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Voorwoord	

	

	

Aan	de	wieg	van	het	IBR-aanbesteden	(voor	verklaring	zie	bijlage	5,	Begrippenlijst)	staat	de	Integrale	
Beplantingsmethode	 Ruyten	 (IBR).	 Deze	 methode	 kreeg	 wetenschappelijke	 betekenis	 tijdens	 de	
promotie	 in	 2006	 aan	 de	Wageningen	 UR	 in	 Wageningen.	 Het	 IBR-aanbesteden	 is	 een	 vorm	 van	
aanbesteden	en	contracteren,	waarbij	de	opdrachtnemer	alle	ruimte	krijgt	om	garantie	te	verlenen	
voor	 de	 aanleg	 en	 onderhoud	 van	 houtige	 gewassen	 op	 basis	 van	 een	 groeivoorspelling.	 Om	 die	
garantie	 mogelijk	 te	 maken	 is	 aan	 de	 aanleg	 een	 afgesproken	 onderhoudstermijn	 gekoppeld	 van	
minimaal		5-10	jaar.		

Wezenlijk	voor	de	methode	is	de	groeivoorspelling,	die	wordt	vertaald	naar	een	groeicurve	-zoals	al	
langer	bekend	in	de	bosbouw	ten	behoeve	van	de	te	verwachten	houtopbrengst-	en	die	vervolgens	
wordt	toegepast	in	de	beplantingsfilm.	Deze	film	is	een	animatie	die	de	dynamiek	van	de	groei	in	de	
tijd	 weergeeft	 en	 een	 hulpmiddel	 is	 bij	 het	 ontwerpen	 van	 beplantingen.	 Voor	 de	 bestuurder	 en	
gebruiker	 is	 de	 film	 bij	 uitstek	 een	 geschikt	 communicatiemiddel	 zonder	 daarbij	 allerlei	 Latijnse	
plantennamen	te	hoeven	gebruiken.	Er	wordt	niet	alleen	een	eindbeeld	getoond	van	de	volwassen	
planten	maar	ook	de	hele	ontwikkeling	ernaartoe	vanaf	het	aanlegbeeld.	De	beelden	spreken	voor	
zichzelf	 en	 maakt	 enthousiasme	 los	 omdat	 vanaf	 het	 aanlegbeeld	 gedurende	 de	 opeenvolgende	
beelden	duidelijk	de	groeiontwikkeling	naar	volwassenheid	te	zien	is	zonder	in	te	hoeven		grijpen.	De	
film	schept	vertrouwen	omdat	de	beelden	zijn	gebaseerd	op	concrete	metingen	in	de	buurt	van	het	
plan(t)gebied.	 De	 beplantingsfilm	 hoort	 thuis	 aan	 het	 begin	 van	 het	 ontwerpproces.	 De	 mensen	
begrijpen	dan	meteen	dat		voor	de	realisering		van	de	film	ook	op	tijd	voldoende	financiële	middelen	
moeten	worden	gereserveerd:	altijd	al	een	hartenwens	in	de	vakwereld!	

De	 rol	 van	de	 IBR-aanbesteding	 is	 dat	wanneer	deze	 vorm	van	aanbesteden	 juridisch	 kloppend	en	
controleerbaar	 gemaakt	 kan	worden,	 de	 beplantingsfilm	 een	 onderbouwing	 krijgt.	 Dan	 loopt	 deze	
visualisatie	 analoog	 met	 de	 beelden	 of	 animaties	 van	 ontwerpen	 van	 gebouwen.	 Immers	 in	 de	
architectuur	gaat	de	buitenstaander	er	ook	vanuit	dat	de	gebouwen	in	de	ontwerpfase	constructief	
kloppen.	Zo	ook	nu		bij	de	beplantingsfilm:		er	zijn	planten	die	de	film	‘constructief’	ondersteunen,	dat	
deze	beelden	te	garanderen	zijn	en	-in	dit	geval	niet	onbelangrijk-	ook	aan	te	besteden	zijn.	

In	 tegenstelling	 tot	 de	 architectuur	hebben	we	 in	de	 landschapsarchitectuur	 te	maken	met	 levend	
materiaal,	dat	verzorging	nodig	heeft.	Om	te	kunnen	garanderen	dat	de	beelden	uit	de	beplantingsfilm		
overeen	gaan	komen	met	de	werkelijkheid	is	het	naar	de	mening	van	het	Ruyteninstituut	belangrijk	
dat	de	opdrachtnemer	ook	de	maximale	ruimte	krijgt	om	zijn	werk	te	kunnen	garanderen	en	om	in	te	
spelen	op	wisselende	en	onverwachte	groeiomstandigheden.	Het	zijn	juist	bij	uitstek	de	boomkwekers	
die	de	kennis	en	ervaring	hebben	bij	het	voorbereiden	en	verplanten	van	bomen	en	struiken.	Hij,	dat	
zijn	boomkweker	of	aannemer	of	combinaties,		wordt	nu	door	het	IBR-aanbesteden	‘uitgedaagd’		om	
hun	zijn	kennis	en	ervaring	maximaal	in	te	zetten	voor	een	optimaal	en	te	garanderen	resultaat.	
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In	 november	 2015	 is	 de	 eerste	 versie	 IBR-aanbesteden	 verschenen	 en	 naar	 een	 groot	 aantal	
deskundigen	(zie	bijlage	4)	gegaan	met	het	verzoek	om	op	deze	versie	inhoudelijk	te	willen	reageren.	
Het	 zijn	 mensen	 die	 ik	 ken	 en	 waar	 ik	 vanuit	 kan	 gaan	 dat	 zij	 hiervoor	 belangstelling	 hebben	 en	
inhoudelijk	 zinvolle	opmerkingen	kunnen	maken.	En	dat	 is	 gebeurd!	Er	 zijn	22	meestal	uitgebreide	
reacties	gekomen	individueel	of	per	organisatie	in	de	vorm	van	mails	en	gesprekken.	Dank	daarvoor!	
Deze	reacties	zijn	 in	een	tweede	versie	verwerkt	en	komt	op	20	mei	2016	in	kasteel	Doorwerth	ter	
discussie.	Naar	aanleiding	van	deze	studiedag	is	de	derde	versie	geschreven.	

