Actueel

De werkgroep bomen van het CROW
bestaat uit de volgende personen:
Hans Kaljee
Rob Videler
Pieter Jan de Winter
Hans Deelen
Rogier van Dijk
Remco Valk
Henk Werner
Rob Borst
Reinier Smits
Michel van Ingen
Herman Wevers
Marjan van Elsland
Jos Mouwen
Jan van Dijk
Peter van Welsem

“Het komt er op neer dat de
aannemer meer
verantwoordelijkheid krijgt”
worden. Je mag dus verwachten dat bestekken
duurder worden.”
Ook over vitaliteit heeft het werkgroep een oordeel gevormd. Een boom is vitaal als de gemiddelde scheutlengte gedurende een aantal jaren
toeneemt. Van Welsem: “Dit was een moeilijk
punt waarover stevig gediscussieerd is. Maar
uiteindelijk hebben wij geconcludeerd dat dit de
beste en meest praktische omschrijving is.”

Verplanthaalbaarheidsonderzoek
Er is nog een belangrijk onderwerp waarmee de
werkgroep met het vernieuwde hoofdstuk 51
de branche weer een stap verder wil brengen.
Dat zijn de nieuwe regels met betrekking tot het
verplanten. Grofweg komen de regels, bij bomen
met een diameter kleiner dan 25 centimeter,
er op neer dat voor verplanten een standaard
bestekpost kan worden gemaakt. De opdrachtgever kan dan voorwaarden stellen over de manier
van beplanten, logistiek en voorbereidende
werkzaamheden. Voor bomen met een grotere
diameter moet eerst een verplanthaalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd. Hierbij moet een
duidelijk beeld naar voren komen of het mogelijk
is een bepaalde boom te verplanten en wat daarvoor nodig is qua financiën, voorbereiding en uitvoering. Onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is ook het opstellen van een kostenraming.
Geldig
De uitbreiding van hoofdstuk 51 heeft tot eind
januari ter visie gelegen. Momenteel worden de
laatste opmerkingen verwerkt. Eind mei zal één
en ander officieel worden vastgelegd. In 2010
zullen de aanpassingen een integraal onderdeel
uitmaken van de standaard RAW-bepalingen.
Hoewel de bepalingen nog niet officieel zijn vastgesteld, kunnen opdrachtgevers ze natuurlijk nu
ook al in hun bestekken opnemen.

Duurdere bestekken is een relatief begrip
Jan van Dijk is een van de leden van
de Commissie Boomverzorging van
het CROW. Hij was bereid een korte
argumentatie te geven wat de nieuwe
RAWbepalingen gaan betekenen voor het
vak.
In de aanleg van groenvoorzieningen vormt
de aanleg van beplanting een grote kostenpost. Het succes hiervan wordt in belangrijke
mate bepaald door de kwaliteit en de nazorg.
Met het ontbreken van een goed nazorg traject in de huidige systematiek ontstaat helaas
te vaak de verleiding om op de inkoop van
plantmateriaal (lees kwaliteit) te bezuinigen.
De goedkoopste inschrijver kan in de huidige
bestekken aan alle verplichtingen hebben voldaan terwijl de opdrachtgever toch uiteindelijk wordt opgezadeld met hoge meerkosten
voor de nazorg en inboet met een uiteindelijk
onbedoeld teleurstellend resultaat.
In de nieuwe systematiek is kwaliteit voor
plantmateriaal beter gedefinieerd. Doordat nu
ook de zorg en verantwoording bij de aannemer wordt gelegd wordt deze extra geprikkeld om te investeren in kwaliteit! De nieuwe
standaard brengt hiermee een eerlijkere concurrentiepositie voor aannemer en kweker. Ik
heb de overtuiging aanplant als eindproduct
niet duurder wordt waarbij de kans op succes
verzekerd is! Hiermee hebben de resultaatsverplichtingen voor aanplant een nieuwe
hedendaagse dimensie gekregen!
Jan van Dijk, projectleider groen en civiel
jan.van.dijk@venray.nl Gemeente Venray

Met oog op de klimaatsverandering zijn de periodes aangepast waarin bomen geplant
mogen worden. Deze zijn voortaan:
Bomen zonder kluit 				
15 november tot 1 april
Bomen met kluit 				
15 november tot 1 mei
Spillen en veren zonder kluit 			
15 november tot 1 april
Spillen en veren met kluit 			
15 november tot 1 mei
Bos en haagplantsoen 		
15 november tot 1 april
Heesters zonder kluit 			
15 november tot 15 april
Heesters met kluit 				
15 november tot 1 mei
Waterplanten				
Hele jaar
Zomerbollen en -knollen 			
15 maart tot 1 juni
Voorjaarsbollen en -knollen			
15 september tot 1 juni
Containerplanten pluggen, springringen 		
Hele jaar
				
De complete RAW-bepalingen vindt u op de Boomzorgsite. Ga naar ‘archief’ en typ ‘RAW
bepaling’ in.
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