
34

Geactualiseerde RAW-bepalingen 

Met de nieuwe Standaard RAW Bepalingen 

2010 zijn de Kwaliteitseisen voor 

Boomkwekerijproducten directer in de diverse 

groenprojecten betrokken. Ten opzichte van de 

Standaard 2005 Bepalingen betekent dit een hele 

verbetering. Onderstaand een uitleg van de ver-

beteringen en ook aandacht voor nieuwe moge-

lijke verbeteringen.

Invloed en betekenis van de Standaard RAW 

Bepalingen

Veel aanlegwerkzaamheden van groenvoorzie-

ningen in de openbare ruimte voor voornamelijk 

gemeentelijke en provinciale overheden worden 

volgens de RAW-systematiek in een bestek opge-

steld. Het bestek verwijst dan naar de Standaard 

RAW Bepalingen.

In hoofdstuk 51 van de RAW Bepalingen staan 

diverse artikelen ten aanzien van groenvoorzie-

ningen. Onder andere de eisen, garanties en 

verplichtingen. De Standaard RAW Bepalingen 

worden elke vijf jaar opnieuw geactualiseerd en 

uitgegeven. Sinds kort is ‘De Standaard RAW 

Bepalingen 2005’ vervangen door ‘De Standaard 

RAW Bepalingen 2010’. 

Verschillen

Wat zijn de verschillen tussen de Standaard RAW 

Bepalingen 2005 en 2010 voor boomkwekerijpro-

ducten? In bijgevoegde tabel staan de bepalingen 

voor 2005 en 2010 aangeven. De verschillen zijn 

overduidelijk (zie tabel volgende pagina).

De vooruitgang

De grote vooruitgang is geboekt door de 

‘Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van boom-

kwekerijproducten’ - uitgegeven door de Raad 

voor de Boomkwekerij - op te nemen in de RAW-

bepaling. De genoemde eisen voor de boomkwe-

kerijproducten zijn dus ook voor de opdracht-

gevers van belang. Stukken prettiger voor de 

aannemers, want er wordt door de leveranciers 

en de opdrachtgevers niet meer met verschillende 

maten gemeten. Ook voor de opdrachtgever 

is het iets prettiger, want er worden eisen aan 

boomkwekerijproducten gesteld die door de 

boomkwekers zelf gedragen worden.

Mogelijke verbeteringen

De ‘Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van 

boomkwekerijproducten’ zijn niet in eerste 

instantie opgesteld om opgenomen te worden 

in RAW-bestekken. Hoogstwaarschijnlijk zul-
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len er in de komende tijd signalen komen dat 

de ‘Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van 

boomkwekerijproducten’ of de RAW-bestekken 

verbeterd moeten worden. Onderstaande punten 

geven de eerste signalen: 

‘Er moet een goede verhouding bestaan tus-

sen de dikte van de stam en de grootte van de 

kroon’ is een bepaling uit de ‘Kwaliteitsnormen 

en omschrijvingen van boomkwekerijproducten’ 

die niet eenduidig en objectief is. Voor toezicht-

houders, directievoerders en voor de aannemers 

moet dit duidelijker, meetbaar en objectief 

beschreven zijn.

‘De boom moet een doorgaande rechte …… 

harttak bezitten’ lijkt eenduidig. Jammer genoeg 

vermelden de kwaliteitsnormen niet welke afwij-

kingen toegestaan zijn. De doorgaande rechte 

harttak is overigens bij een Robinia pseudoa-

cacia slecht te verkrijgen bij de grotere maten. 

Wanneer de boomkweker een Robinia levert met 

een rechte doorgaande harttak, voldoet de boom 

vanwege een andere regel niet aan dezelfde kwa-

liteitsnormen. Immers ‘De boom moet de natuur-

lijke groei en het karakter van de soort of cultivar 

…. tot uitdrukking komen.’ En in het geval van 

de Robinia pseudoacacia is dat tegenstrijdig met 

de eis dat de boom een doorgaande rechte hart-

tak moet bezitten.

Toekomst

De inbreng van de ‘Kwaliteitsnormen en 

omschrijvingen van boomkwekerijproducten’ in 

de Standaard RAW Bepalingen is een verbetering 

voor meerdere partijen. Vanwege de nieuwe 

toepassing van die normen in de RAW-bestekken 

dienen de normen te worden verbeterd. Ik ver-

wacht dat de boomkwekerijsector niet zit te 

wachten op een aanscherping van de regels. 

Maar zie het niet als nieuwe regels die alles 

bureaucratischer maken. Het zijn slechts verbe-

terde regels die duidelijker en objectiever zijn. Ze 

zijn gewoonweg nodig om binnen de boomkwe-

kerij en de aannemerij het kaf van het koren te 

scheiden.

Achtergrond

Auteur Ronald Jacobs ontvangt graag reacties 

vanuit de boomkwekerijsector op de nieuwe 

RAW-bepalingen:ronald.jacobs@stadengroen.

nl of 0316-266000

RAW STANDAARD BEPALINGEN 2005 (OUD)

Groenvoorzieningen

Bouwstoffen

Plantmateriaal

Plantmateriaal moet zijn van eerste kwaliteit, 

soortecht, goed gekweekt, op tijd verplant, ruim 

gerooid, afgerijpt, onbeschadigd, ziektevrij, zonder 

ongedierte en zonder schimmels. Bomen, veren, 

spillen, bosplantsoen en sierplantsoen moeten 

bovendien op natuurlijke wijze zijn afgerijpt.

Plantmateriaal moet bij aankomst op het werk per 

soort, variëteit, herkomst en producent zijn voor-

zien van een kenmerk.

Plantmateriaal met kluit moet zijn voorzien van 

materiaal ter behouding van de kluit, terwijl de 

kluit goed doorworteld moet zijn.

De nomenclatuur van plantmateriaal moet over-

eenkomen met de benamingen volgens ‘Naamlijst 

van houtige gewassen’ door H.J. van de Laar, laat-

ste editie
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RAW STANDAARD BEPALINGEN 2010 (NIEUW)

Plantmateriaal

Plantmateriaal dient te voldoen aan de eisen als gesteld in ‘Kwaliteitsnormen 

en omschrijvingen van boomkwekerijproducten’ uitgegeven door de Raad 

voor de Boomkwekerij, zoals deze drie maanden voor de datum van aanbe-

steding luidt.

Het te verwerken plantmateriaal is nader gespecificeerd op de bij het bestek 

behorende lijst van het plantmateriaal.

Op de lijst van plantmateriaal of elders in het bestek is vermeld:

• plantmateriaal, naam en maat, bij voorkeur gecodeerd volgens Stichting

   Beurshal; 

• of er wel of geen voorkeuring van plantmateriaal plaatsvindt;

• of er een, en zo ja welk certificaat wordt verlangd;

• of er een, en zo ja welke soort worteldip dient te worden toegepast;

• of plantmateriaal dient te worden gesnoeid voor aanplant;

• eventueel specificatie van herkomst volgens de Rassenlijst;

• globale tijdstip van gewenste levering.

Takken, twijgen en scheuten van heesters dienen voor ten minste 60% ver-

hout te zijn.

Bomen, coniferen en meerstammigen dienen individueel, dan wel per verpak-

kingseenheid, geëtiketteerd te zijn.

Tenzij anders overeengekomen, plantmateriaal niet snoeien voor levering.

De in het bestek vermelde maat van het plantmateriaal geldt op het moment 

van aflevering op het werk.
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