevraagd naar gecertificeerd plantmateriaal. Om te kunnen garanderen dat 

aan het eind van de keten plantmateriaal met een herkomst uit de Nederlandse rassenlijst 

wordt geleverd moet een certificaat beschikbaar zijn en/of moeten certificaatnummers op 

afleverbonnen/facturen worden vermeld. Voor autochtoon plantmateriaal waren in veel 

                                                      
4 5 Kwalitatief hoogwaardig plantmateriaal wordt in dit onderzoek opgevat als plantmateriaal dat voldoet aan de 

kwaliteitseisen NEN 7412 en van een herkomst is uit de Nederlandse rassenlijst. 
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gevallen facturen en afleverbonnen met certificaatnummers en/of certificaten beschikbaar. 

Voor het niet-autochtone plantmateriaal was dit geen enkele keer beschikbaar. Dit wil nog 

niet zeggen dat er geen gecertificeerd plantmateriaal is geleverd, naar dit kon niet worden 

geverifieerd. Uit het onderzoek is gebleken dat opdrachtgevers slechts bij uitzondering om 

certificaten vragen en geen controles uitvoeren op herkomst, ook niet als er certificaten of 

certificaatnummers beschikbaar waren.   

Het gebrek aan kwaliteits- en herkomsteisen in bestekken en offerteaanvragen en het gebrek 

aan efficiënte en effectieve controles is voor een aanzienlijk deel te verklaren door een 

wisselwerking tussen onvoldoende kennis en prioriteitstelling. Bovendien zijn er weinig 

concrete handvaten voor opdrachtgevers beschikbaar.  

 

Ad 3) 

Een certificeringssysteem moet een opdrachtgever garanties bieden dat hij ook 

daadwerkelijk de kwaliteit heeft gekregen waar hij om gevraagd heeft. De onafhankelijkheid, 

betrouwbaarheid en efficiëntie van het certificeringssysteem is dan ook een cruciaal 

onderdeel van een goed werkende keten. Deze studie had niet als doel om de kwaliteit en 

onafhankelijkheid van het bestaande certificeringsysteem te toetsen, maar hier zijn in deze 

studie op basis van de interviews en de vergelijking met het certificeringssysteem voor hout 

wel een aantal vraagtekens bij gezet.  
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5  AANBEVELINGEN 

 

 

Stimuleren voorschrijven kwalitatief hoogwaardig plantmateriaal 

1. Het is van groot belangrijk om de vakkennis van opdrachtgevers over kwalitatief 

hoogwaardig plantmateriaal te vergroten, met name over de voordelen ervan en over 

effectieve wijzen van voorschrijven. Inkopers van de overheid vormen een aparte 

doelgroep onder de opdrachtgevers in verband met het duurzaam inkopen beleid. In de 

Green Deal is een dergelijk communicatietraject voorzien, waarin deze vakkennis moet 

worden verspreid onder opdrachtgevers. De ervaring leert dat het belangrijk is om de 

betreffende vakkennis langjarig te communiceren en de boodschap op een praktische 

manier over te dragen om voldoende effect te ressorteren.  

2. Om het voorschrijven van kwalitatief hoogwaardig plantmateriaal concreet toepasbaar te 

maken voor opdrachtgevers dienen standaard bestekbepalingen beschikbaar te komen, 

bij voorkeur ook opgenomen in de RAW-systematiek, die wordt gehanteerd in de 

Grond-, Weg- en Waterbouw. Het belang van standaard bestekbepalingen heeft zich in 

de houtsector al bewezen. 

3. Duurzaam inkopen heeft zich in meerdere sectoren bewezen als een zeer effectieve en 

efficiënte wijze om het de productie en het gebruik van duurzame producten te 

stimuleren. De overheid dient haar duurzaam inkopen beleid op het gebied van 

plantmateriaal te evalueren en, zoals het voornemen is, aan te scherpen als aan de 

huidige doelstelling is voldaan. De bestaande doelstellingen moeten beter onder de 

aandacht worden gebracht van inkopers van de overheid (zie ook 1). 

4. De overheid (rijk, provincie en gemeente) zou kunnen overwegen om haar 

subsidieregelingen te gebruiken om de toepassing van kwalitatief hoogwaardig 

plantmateriaal te stimuleren (bijvoorbeeld Subsidiestelsel Natuur- en 

Landschapsbeheer). Dit zou een logische vervolg zijn op het beleid van de overheid op 

het gebied van bijvoorbeeld biodiversiteit en de rol die de overheid op het gebied van 

kwalitatief hoogwaardig plantmateriaal al vervult als wetgever en consument en als 

initiator en investeerder in faciliteiten als de Rassenlijst en de instandhouding van 

zaadgaarden. 

5. De overheid zou kunnen overwegen om het gebruik van kwalitatief hoogwaardig 

plantmateriaal (richtlijnsoorten) voor bosbouwkundige doeleinden op Nederlands 

grondgebied door middel van wet- en regelgeving verplicht te stellen. 

