Vanaf 1 november is er een nieuw concept
op de markt voor de groenbranche; Clever
Green Solutions. Het concept biedt een
totaaloplossing voor ieder groenproject.
Koninklijke Ginkel Groep en Van den Berk
Boomkwekerijen zijn partners. Clever voert
de regie en geeft garantie op het eindbeeld
tot tien jaar na aanplant. Dat is een flink
aantal jaren meer dan de gebruikelijke een a
twee jaar en inboetplicht van 14 procent.
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Aan het handje totdat er écht
niets meer kan gebeuren
Tien jaar garantie op eindbeeld, is het wat
voor de openbaar groenmarkt?
In de kunstgrasbranche wordt al een paar jaar
gewerkt met lange termijn-garanties. Op de Dag
van de Openbare Ruimte hield Boomzorg een
forum over het investeren in groeiplaatsinrichtingen. Eén van de thema in deze discussie was
garantie over een langere periode. De redactie
van Boomzorg is benieuwd of er op de markt
voor openbaar groen ook een dergelijke trend zal
ontstaan.
Erwin van Herweijnen van Van den Berk, die front
man is van Clever Green Solutions, denkt dat
totale ontzorging mogelijk is, mits de groenvoorziening vanaf de basis goed gebeurt. “De aanleg
van bomen moet meteen goed zijn, dat wil zeggen dat opdrachtgevers moeten investeren in een
goede groeiplaats, de goede boomsoort en de
goede grondsoort. Het blijft maatwerk. Dit werk
valt niet dicht te timmeren in een bestek. Daarom
komen wij als leverancier met tien jaar garantie
op het eindbeeld. Hiermee kunnen we als groenvoorziener en kweker controle naar ons toetrekken over het hele proces. We willen kunnen meepraten over de groeiplaats en het onderhoud in
eigen hand hebben. Daarmee verzekeren we een

goede toekomst voor ons eigen plantmateriaal.
Want dat is de motivatie voor het oprichten van
Clever Green Solutions.”
Van Herweijnen legt uit over het belang van
vakkennis bij onderhoud. “Vaak doet de eigen
buitendienst ook de begeleidingssnoei van nieuw
aangeplante bomen, maar boomverzorging is
een apart vak. Daar is niet altijd voldoende kennis
van in eigen huis.” De periode waarin een boom
‘op eigen benen leert staan’ neemt meer tijd in
beslag dan de drie jaar die breed verondersteld
wordt volgens de groeiplaatsexpert: “Na drie jaar
staat iedere aangeplante boom er nog wel goed
bij. Maar of de boom op de langere termijn aanslaat, hangt met de specifieke omgevingsfactoren
en goed onderhoud samen. Als een boom na
tien jaar nog goed staat, is hij sterk genoeg om
‘op eigen benen te staan’. Pas dán zijn die projectplaatjes die je op de grote billboards langs de
weg ziet staan, werkelijkheid geworden. Pas dán
is het eindbeeld behaald.”

Erwin van Herweijnen

Met tien jaar garantie op het eindbeeld houdt de
leverancier controle op de kwaliteit van zijn product.
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Actueel

Jeroen Glissenaar, boombeheerder bij de gemeente Arnhem:
"De genoemde leveranciers staan bekend om de kwaliteit van hun producten. Ik ben als klant erg enthousiast en een
dergelijke garantietermijn zou mij triggeren om af te nemen. Ik ben wel benieuwd naar de voorwaarden. Schade of verlies
aan plantmateriaal hoeft niet te liggen aan de kwaliteit van het materiaal, maar kan ook komen door daling van de grondwaterstand of schade door bosmaaiers. De leveranciers zullen de garantie wel goed dichttimmeren, zo neem ik aan."