Deze	derde	versie	gaat	naar	het	CROW	met	het	verzoek	om	een	werkgroep	op	te	richten	die	deze	
derde	versie	verder	kan	ontwikkelen	en	klaar	gaat	maken	voor	praktische	toepassing.	Het	CROW	is	een	
kennisorganisatie	op	het	gebied	van	infrastructuur,	openbare	ruimte,	verkeer	en	vervoer	en	werk	en	
veiligheid	en	houdt	zich	daarnaast	bezig	met	aanbesteden,	contracteren	en	beeldbestekken.	Als	deze	
werkgroep	erin	slaagt	met	een	praktische	versie	van	het	IBR-aanbesteden	uit	te	komen	dan	is	er	een	
onderbouwing	gekomen	voor	de	beplantingsfilm.		

Wanneer	het	IBR-aanbesteden	in	de	praktijk	gaat	werken	kan,	naar	de	mening	van	het	Ruyteninstituut,	
iedere		schakel	in	de	keten	er	zijn	voordeel	mee	doen:	de	bestuurder	heeft	een	goed	communicatie	
middel	in	handen	en	heeft	groen	dat	op	termijn	goedkoper	is,	de	landschapsarchitect	laat	duidelijk	zijn	
bedoelingen	 zien,	 de	 boomkweker	 levert	 kwalitatief	 hoogwaardige	 planten	 van	 enige	 omvang,	 de	
aannemer	 garandeert	 zijn	 werk	 met	 een	 meerjarig	 onderhoudscontract,	 de	 beheerder	 volgt		
eenduidige	beheerrichtlijnen	op	en	de	gebruiker	krijgt	te	zien	wat	er	beloofd	is	en	beschikt	na	de	aanleg	
direct	over	veilig	en	bruikbaar	groen.	Kortom	hiermee	is	de	basis	voor	de	integrale	beplantingspraktijk	
gelegd.	

Stichting	 het	 Ruyteninstituut	 is	 hét	 kennisplatform	 voor	 deze	 integrale	 beplantingspraktijk.	 Zij	 wil	
kennis	uitdragen,	onderzoek	doen,	onderwijzen	en	adviseren	in	voorkomende	gevallen.	Zij	is	opgericht	
op	1	januari	2014	en	is	gevestigd	in	Heelsum.	Voor	meer	informatie	zie	www.	ruyteninstituut.nl.			

		

	

	

		 	

Namens	het	Ruyteninstituut,																																																																																														Heelsum,	juni	2016	
Ir.	C.	van	de	Groes,	voorzitter	
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Inleiding	

	

Het	 IBR-aanbesteden	 komt	 in	 veel	 opzichten	 overeen	 met	 de	 huidige	 UAVgc-contracten/CROW	
garantiebestekken	(zie	bijlage	5,	Begrippenlijst)	waarin	aanleg	en	onderhoud	gecombineerd	zijn.	Het	
doel	 bij	 het	 IBR-aanbesteden	 van	 groenprojecten	 is	 dat	 al	 dan	 niet	 in	 combinatie	 de	 aannemer	 of	
boomkweker	(verder	opdrachtnemer	te	noemen)	garantie	gaat	afgeven	voor	de	groei	van	bomen	en	
struiken	conform	een	onderbouwde	groeivoorspelling.	Onafhankelijk	wetenschappelijk	opgestelde	en	
op	locatie	gemeten	PG-curven	vormen	de	basis	voor	die	groeivoorspelling.	De	beplantingsfilm	vertaalt	
deze	groeivoorspelling	naar	beelden	van	de	opeenvolgende	groeistadia	naar	de	volwassen	uitgroei.	De	
beplantingsfilm	verschaft	al	tijdens	de	ontwerpfase	de	opdrachtgever	en	gebruiker	informatie	over	de	
architectuur	 van	het	 landschap	waarin	 voldoende	en	passende	 groeiruimte	 is	 opgenomen	 voor	 de	
uitgroei	 van	 de	 bomen	 en	 struiken	met	 als	 grote	 voordelen:	 uiterste	 rendement	maatschappelijke	
investering,	maximalisering	biodiversiteit,	opname	capaciteit	fijnstof	en	CO2,	duurzaamheid,	veiligheid	
en	groenbeleving.	

De	AG-curven	zijn	de	Algemene	Groeicurven		(zie	bijlage	5,	Begrippenlijst)	van	houtige	gewassen	die	in	
omvang	gemiddeld	genomen	voorkomen	in	Nederland	ongeacht	hun	groeilocaties.	Deze	groeicurven	
zijn	bedoeld	om	in	de	schetsfase	van	een	ontwerp	de	opdrachtgever/gebruiker	al	een	indruk	te	geven	
van	de	groei-	of	beeldontwikkeling.		Tevens	is	aan	deze	groeicurven	voor	ontwerpers	een	ontwerptool	
verbonden	(in	voorbereiding).	

De	PG-curven	zijn	de	Plaats-specifieke	Groeicurven	(zie	bijlage	5,	Begrippenlijst)	van	houtige	gewassen	
die	de	omvang	weergeven	onder	 lokale	groeiomstandigheden.	De	planten	die	worden	gemeten,	zijn	
dezelfde	plantensoorten	die	ook	in	het	plan(t)gebied	voorkomen	(Voor	het	wetenschapsprotocol	PG-
curve	zie	bijlage	1).	Bij	de	PG-curven	zijn	dus	alle	variabele	groeiomstandigheden	in	de	groeiprestaties	
meegenomen.	De	PG-curven	die	bij	de	aanbesteding	worden	geleverd	zijn	voor	de	opdrachtnemer	altijd	
een	advies.	De	opdrachtnemer	beoordeelt	of	zij	de	groeicurven	overneemt	of	dat	zij	van	voorspoedigere	
groeicurven	wilt	uitgaan	waar	tijdens	de	aanbesteding	bonuspunten/fictieve	korting	mee	te	verdienen	
zijn.	

