Het laatste nieuws over Stichting Groenkeur

Groene aanbestedingsindex: daling ten opzichte
van 2020
Om de ontwikkelingen op het gebied van aanbestedingen in de openbare ruimte in beeld te
brengen, heeft Stichting Groenkeur in samenwerking met Tenderguide een groene aanbestedingsindex gepresenteerd, de GAX. Dit overzicht
zal elk kwartaal uitgebracht worden.
In het eerste kwartaal van 2021 zijn 105 nieuwe
overeenkomsten vanuit openbare aanbestedingen in uitvoering genomen. In 2020 waren dit er
nog 120. De aanbestedingen zijn onderverdeeld
in drie categorieën: aanleg en groenonderhoud,
leveren en verzorgen van
bomen en maaiwerkzaamheden. De eerste publicatie
van de GAX is een
nulmeting.

estedingen
Openbare Aanb
Type
opdrachtgevers
2021

Q1 2021

dingen
Nieuwe aanbeste

30%

6

52x

4

aan
enkomsten ingeg
Nieuwe overe

2

nnen
Top3 meest gewo

wk1

Donker Groep
orzieningen
Verheij Groenvo
Ter Riele

wk5 wk6 wk7
wk2 wk3 wk4

202 1

kunstgras. ‘Wij zijn uitgegroeid tot een sportveldenbedrijf dat zowel natuurgrasvelden als
kunstgras onderhoudt, en dat doen we van A tot
Z’, vertelt bedrijfsleider Roelof Scherff.
In aanbestedingen voor sportvelden wordt
steeds vaker naar Groenkeur-certificering
gevraagd. Voor HSM reden om het traject aan
te gaan en zich in 2020 te laten certificeren.
HSM hoefde volgens Scherff niets te veranderen
om aan de eisen van Groenkeur te voldoen.
‘Een mooie bevestiging, want de Groenkeurcertificering is niet iets wat ieder bedrijf zomaar
krijgt. Juist daarom heeft het certificaat toegevoegde waarde.’
Met de Groenkeur-certificering op zak kan HSM
vanaf dit jaar voor nog meer aanbestedingen
inschrijven. ‘Je kunt je ermee onderscheiden’,
zegt Scherff. Volgens Scherff zijn certificeringen
als Groenkeur mede de reden dat Nederland
bekendstaat als koploper op het gebied van
sportvelden.

De Hollandsche Sportveldenonderhouds
Maatschappij (HSM), zusterbedrijf van HGM, is
specialist in onderhoud van natuurgrasvelden.
Sinds 2016 verzorgt HSM ook onderhoud van
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Tijdens een pilotcursus gaat Groenkeur
ervaringen opdoen om na de zomer de
definitieve cursus te kunnen presenteren.
De pilot startte 29 juni en bestonden uit vier
cursusdagen. Onderwerpen die tijdens de cursus
aan bod komen zijn: theorie NEN 2767,
praktijkdag Bomen, praktijkdag overig groen,
rapporteren en meerjarenonderhoudsplan.

‘Certificering is niet voor elk
bedrijf weggelegd’
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beheer: NEN 2767 groen. Stichting Groenkeur is
betrokken bij het verder toepasbaar maken deze
conditiemeting voor groenbeheerders.
Groenkeur heeft een kwaliteitsschema ontwikkeld met competenties voor inspecteurs voor
deze groene conditiemeting. In samenwerking
met Helix Academy en adviesbureau Alles over
Groenbeheer ontwikkelt Groenkeur een opleidingstraject om inspecteurs van opdrachtgevers
en groenprofessionals op het gewenste niveau
te brengen.
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Pilot cursus Inspecteur
NEN 2767 groen
In 2017 is NEN 2767-1 Conditiemeting gebouwde omgeving gepubliceerd. Deze norm betreft
de methodiekomschrijving voor de technische
beoordeling van infra en gebouwen. Het expertteam Groen en terreinen heeft een aangepaste
methodiek en dataset ontwikkeld voor groen-
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