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Eisen aan plantmateriaal
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Herziening RAW-bestek ter visie

Realiseren van een vitale
beplanting
Het CROW heeft de RAW-standaard voor het planten en verplanten van bomen herzien.
Belangrijkste wijzigingen zijn daarbij dat de eisen aan het plantmateriaal, een verplantbaarheidsonderzoek voor bomen met een diameter van meer dan 25 cm, een garantie op
een vitale beplanting op het moment van afleveren en de wijziging van plantperiodes.
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Voor de eisen die aan het plantmateriaal
worden gesteld wordt het boekje ‘Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van
boomkwekerijproducten’ van de Bond
van Boomkwekers als uitgangspunt
genomen. Het boekje geeft duidelijke
regels waaraan planten moeten voldoen.
Het gaat daarbij om zaken als de minimumomvang van de kluit of wortelpruik
en de vorm van de kroon. Het huidige
boekje is nog niet compleet. Met de Bond
zijn afspraken gemaakt om het boekje
in 2009 aan te passen. Zo wordt in het
boekje een lijst opgenomen van onverenigbaarheid, eisen voor het afrijpen
en het niet snoeien bij aflevering tenzij
anders is afgesproken. Gemeld moet gaan
worden wanneer materiaal niet leverbaar
is. Dit moet binnen 4 weken gebeuren op
straffe van € 250,- per soort.

hiervoor worden geacht in de aannemingssom te zijn inbegrepen. Onder de
garantie valt tevens het vervangen van
beplanting die is aangetast door ziekten
en plagen. Deze garantie vervalt indien
geen adequate bestrijding mogelijk is.
De kosten voor de eventuele bestrijding
zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Verplanten bomen

In de herziene RAW-standaard is
opgenomen dat voor het verplanten
en verplantbaarheidsonderzoek aparte
contracten moeten worden opgesteld.
Een bedrijf mag voor zich zowel voor
verplantbaarheidsonderzoek als het
verplanten inschrijven.
Voor bomen met een diameter groter
dan 25 cm is wordt een verplantbaarheidsonderzoek geadviseerd. De belangrijkste aspecten die daarbij gerapporteerd
moeten worden zijn.
• Verplantbaarheid;
• Gewenste en noodzakelijke
voorbereiding en snoei;
• Kluitgrootte;
• Invloed kabels en leidingen;
• Verplantmethode(n);
• Gewenste en noodzakelijke duur
van de nazorg;
• Maatregelen met betrekking tot
nieuwe standplaats;
• Benodigde verkeersmaatregelen;
• Raming van kosten, voorzover in
bestek vermeld;
• Waardebepaling op basis van richtlijn
van de Nederlandse Vereniging van
Taxateurs.

Aangepaste plantperiode
In de herziene hoofdstuk 51 RAWbestek, planten en verplanten zijn de
periodes voor verwerken van plantmateriaal verruimd. Tenzij anders
overeengekomen zijn de volgende
perioden het uitgangspunt.
Bomen
• zonder kluit
• met kluit

15/11 tot 01/04
15/11 tot 01/05

Spillen en veren
• zonder kluit
• met kluit

15/11 tot 01/04
15/11 tot 01/05

Bos – haagplantsoen 15/11 tot 01/04
Heesters
• zonder kluit
• met kluit

15/11 tot 15/04
15/11 tot 01/05

Waterplanten

het gehele jaar

Bol en knolgewassen
• voorjaarbloeiers
15/09 tot 01/12
• zomer- en
15/03 tot 01/06
najaarbloeiers
Containerplanten /
pluggen /
springringen

het gehele jaar
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eter van Welsum van het CROW
gaf tijdens de laatste ledenbijeenkomst van de VHG vakgroep
Boomverzorging een uitvoerige toelichting.
De herziening legt meer verantwoordelijkheid neer bij de vakman. Niet het
(ver)planten staat centraal maar het
realiseren van een vitale beplanting.
De herziening is zorgvuldig voorbereid
door de werkgroep Bomen van het
CROW waar ook de vakgroep Boomverzorging in is vertegenwoordigd. Het
herzieningsdocument ligt nu ter visie.
Alle belanghebbenden kunnen hier op
reageren), aanvullen of aangeven als men
het er niet mee eens is (via www.crow.nl).
Reacties zijn mogelijk tot half januari,
daarna zal de werkgroep Bomen de
herziening definitief vaststellen. Nu het
document ter visie ligt, mag het in de
praktijk wel al gebruikt worden.
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Vitale beplanting

Een van de belangrijkste aanpassingen
is de garantiebepaling. In de herziening
behoort de aannemer te garanderen dat
op moment van aflevering de beplanting
vitaal is. Vitaal is daarbij gedefinieerd
als een toestand waarbij de gemiddelde
scheutlengte van een boom, gerekend
vanaf het jaar van aanplant, per jaar is
toegenomen en waarbij geen waarneembare remming of storing van normale
levensfunctie, groei en ontwikkeling van
de beplanting, onder gegeven omstandigheden is waar te nemen.
Tot het garant staan behoort ook het naar
eigen inzicht geven van water. De kosten
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