De	 groeicurven	 lopen,	 afhankelijk	 van	 de	 periode	 die	 de	 opdrachtgever	 in	 de	 toekomst	 wil	 kijken,	
meestal	minimaal	 door	 tot	 de	 volwassen	 omvang	 bij	 struiken	 20	 jaar	 en	 bij	 bomen	35-40	 jaar.	 Elke	
groeicurve	heeft	in	de	maatvoering	een	marge	van	10	%	(bv.	hoogte	6m	dan	alle	variaties	tussen	de	5,4	
en	6,6	m).		De	groeicurven	worden	bij	een	aanbesteding	door	de	opdrachtgever	geleverd	en	zijn	volgens	
het	wetenschapsprotocol	PG-curven	tot	stand	gekomen.				

Wanneer	de	planten	gaan	groeien	in	omvang	(hoogte	en	breedte)	volgens	hun	groeicurve		dan	heeft	
de	beplanting	in	elk	groeistadium	vanaf	de	aanleg	de	gewenste	architectuur	en	beeldkwaliteit	zoals	in	
de	beplantingsfilm	in	de	ontwerpfase	getoond	is.	De	groeicurven	maken	altijd	deel	uit	van	de	gegevens	
bij	 een	 IBR-aanbesteding	 en	 dienen	 als	 controle	 op	 de	 groeiprestaties.	 Hoe	 kom	 je	 volgens	
bovenstaande	 werkwijze	 tot	 de	 keuze	 van	 de	 juiste	 opdrachtnemer	 en	 wat	 zijn	 de	
aanbestedingsregels?			
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Uitwerking	

1. Het	betreft	groenprojecten	waar	geen	houtproductie	maar	een	architectonisch	doel	aan	ten	
grondslag	 ligt	 zoals	 bij:	 	 grotere	 tuinen,	 groenstroken	 (langs	 antosnelwegen,	 kanalen,	
afschermingsgroen	 in	 stedelijke	 en	 landelijke	 omgevingen),	 parken,	 parkbossen,	
wandelgebieden,	erfbeplantingen,	landgoederen,	golfbanen,	recreatieparken,	lanen.	

2. Er	is	sprake	van	een	aanleg	in	een	nieuwe	situatie	of	bij	een	omvorming	of	verandering	in	een	
bestaande	situatie.	

3. Onderdeel	 daarvan	 is	 de	 aanplant	 van	 bomen	 en/of	 struiken	 met	 de	 bijbehorende	
bodemdekking	 van	 vaste	 planten,	 gras,	 gezaaide	 bloemenweidemengsel,	 weide	 inclusief	
bemesting,	verankering	bomen/struiken,	bomenzand	met	het	kenmerkende	(maai-)beheer	in	
de	plantvakken.	
	

De	opdrachtgever		

• De	 opdrachtgever	 levert	 een	 (groen)ontwerp	 (eventueel	 met	 beplantingsfilm)	 met	 daarop	
aangegeven	de	groenvolumes	in	volwassen	omvang	(bomen	35-40	jaar,		struiken	20		jaar),	met	
bijgevoegd	 een	 indicatie	 van	 de	 gewenste	 sfeerbepalende	 plantensoorten	 van	 bomen	 en	
struiken	met	de	bijbehorende	AG-curven	in	de	gewenste	vrijstands-	of	concurrentievormen.	
Verder	moet	bekend	 zijn	de	 te	 verwachte	 levensduur	 van	het	 groenobject	en	de	 sfeer/het	
beheer	van	de	bodembedekking	in	de	plantvakken.		

• Of	er	 is	 een	beplantingsplan	 (eventueel	met	beplantingsfilm).	 In	het	beplantingsplan	 is	het	
sortiment,	aanvangsgrootte	en	de	groeiplaats	op	schaal	aangegeven	met	de	bijbehorende	PG-
curven.	Onder	 aanvangsgrootte	wordt	 verstaan	dat	de	omvang	van	de	plant,	 uitgedrukt	 in	
hoogte	 en	 breedte,	 correspondeert	 met	 de	 omvang	 van	 het	 eerste	 plaatje	 uit	 de	
beplantingsfilm.		

• Bij	 het	 (groen)	 ontwerp	 of	 het	 beplantingsplan	 is	 een	 bodemonderzoek	 uitgevoerd	 door	
opdrachtgever	 die	 ter	 beschikking	 komt	 en	 als	 vrijblijvende	 informatie	 dient	 voor	 de	
opdrachtnemer.	Het	bodemonderzoek	bevat	alle	bekende	kenmerken	zoals:	de	bodemsoort,	
-structuur,	pH,	de	voorkomende	elementen,	organische	stofgehalte	en	de	waterstanden.	

	

Aanbestedingsregels			

De	opdrachtgever	kan	uit	twee	mogelijkheden	kiezen:	Of	er	wordt	eerst	een	openbare	aanbesteding	
gehouden	(voorselectie	op	visie)	en	daarna	aanbesteed	onder	de	geselecteerde	opdrachtnemers,	of	
er	wordt	een	meervoudige	onderhandse	aanbesteding	gehouden.	Voor	het	 IBR-aanbesteden	 is	een	
plan	van	aanpak	niet	verreist.		Als	een	plan	van	aanpak	wél	wordt	gevraagd,	speelt		de	kwaliteit/plan	
van	aanpak	altijd	in	alle	gevallen	zwaarder	mee	dan	de	prijs.	Afhankelijk	van	het	project	wordt	door	de	
opdrachtgever	de	verhouding	bepaald	(bijvoorbeeld	plan	van	aanpak	:	prijs	=	70/65/60	:	30/35/40	%.		
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Wanneer	de	markt	dat	wenselijk	vindt	zal	elke	opdrachtnemer,	landschapsarchitect,	beheerder	bij	een	
aanbesteding		over	een	geldig	IBR-certificaat	dienen	te	beschikken.	Voor	nu	is	dat	niet	aan	de	orde	en	
zal	 het	 Ruyteninstituut	 als	 kennisplatform	 daar	 waar	 nodig	 bij	 projecten	 adviseren	 en	
enthousiasmeren.		