6. De kwekerijsector en/of de overheid zouden, net als in de houtsector, kunnen overwegen 

om doelstellingen te formuleren voor het aandeel kwalitatief hoogwaardig plantmateriaal 

op de Nederlandse markt.  

7. Met het oog op transparantie en efficiëntie in de keten kan door de ketenpartijen 

overwogen worden om een marktplaats te ontwikkelingen waar vraag een aanbod bij 

elkaar komen. Dit kan bijvoorbeeld op internet. De website www.houtdatabase.nl van 

Centrum Hout en Stichting Probos is bijvoorbeeld zeer succesvol in de houtketen.  

 

Stimuleren controle kwaliteit en herkomst van plantmateriaal 

8. Het is van groot belangrijk om de vakkennis van opdrachtgevers over het controleren 

van herkomst en kwaliteit te vergroten. Dit kan worden meegenomen in het 

communicatietraject van de Green Deal 

9. Voor opdrachtgevers dienen concrete handvaten te worden ontwikkeld voor de controle 

van de kwaliteit en de herkomst van plantmateriaal. Voor kwaliteit kan hiervoor gebruik 

worden gemaakt van de gids “Kwaliteit en keuring van plantmateriaal”.  
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Certificering 

10. Om onzekerheid bij opdrachtgevers over de efficiëntie, onafhankelijkheid, transparantie, 

sanctiesysteem en de kwaliteit van het huidige certificeringsysteem in de kwekerijsector 

weg te nemen, zou een onafhankelijke audit uitgevoerd moeten worden naar het huidige 

certificeringssysteem. Hierbij zou onder andere moeten worden gekeken naar de voor- 

en nadelen van het huidige systeem ten opzichte van CoC-systemen, zoals die 

bijvoorbeeld in de houtketen werkzaam is.  

11. Kwekers en handelaren zijn momenteel verplicht om (ongevraagd) certificaten te 

verstrekken bij het in de handel brengen van plantmateriaal van bepaalde soorten voor 

bosbouwkundige toepassingen en certificaatnummers te vermelden op afleverbonnen. 

Het zou met het oog op traceerbaarheid verstandig zijn om ook de vermelding van 

certificaatnummers op facturen verplicht te stellen. Afnemers zijn door de 

belastingdienst verplicht om facturen gedurende meerdere jaren te bewaren, waardoor 

facturen een betere garantie geven dat de informatie over de geleverde certificaten 

beschikbaar is en blijft.  
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BIJLAGE 1 Stuurgroep 

 

 

Marien Valstar   -  ministerie van Economische Zaken 

John Janssen  -  ZLTO  

Paul de Dooij  -  Bosschap 

Gerard Grimberg -  ministerie van Economische Zaken 

Berdien van Overeem -  AVIH 

Johan Vink   -  Handelsgroep Boom- en Heesterzaden 
John van Ruiten -  Naktuinbouw 

Janus Domen  -  LTO Bos en Haagplantsoen 
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BIJLAGE 2 Standaard vragenlijst 

 

 

HOOFDVRAGEN PROJECT 

 Welke procedures en kwaliteitssystemen worden toegepast bij enerzijds de productie en 

anderzijds bij het voorschrijven/gebruiken van plantmateriaal? 

 Leiden deze procedures tot de daadwerkelijke toepassing van kwalitatief hoogwaardig 

plantmateriaal? Zo nee, waar gaat het fout en waarom? Zo ja, wat zijn de 

succesfactoren? 

 

Vraag voorafgaand aan het interview om de relevante documenten met info over het 

plantsoen (bestek, offertes, opdrachtbrieven, leveringsbonnen, 

beoordelingsformulieren, facturen etc.)! 

 

 

A. Algemene beschrijving project en keten van plantmateriaal 

1. Geef een korte beschrijving van het project en het aandeel van het onderdeel beplanting 

in het project. 

 

2. Beschrijf hoe in het project de keten er uitzag van zaadwinning tot aan de aanplant. 

Teken een stroomdiagram  waarin je de verschillende onderdelen van de keten 

(bedrijven/organisaties) weergeeft en waarin wordt aangegeven wie het plantsoen van 

wie kocht. Benoem in je stroomdiagram in ieder geval de volgende onderdelen in de 

keten: 

 Zaadwinning / Zaadhandel  

 Kwekerij 

 Plantsoenhandel 

 Aannemer totale project 

 Groenaannemer (uitvoerder aanplant) 

 Adviesbureau/Directievoerder 

 Terreineigenaar 

Je mag ook n.v.t. of onbekend invullen (bijv. zaadwinning/zaadhandel zal vaak niet 

bekend zijn). 