Erik Punt, Directeur Eijkelboom:
“Dit is een vooruitgang. Dit soort initiatieven waardeer ik, verdient navolging en er zijn ook klanten voor. De Total Cost
of Ownership is van toenemend belang voor opdrachtgevers. Het financiële risico wil men in toenemende mate afdekken en daarvoor hoor je een premie te betalen. Dat maakt het geheel natuurlijk wel duurder. Ik zou als opdrachtgever
bij grotere opdrachten dan wel overtuigd willen zijn van de continuïteit van de leverancier als ik er meer voor betaal.
Dus bestaat de combinatie over tien jaar nog? Hoe is de garantie verzekerd?
Het concept ken ik onder de integralis beplaningsmethode al langer. Maar het is moeilijk de hele keten te beheersen als
er vele partijen in de bedrijfskolom actief zijn.”

Jos van de Vondervoort, boombeheerder gemeente Rotterdam:
“De stelling dat gemeenten geen sluitend programma van eisen/ bestek voor groeiplaatsconstructies voor bomenplannen kunnen leveren gaat misschien op voor kleinere gemeenten of gemeenten zonder expertise en capaciteit rond
ontwerp, aanleg en beheer van bomenplannen. In Rotterdam hanteren we een standaard programma van eisen voor
ontwerp, constructie en aanleg van boombeplantingen inclusief nazorg en beheer en worden deze werkzaamheden
door de eigen diensten uitgevoerd. Ook voor maatwerk kan een beroep worden gedaan op eigen expertise.
Kansen voor de arrangementen van Clever Green Solutions liggen wellicht in zeer bijzondere speciale buitenruimtevoorzieningen waar het gemeenten inderdaad aan ervaring of kennis ontbreekt (ontwerp, constructie en/of onderhoud) of
in grootschalige en ingewikkelde (re)constructieplannen waar een concentratie (bij bijvoorbeeld een marktpartij) van verantwoordelijkheden, afstemming en coördinatie van planprocessen efficiency kan opleveren. Wel moet je als gemeente
steeds kritisch blijven op aspecten die in kunnen grijpen op het gewenste eindbeeld van de boombeplanting: waar leg
je de grenzen van het beheer? Denk ook aan de beoordeling van bijzondere bewonerswensen en werkzaamheden in de
nabijheid van bomen in verband met kabels en leidingen. Wanneer gekozen wordt voor de Clever Green Solution is het
verstandig om de looptijd daarvan te verlengen tot bijvoorbeeld twintig jaar omdat de jeugdfase van bomen de meeste
inspanning en risico’s kent.”
Anton Dekker, uitvoerder bomen en bossen gemeente Apeldoorn:
"Tien jaar garantie op eindbeeld van geplante bomen is mooi, maar strikt genomen kan dat natuurlijk niet. De term eindbeeld is niet goed, er wordt bedoeld tien jaar garantie op een aanvaardbaar boombeeld. Een eindbeeld van een boom
vormt zich pas na dertig jaar of meer en dat in een héél gunstige situatie. Dat het concept - groenvoorziener en kweker
samen - een totaaloplossing biedt, is maar de vraag. De nazorg van de eerste drie jaar na aanplant van een boom is cruciaal en daarna als de groeiplaatsinrichting voldoet aan de norm 1m3=1 jaar groei, kan de boom met normaal onderhoud
en begeleidingssnoei zich prima redden. Het probleem is dat na tien jaar garantie alsnog groeiproblemen aan de boom
kunnen ontstaan als niet aan de groeiplaatsnorm wordt voldaan. Autofabrikanten geven rustig zeven jaar garantie op
hun auto, dat kan ook makkelijk omdat zij weten dat de onderdelen tegenwoordig zolang meegaan. Daarna komen de
rekeningen. Dus tien jaar garantie zegt mij dus niet zo heel veel als je weet dat er straks ook garanties worden gegeven
bij bomen van de eerste grootte die in 10 of 15 cuub doorwortelbare grond staan. Het concept is mooi voor die grote
beheerders waarvan zo vaak wordt gesuggereerd dat zij geen verstand van bomen hebben. Daar komt het na tien jaar
garantie uiteindelijk ook niet goed. In de civiele wereld van dode materialen is het concept leveren, realisatie en garantie goed door ontwikkeld met juridische begrippen en goede omschrijvingen. Alles goed dichtgetimmerd. Gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel en zijn wij best wel op de goede
weg. Ook ons bomenwerk wordt steeds beter omschreven."
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