De	IBR-certificering	is	persoonsgebonden.	IBR-certificering	voor	een	bureau	of	bedrijf	is	alleen	mogelijk	
wanneer	er	tenminste	één	persoon	in	loondienst	is	die	gecertificeerd	is.	Een	IBR-projectcertificering	is	
een	apart	traject	(in	voorbereiding).	Cursussen	om	in	aanmerking	te	komen	voor	het	IBR-keurmerk/IBR-
certificering	zijn	op	diverse	opleidingsinstituten	te	volgen	bij	het	Wellantcollege	(in	voorbereiding),	IPC	
Groene	Ruimte	 (in	voorbereiding),	het	Ruyteninstituut	of	andere	opleidingsinstituten	die	hiervoor	 in	
aanmerking	komen.	Voor	deze	persoonscertificaten	worden	examendocumenten	voorbereid.	
	
	
		

De	opdrachtnemer	

1. neemt	 tenminste	 de	 AG	 en/of	 PG-curve	 over	 of	 wijzigt	 alleen	 de	 curve	 wanneer	
opdrachtnemer	denkt	een	voorspoedigere	groeicurve	te	kunnen	realiseren.	Opdrachtnemer	
kan	met	dit	onderdeel	bonuspunten/fictieve	korting	verdienen	bij	de	inschrijving	(nader	uit	te	
werken	door	het	CROW).	

Omdat	de	opdrachtnemer	de	beelden	uit	de	beplantingsfilm	gaat	garanderen	krijgt	hij	een	belangrijke	
rol	bij	het	bepalen	van	de	wezenlijke	elementen	bij	de	aanplant	en	verzorging	(zie:	2	t/m	5):	
	

2. bepaalt	 indien	 nodig	 een	 alternatief	 sortiment	 dat	 past	 in	 de	 sfeer,	 waar	 opdrachtnemer	
garant	 voor	 kan	 staan	 en	 die	 voldoet	 aan	 de	 opgegeven	 AG-	 of	 PG-groeicurve	 van	 het	
opgegeven	sortiment.			

3. Voert	bij	twijfel	zelf	een	bodemonderzoek	uit.		
4. bepaalt	de	ondergrondse	groeiomstandigheden:	grondverbetering/bemesting.		
5. bepaalt	de	omstandigheden	voor	veilige	werk-	en	verkeersomstandigheden.	
6. Kan	op	verzoek		een	plan	van	aanpak	moeten	schrijven	over	hoe	het	werk	wordt	uitgevoerd	

en	onderhouden	en	welke	voorzieningen	er	moeten	worden	getroffen	om	het	werk	te	kunnen	
uitvoeren	en	te	garanderen	(elementen	uit	het	plan	van	aanpak	zie	bijlage	2).			

	

Na	de	aanbesteding:	
7. bepaalt	 in	 overleg	 met	 de	 opdrachtgever	 het	 moment	 van	 de	 aanleg	 zonder	 dat	 naar	 de	

mening	van	opdrachtnemer	de	garantie	op	de	groeicurve	in	gevaar	komt.	
8. houdt	een	(digitaal)	logboek	bij,	welke	altijd	toegankelijk	is	voor	de	opdrachtgever	en	waarin	

alle	onderhoudswerkzaamheden	gedetailleerd	worden	bijgehouden	alsook	een	beschrijving	
van	de	toen	heersende	weersomstandigheden:	bijvoorbeeld	ook	hoeveel	water	er	bij	welke	
plant	is	toegediend	en	hoe.	
	
Het	 logboek	 is	 van	 belang	 zowel	 voor	 opdrachtgever	 als	 voor	 de	 opdrachtnemer	 wanneer	 bij	
meningsverschillen	een	geschillencommissie	(voor	werkwijze	zie	bijlage	3)	moet	worden	ingeschakeld.	
Opdrachtnemer	dient	dan	op	verzoek	te	 laten	zien	hoe	het	onderhoud	is	uitgevoerd	en	onder	welke	
weersomstandigheden.		
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9. heeft	 de	 aanleg	 en	minimaal	 5-10	 jaar	 onderhoud/inboetperiode	 om	 de	 groeicurven	met	
garantie	 te	 kunnen	 realiseren	 en	 om	 te	 laten	 zien	 hoe	 het	 bijbehorende	 kenmerkende	
onderhoud	voor	nu	en	straks	gaat	verlopen.	De	lengte	van	de	onderhoudsperiode	(5	of	7	jaar)	
hangt	af	van	de	aard	van	de	beplanting	en	wordt	aangegeven	door	de	opdrachtgever.		
	

	

Overige	algemene	punten	
	

1. De	onderhoudsperiode	kan	in	overleg	verlengd	worden	wanneer	bij	een	ongunstig	resultaat	
aan	het	eind	van	die	periode	de	groeiprestaties	als	gevolg	van	calamiteiten		niet		is	gehaald.	
Er	 wordt	 dan	 een	 verlengde	 onderhoudsperiode	 afgesproken	 waarbij	 de	 gegarandeerde	
omvang	aan	het	eind	van	de	verlengde	periode	wél	gehaald	gaat	worden.	
	
Calamiteiten:		overmachtssituaties	of	door	partijen	niet	te	voorspellen	uitzonderlijke	omstandigheden	
verstaan	 zoals:	 extreme	 klimaatomstandigheden:	 blikseminslag,	 ijzel,	 storm,	 droogte,	 vorst;		
aantastingen:	 	zonnebrandschade,	ziektes	en	plagen	of	andere	biologische	fysiologische	oorzaken	en	
overige:		stakingen,	vandalisme	of	oorlog.		