 

B) Eisen t.a.v. kwaliteit en herkomst plantsoen in aanbesteding en levering 

N.B. Wanneer er in een project meerdere momenten van aanbesteding en levering zijn (bijv. 

doordat er wordt gewerkt met onderaannemers die elk voor hun deel van de keten een offerte 

maken en plantsoen leveren), dan s.v.p. onderstaande vragen voor elk aanbestedings- en 

leveringsmoment opnieuw invullen. 

 

Aanbesteding 

1. Welke eisen zijn er in de aanbesteding opgenomen t.a.v. de kwaliteit en herkomst van 

het plantsoen? (noteer formulering) 

2. Zijn er (interne) standaardformuleringen / standaardbestekbepalingen waar gebruik van 

wordt gemaakt? Zo ja, welke? 

3. In hoeverre heeft het duurzaam inkoopbeleid van de overheid ( ‘Criteria voor duurzaam 

inkopen  van Groenvoorzieningen’, okt 2011) een rol gespeeld bij het hanteren van deze 

eisen? 

4. Op welke plek zijn deze eisen geformuleerd: bestek, programma van eisen, 

beplantingsplan, …. ? 

5. Wie is verantwoordelijk voor het opstellen van de aanbestedingseisen? (naam 

organisatie en functie opsteller binnen de organisatie) 



 23 

6. Door wie is het bestek in de markt gezet? (naam organisatie, naam opsteller en functie 

binnen de organisatie) 

7. Was sprake van interne controle op deze eisen voor het project in de markt werd gezet? 

(hoe, door wie, functie) 

8. Wanneer vond de aanbesteding plaats? (maand en jaartal) 

 

Offerte 

9. Wie is verantwoordelijk voor het beoordelen van de offertes? (naam organisatie en 

functie opsteller binnen de organisatie) 

10. Is gecontroleerd of de ontvangen offertes voldeden aan de eisen uit het bestek t.a.v. 

kwaliteit en herkomst van het plantsoen? 

a. Hoe gebeurde dit? Door wie en wat was de functie van deze persoon? 

b. Zijn hierbij tekortkoming geconstateerd? Zo ja, welke? 

c. Hoe is omgegaan met tekortkomingen, hoe zijn ze gedocumenteerd en 

gecommuniceerd met de offrerende partijen? 

 

Gunning opdracht 

11. Wanneer vond de gunning van de opdracht plaats? (maand en jaartal) 

12. Door wie gebeurde de gunning en wat was de functie van deze persoon? 

13. Op basis van welke criteria vond de gunning van de opdracht plaats en speelden de 

kwaliteits- en herkomsteisen voor het plantsoen hierbij een rol? 

14. Is bij de gunning van de opdracht gecontroleerd of de opdrachtnemer voldeed aan de 

eisen uit het bestek t.a.v. kwaliteit en herkomst van het plantsoen? 

a. Hoe gebeurde dit? Door wie en wat was de functie van deze persoon? 

b. Zijn hierbij tekortkoming geconstateerd? Zo ja, welke? 

c. Hoe is omgegaan met tekortkomingen, hoe zijn ze gedocumenteerd en 

gecommuniceerd met de offrerende partij? 

 

Bestelling/afroep plantsoen 

15. Wanneer vond de bestelling/afroep van het plantsoen plaats? (maand en jaartal) 

16. Door wie werd het plantsoen afgeroepen/besteld? (naam organisatie en functie persoon 

binnen de organisatie) 

17. Heeft men bij het afroepen/bestellen van het plantsoen de leverancier gewezen op de 

eisen uit het bestek t.a.v. kwaliteit en herkomst van het plantsoen? 

 

Levering 

18. Wanneer vond de levering van het plantsoen plaats? (maand en jaartal) 

19. Waar werd het plantsoen geleverd (op de plantplek, bij de tussenhandelaar, bij de 

aannemer, …)? 

20. Is bij levering gecontroleerd of het geleverde plantsoen aan de gestelde eisen t.a.v. 

kwaliteit en herkomst voldeed? 

a) op welke momenten is dit gecontroleerd (bij levering op de plantplaats, na 

oplevering van de aanplant/het project, …?)  

b) wie was hiervoor verantwoordelijk? (naam organisatie en functie persoon binnen 

de organisatie) 

c) Hoe gebeurde de controle van het plantmateriaal: Waar is op gelet (kwaliteit, 

vitaliteit etc)? en hoe zijn de resultaten van de controle vastgelegd? Worden hiervoor 

standaardformulieren en/of standaardprocedures gebruikt?  

d) welke bewijsstukken zijn verder verzameld? (certificaat, ….) 

21. Zijn er afwijkingen geconstateerd bij levering van het plantsoen t.o.v. de eisen in de 

aanbesteding/bestelling? Zo ja, welke? 

a. Hoe is hiermee omgegaan 
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b. Hoe is dit gedocumenteerd en gecommuniceerd naar de opdrachtnemer en 

opdrachtgever? 

c. Zijn er sancties opgelegd bij het niet leveren van de gevraagde kwaliteit? Zo ja, 

welke? 

 


