
Bosbouwkundig teeltmateriaal: duidelijkere communicatie en controle 
 
Beste bos- en haagplantsoenkwekers, 
 
Het nieuwe plant- en zaaiseizoen staat weer voor de deur; voor sommige soorten heeft het 
al plaatsgevonden. Handelsgroep BoHeZa, Treeport Zundert en LTO Cultuurgroep Bos- en 
Haagplantsoen hebben in overleg met Naktuinbouw stappen gezet die leiden tot een 
duidelijkere communicatie en controle op bosbouwkundig teeltmateriaal en de certificering 
die daarbij hoort. 
 
Vorig jaar zijn de eerste stappen gezet om kwekers vanuit Naktuinbouw te informeren over 
de wettelijke basis waaraan bosbouwkundig teeltmateriaal (BKK) en niet-bosbouwkundig 
teeltmateriaal (NBBK) moet voldoen, en wat de toetsing daarbij is. Lees een uitgebreide 
uitleg op de site van Naktuinbouw. 
https://www.naktuinbouw.nl/keuring-en-begeleiding-met-certificaten-voor-
bosbouwkundig-teelmateriaal 
 
Voor de richtlijnsoorten Bosbouwkundig teeltmateriaal (BBK) die genoemd zijn in de 
onderstaande lijst, geldt dat deze alleen mogen worden geteeld en verhandeld mits hieraan 
ten grondslag ligt: 

Ø Zaden van richtlijnsoorten uit Nederland en andere EU-landen alleen bosbouwkundig 
teeltmateriaal: basiscertificaten (inzameling voor eigen gebruik) ** 

Ø Planten en zaden van richtlijnsoorten uit Nederland en andere EU-landen alleen 
bosbouwkundig teeltmateriaal: leverancierscertificaten ** 

Ø Zaden van buiten Nederland uit EU-landen, richtlijnsoorten voor niet-
bosbouwkundige doeleinden: document dat aangeeft dat het materiaal van 
richtlijnsoorten voor niet-bosbouwkundige doeleinden mag worden gebruikt. 

 
** Voor Carpinus en Fagus als haagplantsoen heeft Nederland een uitzondering en mag 
een inzameldocument (eigen inzameling) of een leveranciersdocument NBBK gebruikt 
worden. Zelf inzamelen van Carpinus en Fagus zonder melding bij Naktuinbouw is niet 
toegestaan. 
Zaden en planten van alle bosbouwkundige richtlijnsoorten die vanuit het buitenland in 
Nederland komen, mogen zonder onderliggende documenten niet in de handel worden 
gebracht. Als u van een richtlijnsoort echter een zeer beperkte afzet hebt als NBBK, mag dit 
geleverd worden onder vermelding: dat dit materiaal (zowel zaden als planten) niet voor 
bosbouwkundige doeleinden mag worden gebruikt. 
Wees hier waakzaam voor en vraag uw leverancier tijdig naar de juiste documenten. 
Naktuinbouw gaat hier expliciet op controleren en u moet kunnen aantonen welke 
bestemming deze planten hebben gekregen. 
 
Registreren voor veldadministratie 
Voor uw veldadministratie moet u de volgende zaken registreren: 
partij/bednummer; aantal kg uitgezaaid; geslacht/soort; aantal bedden; lengte bedden; 
leeftijd materiaal; basiscertificaatnummer; herkomst en wel/geen certificering. 
U mag hier een eigen invulling aan geven, maar de traceerbaarheid van deze partijen moet 
te allen tijde duidelijk en aantoonbaar zijn.  



 
Wat is ook alweer het belang van deze registratie en administratie? Zonder deze 
documenten mogen partijen niet in het handelsverkeer worden gebracht en kunnen worden 
vastgelegd. Daarnaast kunt u uw markt vergroten: door goede keuzes te maken in het juiste 
bosbouwkundige teeltmateriaal en ook niet-bosbouwkundige teeltmateriaal. In de toekomst 
zal zowel de Nederlandse als de Europese markt meer bos en natuur gaan aanleggen. Hierbij 
zal goed uitgangsmateriaal worden opgenomen in de subsidievoorwaarden. 
 
Het kan zijn dat partijen planten niet-gecertificeerd geleverd worden, omdat het materiaal 
bijvoorbeeld voor spillenteelt wordt gebruikt, of omdat uw klant hier niet specifiek naar 
vraagt. Dan moet u op uw leverbon het volgende vermelden:  
 
tenzij anders aangegeven, zijn de planten op deze lijst, die onder de EU-richtlijn 
(199/105/EG) vallen, niet bedoeld voor bosbouwdoeleinden. 
 
Partijen moeten dan wel een onderliggend basiscertificaat hebben op het bedrijf van de 
leverancier. 
 
Mocht u vragen hebben over bovenstaand, dan kunt u altijd terecht bij uw keurmeester of 
bij een van de belangenbehartigers. 
 
Dit zijn de richtlijnsoorten Bosbouwkundig teeltmateriaal (BKK): 
Abies alba 
Abies cephalonica  
Abies grandis  
Abies pinsapo  
Acer platanoides  
Acer pseudoplatanus  
Alnus glutinosa  
Alnus incana  
Betula pendula 
Betula pubescens  
Carpinus betulus  
Castanea sativa  
Cedrus atlantica  
Cedrus libani 
Fagus sylvatica  
Fraxinus angustifolia  
Fraxinus excelsior  
Larix decidua  
Larix x eurolepis 
Larix kaempferi  
Larix sibirica  
Picea abies  
Picea sitchensis  
Pinus brutia  
Pinus canariensis 



Pinus cembra  
Pinus contorta  
Pinus halepensis  
Pinus leucodermis 
Pinus nigra 
Pinus pinaster  
Pinus pinea  
Pinus radiata  
Pinus sylvestris 
Populus soorten en kunstmatige hybriden  
Prunus avium  
Pseudotsuga menziesii  
Quercus cerris  
Quercus ilex   
Quercus petraea  
Quercus pubescens  
Quercus robur   
Quercus rubra   
Quercus suber   
Robinia pseudoacacia  
Tilia cordata  
Tilia platyphyllos 
 