	
2. Tijdens	de	onderhoudsperiode		vindt	jaarlijks	in	september	de	schouw	plaats	ter	beoordeling	

van	de	omvang	 (hoogte-	en	breedtemaat)	en	vitaliteit	van	de	beplanting.	Bij	 twijfel	 van	de	
vitaliteit	zal	de	opdrachtgever	een	onafhankelijke	deskundige	raadplegen.	Bij	akkoord	van	de	
opdrachtgever	vindt	betaling	plaats	over	de	afgelopen	jaarlijkse	onderhoudsperiode.	Bij	niet	
akkoord	wordt	bomen	en	struiken	vervangen	tenzij	opdrachtnemer	garandeert	dat	de	planten	
zullen	voldoen	aan	het	eind	van	de	verlengde	onderhoudsperiode.		

Er	wordt	een	abonnementsvorm	afgesproken	met	een	maandbedrag.	Vervolgens	een	malus	
regeling	 voor	 het	 geval	 de	 schouw	 een	 negatief	 resultaat	 heeft.	 Het	 instellen	 van	 een	
bonus/malus	 regeling	 is	 aan	 te	 bevelen	 ook	 wanneer	 aan	 het	 eind	 van	 de	 verlengde	
onderhoudsperiode	de	planten	niet	voldoen	aan	de	afgesproken	maatvoering.	(Uit	te	werken	
door	het	CROW)	

3. De	bomen	en	struiken	die	worden	vervangen	voldoen	aan	de	grootte	van	de	overige	planten	
en	aan	de	overeengekomen	groeicurve.		

4. Wanneer	er	geen	sprake	is	van	calamiteiten	vallen	de	bomen	en	struiken	onder	de	garantie	en	
worden	 vervangen	 op	 kosten	 van	 de	 opdrachtnemer.	 Dit	 geldt	 ook	 voor	 een	 eventuele	
verlengde	periode	beschreven	onder	artikel	1.	

5. Wanneer	er	wel	sprake	is	van	calamiteiten	zijn	de	kosten	voor	de	opdrachtgever.	
6. Bij	geschillen	zal	een	geschillencommissie	uitspraak	doen	(zie	bijlage	3).			
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Bijlage	1:	Wetenschapsprotocol	PG-curven			

Het	 doel	 van	 de	 meting	 is	 om	 door	 de	 groeivoorspelling	 zo	 dicht	 mogelijk	 bij	 de	 toekomstige	
werkelijkheid	te	komen	met	onderbouwde	gegevens.	De	afmeting	van	de	plant	is	op	het	moment	van	
de	 meting	 de	 afspiegeling	 van	 de	 groeiprestaties	 waarin	 alle	 variabele	 groeiomstandigheden	 en	
eigenschappen	 van	 de	 plant	 in	 de	 periode	 tot	 dat	 tijdstip	 van	 de	 meting	 zijn	 meegenomen.	 Het	
wetenschapsprotocol	 is	 afgeleid	 van	 het	 proefschrift	 (Ruyten,	 2006).	 De	 meting	 is	 niet	
persoonsgebonden,	het	onderzoek	kan	op	dezelfde	wijze	herhaald	worden	en	door	anderen	objectief	
worden	gecontroleerd.	

	

Het	wetenschapsprotocol:	

• Rondom	 het	 plan(t)gebied	 worden	 volgens	 een	 spiraalsgewijze	 beweging	 verder	 ervan	
verwijderd		de	plantensoorten	opgezocht	en	gemeten.			

• Van	 elke	 struik	 of	 boom	 die	 gemeten	 wordt	 is	 in	 blad	 en	 	 daarvan	 worden	 de	 volgende	
elementen	onderzocht:	
	
1. de	locatie	waar	de	plant	groeit	
2. naam	van	de	plant	
3. afmeting:	hoogte,	breedte	
4. leeftijd	
5. vorm:	vrijstands-	of	concurrentievorm	
6. bodemsoort,	bodemstructuur,	pH,	grondwaterstand	(bodemomstandigheden)	
7. vitaliteit		
8. de	kenmerken	van	de	standplaats:	beschut,	onbeschut	in	de	wind;	dichte-,	half-verharding,			

gazon,	weide,	bodembedekkers;		zon,	half-,	diepe	schaduw	
9. de	datum	van	opname	
10. de	vitaliteit	in	het	algemeen	van	beplantingen	in	het	onderzoeksgebied.	

	
• Aantal	te	meten	planten:	tenminste	3	bomen	en	tenminste	2	struiken	in	de	leeftijd	vanaf	35-

40	jaar	bij	bomen	en	vanaf	20	jaar	bij	struiken.	
• De	bodemomstandigheden	van	de	te	meten	plant	dienen	zo	veel	mogelijk	overeen	te	komen	

met	de	planten	in	het	plan(t)gebied.	
• Wanneer	geen	cultuurvariëteit	 (CV)	gevonden	wordt,	worden	de	gegevens	afgeleid	van	het	

soort	dat	zich	wél	in	het	onderzoeksgebied	onder	vergelijkbare	groeiomstandigheden	bevindt.	
• Wanneer	 geen	 soorten	 	 gevonden	 worden	 in	 het	 onderzoeksgebied	 onder	 vergelijkbare	

groeiomstandigheden,	 wordt	 verder	 gezocht	 naar	 soorten	 die	 groeien	 onder	 vergelijkbare	
groeiomstandigheden.	

• Een	foto	van	elk	gemeten	plant.	
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Onderstaande	voorbeelden	zijn	gemeten	door	BTL	Advies	BV	uit	Oirschot	tijdens	een	cursus	aan	het	
Ruyteninstituut	in	2014.	Grijze	contouren	in	de	tekening	zijn	de	gemeten	planten,	groen	is	de	plant	in	
de	aanvangsgrootte	waarin	hij	geplant	is,	de	grootte	aan	het	eind	van	de	garantieperiode	(10	jaar)	en	
in	volwassen	groei	(45	jaar)	op	basis	van	de	groeivoorspelling.	

