
Alle schakels in de keten van inzamelen van zaden, opkweek van 

planten en handel tot de afnemer zorgen er samen voor dat de 

beplanting in Nederland komt van rassen uit de Rassenlijst Bomen. 

De afnemer van bosplantsoen of landschappelijke beplanting 

krijgt daarmee de garantie dat hij geleverd krijgt wat hij vraagt.

Het ketensysteem Naktuinbouw Select Plant Bosplantsoen 
is een vrijwillig kwaliteit-plus-systeem bovenop de 
regelgeving vanuit de wet. Het geeft afnemers als gemeenten 
en groenvoorzieners van bosbouwkundig teeltmateriaal 
voor beplanting zekerheid over:
- Herkomst (uit Nederlandse Rassenlijst Bomen)
- Rasechtheid en raszuiverheid
- Goede genetische kwaliteit
- Traceerbaarheid volgens leverancierscertificaat
- Transparantie in de keten

Sotaweg 22, Postbus 40

2370 AA Roelofarendsveen
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Garantie

Select Plant 
Bosplantsoen 
Uit de Nederlandse Rassenlijst Bomen

Variatie is belangrijk voor het evenwicht in de natuur. Door 

verschillende soorten blijft de natuur in evenwicht. Een 

afnemer wil materiaal aanschaffen dat ook op lange termijn 

aan de eisen voldoet. Bijvoorbeeld op het gebied van groei, 

droogtegevoeligheid en geschikte grondsoort. Herkomst uit de 

Nederlandse Rassenlijst Bomen ondersteunt de biodiversiteit.

Biodiversiteit

Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) beheert 
de genenbank en is betrokken bij instandhouding van 
traditionele rassen. CGN controleert de rassen op genetische 
kwaliteit en zorgt voor opname in de Nederlandse Rassenlijst 
Bomen. 

Goede genetische kwaliteit

Bosbouwkundig teeltmateriaal van Select Plant Bosplatsoen 
is volledig te volgen van het zaadje tot het af te leveren 
eindproduct. In een database beheert en gevoed door de 
hele keten (ketenregister) is er inzicht in hoeveelheden 
van rassen van de Nederlandse Rassenlijst Bomen. Een 
eindafnemer kan zo nagaan wat er met het materiaal in de 
keten is gebeurd.

Transparantie in de keten



Deelnemers tekenen een overeenkomst en geven daarmee aan te voldoen aan de gestelde 

eisen. Naktuinbouw controleert de deelnemers op: 

- productie en verhandeling van gecertificeerd teeltmateriaal 

- de eigen deskundigheid en eigen uitgevoerde controles 

- de administratie, leverancierscertificaten

- de gewassen: komen deze uit de Nederlandse Rassenlijst Bomen? 

- juist gebruik van het Select Plant-logo

- eventuele nacontrole

Wat houdt deelname aan Select Plant precies in?

Wilt u meer weten over Naktuinbouw Select Plant Bosplantsoen? U kunt met uw vragen 

terecht bij team Keuringen Boomkwekerijgewassen, tel. (071) 332 62 88. Een keurmeester 

komt graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.

Meer informatie kunt u vinden op deze websites:

www.naktuinbouw.nl

www.rassenlijstbomen.nl

www.staatsbosbeheer.nl

www.probus-nederland.org

http://bit.ly/2c0NSfk (CGN)

Heeft u nog vragen?

Traceerbaarheid

Een bedrijf dat voldoet aan de eisen van Select Plant Bosplantsoen kan dat op 

leveranciersdocumenten (afleverbonnen), certificaten en plantlabels laten zien met het 

logo Naktuinbouw Select Plant.