	

Alnus	glutinosa		(BTL	Advies	BV,	2014)		

	
	Prunus	avium	(BTL	Advies	BV,	2014)	
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Bijlage	2:	Elementen	uit	het	plan	van	aanpak	

	

Onderstaand	is	een	voorbeeld	uit	een	IBR-aanbesteding	(RPS	Leerdam,	2011)	voor	de	gemeente	Goes	
ten	behoeve	van	de	aanleg	van	een	park	aldaar.	Aan	de	beoordeling	kan	nog	worden	toegevoegd	het	
maaibestek	en	de	beoordeling	van	de	omstandigheden	die	de	opdrachtnemer	nodig	heeft	om	het	werk	
uit	te	voeren	zoals:	o.a.	de	personeels-	en	verkeersveiligheid,	ontsluiting	werkverkeer,	de	wijze	van	
watergeven.	De	beoordeling	van	het	plan	van	aanpak	vindt	plaats	door	tenminste	drie	(of	een	oneven	
aantal	boven	de	drie)	deskundige	beoordeellaars	waarvan	er	tenminste	één	geen	bemoeienis	heeft	
met	het	werk.	

		

	

		 Onderdeel	 Aantal	blz.	in	Arial	
tekengrootte	11	

Waarderings-factor	

1)	 Bodemonderzoek	 max.	1	A4	 1	

2)	 Grondverbetering	 max.	1	A4	 1	

3)	 Plantgatverbetering/plantgatbewerking	 max.	1	A4	 3	

4)	 Verwerking	bomen/struiken	van	leveradres	t/m	planten	 max.	1	A4	 3	

5)	 Voorwaarden	tijdstip	van	planten		 max.	1	A4	 1	

6)	 Verankering	bomen/struiken	 max.	1	A4	 2	

7)	 Inzaaien	van	bloemen-	en	grasmengsel	 max.	1	A4	 1	

8)	 Terreinafwerking	 max.	1	A4	 1	

9)	 Onderhoudsprogramma	van	jaar	1	t/m	jaar	10	 max.	1	A4	 2	

10)	 Watergeven	/onderhoud	van	bomen/struiken	 max.	1	A4	 2	
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Bijlage	3:	Werkwijze	geschillencommissie	

	

1. Ingeval	 partijen	 van	 mening	 verschillen	 omtrent	 de	 interpretatie	 of	 de	 uitvoering	 van	 deze	
overeenkomst,	of	nadere	overeenkomsten	die	daaruit	voortvloeien	of	voortgevloeid	zijn,	zullen	zij	
trachten	door	middel	van	overleg	tot	een	regeling	te	komen.	Mocht	dit	niet	gelukken,	dan	spreken	
zij	de	intentie	uit	dat	zij	zich	zullen	wenden	tot	een	mediator	die	is	ingeschreven	in	het	register	van	
de	Stichting	Nederlands	Mediation	Instituut	(N.M.I.),	ten	einde	te	trachten	de	gerezen	geschillen	
tot	een	oplossing	te	brengen.	Indien	deze	bemiddeling	niet	tot	resultaat	leidt	zullen	partijen	het	
geschil	voorleggen	ter	arbitrage,	zoals	in	de	navolgende	leden	van	dit	artikel	vermeld.	
	

2. Alle	geschillen,	die	tussen	de	partijen	mochten	ontstaan,	naar	aanleiding	van	deze	overeenkomst	
of	nadere	overeenkomsten,	die	daarvan	het	gevolg	mochten	zijn,	zowel	die	van	juridische	als	van	
feitelijke	aard,	worden,	indien	en	voor	zover	niet	opgelost	overeenkomstig	lid	1	van	dit	artikel	
onderworpen	aan	het	oordeel	van	drie	scheidslieden.	

	
3. De	in	het	vorige	lid	bedoelde	scheidslieden	zullen	door	de	betrokken	partijen	in	onderling	overleg	

worden	 benoemd.	 Indien	 partijen	 omtrent	 deze	 benoeming	 geen	 overeenstemming	 kunnen	
bereiken	 zullen	 de	 scheidsmannen	 worden	 benoemd	 door	 de	 Voorzieningenrechter	 van	 de	
Rechtbank	te	Arnhem.	

	
4. Partijen	kunnen	er,	in	afwijking	van	het	bepaalde	in	lid	3	voor	kiezen	om	het	geschil	alsdan	voor	

te	leggen	aan	een	bestaand	arbitrage-instituut	of	een	vaste	arbitragecommissie,	werkzaam	in	de	
betrokken	sector.	

	
5. De	wijze	van	behandeling	van	het	geschil	zal,	met	inachtneming	van	het	bepaalde	in	de	tweede	

afdeling	van	Titel	1	van	Boek	4	van	het	Wetboek	van	Burgerlijke	Rechtsvordering	door	de	
scheidslieden	worden	geregeld.	Zij	bepalen	tevens	te	wiens	laste	de	kosten	komen.	

	
6. De	scheidslieden	beslissen	in	enig	en	hoogste	ressort.	
	
7. Het	 in	 dit	 artikel	 bepaalde	 is	 niet	 van	 toepassing	 voor	 geschillen	 waaromtrent	 in	 deze	

overeenkomst	tussen	partijen	een	andere	regeling	is	getroffen.	
	
8. Een	geschil	is	aanwezig	wanneer	een	van	de	partijen	verklaart	dat	dit	het	geval	is.	In	ieder	geval	

wordt	 er	 geacht	 een	 geschil	 te	 zijn	 indien	 een	 van	 de	 partijen	 in	 overeenstemming	 met	 het	
bepaalde	in	lid	2	van	dit	artikel	aanwijzing	van	scheidslieden	wenst.	

	
9. Deze	 regeling	 is	 van	 toepassing,	 ook	 als	 het	 geschil	 zich	 beperkt	 tot	 2	 of	 3	 partijen	 bij	 deze	

overeenkomst.	Bovenstaande	regeling	zal	zich	dan	uitsluitend	beperken	tot	de	partijen	in	geschil.	
	

	

	

Bron:	Mr.	Ing.	W.	Engels,	Arvalis	BV	Venray	juridische	afdeling,	2011	
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Bijlage	4:	Lijst	deskundigen	

		
	

Dhr.	 	 R.	 	 Arbeider	 IPC	Groene	Ruimte	 Postbus	393	 6800	AJ	 Arnhem	

Dhr.	 Ing.	 E.W.H.		 Bakker	 Grontmij	 Postbus	119	 3990	DC	 Houten	

Dhr.	 Ing.	 H.		 van		 Beusekom	 Rijkswaterstaat	Zuid-Nederland	 Zuidwal	58	 5211	JK	 s-	Hertogenbosch	

Dhr.	 Ing.	 H.	 	 Blokzijl	 Bomencentrum	Nederland	 Zandheuvelweg	7	 3744	MN	 Baarn	

Dhr.	 	 B.	 	 Brienissen	 Brienissen	Boomkwekerij	 Tielsestraat	92A	 4043	JT	 Opheusden	

Dhr.								Ir.	 S.	 de	 Boer	 Boomkwekerij	Ebben	 Postbus	124	 5430	AC		 Cuijk	

Dhr.	 Ir.	 R.	 	 Buiting	 Buiting	Bosontwikkeling	 Postbus 98 6950	AB	 Dieren	

Dhr.		 	 M.		 	 Custers	 VHG	 Postbus	1010	 3990	CA		 Houten	

Dhr.	 	 Chr.	 van		 Dijk	 Plantaz	 Legert	4a	 5866	CG	 Swolgen	

Dhr.	 	 M.																																			 Dijk	 Dijk	Groenadvies	 Boszicht	216	 6024	AP			 Budel-Dorplein	

Dhr.	 Ing.	 D.	 	 Doornenbal	 Nationale	Bomenbank	 Abbekesdoel	22a	 2971	VA	 Bleskensgraaf	(ZH)	

Dhr.		 	 R.	 	 Farjon	 Farjon	Groen	Advies	 Sickerstraat	20	 7721	DP	 Dalfsen	

Dhr.	 	 R.	 	 Franken	 Van	der	Tol	Groep	 Postbus	9349	 1006	AH	 Amsterdam	

Dhr.	 Ing.	 H.	 	 Gageler	 TSD	IT	bv	 Postbus	30101	 8003	CC	 Zwolle	

Dhr.		 	 Johan	 	 Geerdink	 Tuinen	van	Geerdink	 Visschermorsdijk	22a	 7161	RE	 Neede	

Dhr.	 	 Joachim													 Geerdink	 Tuinen	van	Geerdink	 Visschermorsdijk	22a																7161	RE														Neede	

Dhr.	 Ing.	 W.A.	 van		 Ginkel	 Koninklijke	Ginkel	Groep	 Postbus	11	 3900	AA	 Veenendaal	

Dhr.	 	 M.	 	 Grasveld	 Innovirens	 Postbus	426	 4100	AK	 Culemborg	

Dhr.	 Ing.	 W.C.J.	 van		 Heerewaarden	 BTL	Advies	B.V.		 Postbus	385	 5060	AJ	 Oisterwijk	

Dhr.	 Ing.		 J.	 	 Hekman	 Eco	consult	 Breukinklaan	52	 6951	NB	 Dieren	

Dhr.	 Dr.ir.	 J.A.	 	 Hiemstra	 PPO	 Lingewal	1	 6668	LA	 Randwijk	

Dhr.	 	 H.	 	 Hoogebeen	 Sight	Landscaping	b.v.	 Postbus	425	 3840	AK	 Harderwijk	

Dhr.	 	 H.		 	 Horlings	 Closer	to	Green	 Molenacker	46	 5061	KT	 Oisterwijk	

Dhr.	 Ing.	 I.	 	 Kaal	 Gemeente	Eindhoven	 Postbus	90150	 5600	RB	 Eindhoven	

Dhr.		 Ing.	 A.W.	 	 Kalkhoven	 Kalkhoven	GroenAdvies	 Postbus	128	 5100	AC	 Dongen	

Dhr.	 	 V.	 	 Knop	 Boomkwekerij	Ebben	 Postbus	124	 5430	AC	 Cuijk	

Dhr.	 Ing.	 P.W.	 van		 Lier	 Rijkswaterstaat	Zuid-Nederland	 Zuidwal	58	 5211	JK	 s-	Hertogenbosch	

Dhr.	 	 R.	 	 Luijsterburg	 RPS	 Postbus	75	 4140	AB	 Leerdam	

Dhr.	 	 P.J.M.	 	 Miltenburg	 Innovirens	 Postbus	426	 4100	AK	 Culemborg	

Dhr.		 Ir.		 G.		 	 Ordelmans	 AxentGroen-HacronGroen	B.V.	 Zuidkamp	78	 7524	PJ	 Enschede	

Dhr.										 B.																van	 Polen	 Koninklijke	Ginkel	Groep	 Postbus	11	 3900	AA	 Veenendaal	

Dhr.	 Ing.	 M.		 	 Pollaert	 AGEL	adviseurs	 Postbus	4156	 4900	CD	 Oosterhout	

Dhr.	 	 T.	 	 Pije	 Van	den	Berk	Boomkwekerijen	 Donderdonk	4	 5492	VJ	 Sint	Oedenrode	

Dhr.	 Ing.	 E.	 	 Rendering	 Boomkwekerij	 Groot	Deunkweg	10	 7122	RS		 Aalten	

Dhr.															 H.	 	 Rendering	 Boomkwekerij	 Groot	Deunkweg	10	 7122	RS	 Aalten	

Dhr.	 Ing.	 F.H.	 	 Reulink	 Groen	&	Golf	 Postbus	1041	 6870	DA	 Renkum	

Dhr.									Ing.	 R.	 	 Sikma	 SmitsRinsma	 Postbus	4051	 7200	BB	 Zutphen	

Dhr.									Ing.	 G.J.	 van	 Silfhout	 AxentGroen/Berkelgroen	 Zuidkamp	78	 7524	PJ														Enschede	

Dhr.		 Ing.	 H.	 	 Rogaar	 Norminstituut	Bomen	 Postbus	175	 2900	AD	 Capelle	a/s	Ijssel	

Dhr.		 	 F.	 	 Smeulders	 Tuintechnisch	bureau	Smeulders	 Laar	60	 5674	RD	 Nuenen	

Dhr.	 Ing.	 R.	 	 Smits	 SmitsRinsma	 Postbus	4051	 7200	BB	 Zutphen	

Dhr.	 Ing.	 B.F.M.	 Stikkel	 Stileer	 Barrietdijk	40	 4706	DA	 Roosendaal	
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Dhr.	 Ing.	 H.	 	 Thijssen	 MTD	 Postbus	5225	 5201	GE	 s-Hertogenbosch	

Dhr.	 	 J.	 	 Verhagen	 Cobra	adviseurs	 Rechtestraat	12	 5455	GE	 Wilbertoord	

Dhr.		 	 H.		 	 Verhoeven	 CROW,	kennisplatform	 Postbus	37	 6710	BA	 Ede	

Dhr.	 Ing.	 R.A.	 	 Voorend	 CROW,	kennisplatform	 Postbus	37	 6710	BA	 Ede	

Dhr.	 Ing.	 J.	 	 Vriezekolk	 HAS	hogeschool	 Postbus	90108	 5200	MA		 s-	Hertogenbosch	

Dhr.	 	 W.	 	 Weeda		 DuraGreen	BV	 Westervoortsedijk	73	 6827	AV	 Arnhem	
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Bijlage	5:	Begrippenlijst	

	

	

De	AG	curven	zijn	de	Algemene	Groeicurven	van	houtige	gewassen	die	in	omvang	gemiddeld	genomen	
voorkomen	 in	 Nederland	 ongeacht	 hun	 groeilocaties.	 Deze	 groeicurven	 zijn	 bedoeld	 om	 in	 de	
schetsfase	 van	 een	 ontwerp	 de	 opdrachtgever/gebruiker	 een	 indruk	 te	 geven	 van	 de	
groeiontwikkeling.		Tevens	is	aan	deze	groeicurven	voor	ontwerpers	een	ontwerptool	verbonden	(in	
voorbereiding).	

Calamiteiten:	 	 overmachtssituaties	 of	 door	 partijen	 niet	 te	 voorspellen	 omstandigheden	 verstaan	
zoals:	 extreme	 klimaatomstandigheden:	 blikseminslag,	 ijzel,	 storm,	 droogte,	 vorst;	 	 aantastingen:		
zonnebrandschade,	 ziektes	 en	 plagen	 of	 andere	 biologische	 fysiologische	 oorzaken	 en	 overige:		
stakingen,	vandalisme	of	oorlog.				

CROW:	 Centrum	 voor	 Regelgeving	 en	 Onderzoek	 in	 de	 grond-,	 Water-	 en	 wegenbouw	 en	 de	
verkeerstechniek.	Het	CROW	houdt	zich	daarnaast	bezig	met	aanbesteden	en	contracteren.	

IBR-aanbesteden:	Is	een	vorm	van	aanbesteden	en	contracteren,	waarbij	de	opdrachtnemer	optimale	
mogelijkheden	 krijgt	 om	 garantie	 op	 de	 aanplant	 te	 geven	 volgens	 de	 AG-	 en/of	 PG-curven	 voor	
houtige	 gewassen	en	om	 te	 kunnen	garanderen	wordt	de	aanleg	 gekoppeld	 	 aan	een	afgesproken	
minimale	onderhoudstermijn	vanaf	5-7	jaar.		

De	PG	curven	zijn	de	Plaats-specifieke	Groeicurven	van	houtige	gewassen	die	de	omvang	weergeven	
onder	lokale	groeiomstandigheden.	De	planten	die	worden	gemeten	zijn		dezelfde	plantensoorten	die	
ook	in	het	plan(t)gebied	voorkomen	(Voor	het	wetenschapsprotocol	PG-	curve	zie	bijlage	1).	Bij	de	PG-
curven	zijn	dus	alle	variabele	groeiomstandigheden	in	de	groeiprestaties	meegenomen.	De	PG-curven	
die	 bij	 de	 aanbesteding	 worden	 geleverd	 zijn	 voor	 de	 opdrachtnemer	 altijd	 een	 advies.	 De	
opdrachtnemer	beoordeelt	of	zij	de	groeicurven	zal	overnemen	of	van	voorspoedigere	groeicurven	wil		
uitgaan	waar	dan	bonuspunten/fictieve	korting	mee	te	verdienen	zijn.	

UAVgc-contracten/CROW	 garantiebestekken:	 Uniforme	 Administratieve	 Voorwaarden	
Geïntegreerde	Contractvormen.		Geïntegreerde	contracten	zijn	contracten	waarbij	de	opdrachtnemer	
zowel	 ontwerp-	 als	 uitvoeringswerkzaamheden	 verricht,	 zoals	 in	 Turnkey-	 en	 Design	 &	
Constructcontracten.	 Bij	 een	 geïntegreerd	 contract	 verschuift	 een	 (substantieel)	 deel	 van	 de	
ontwerpbeslissingen	naar	de	opdrachtnemer.	Deze	verschuiving	heeft	consequenties	voor	de	inhoud	
van	 het	 contract	 en	 de	 verantwoordelijkheidsverdeling	 tussen	 opdrachtgever	 en	 opdrachtnemer	
(RAWeetjes,	R.	Luiten,	2012).	

	


