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ALGEMENE INFORMATIE BIJ DEZE UITGAVE 
 

 
Deze beoordelingsrichtlijn is opgesteld in samenwerking met de begeleidingscommissie “Riet”. Deze 

beoordelingsrichtlijn is vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH waarin belanghebbende 

partijen op het gebied van deze beoordelingsrichtlijn zijn vertegenwoordigd. Dit college begeleidt ook de 

uitvoering van certificatie en stelt zo nodig deze beoordelingsrichtlijn bij. Waar in deze 

beoordelingsrichtlijn sprake is van “College van Deskundigen” of CvD is daarmee bovengenoemd 

college bedoeld. 

 
Deze beoordelingsrichtlijn zal worden gehanteerd door certificerende instellingen, die hiervoor een 

licentieovereenkomst hebben met de Stichting KOMO, in samenhang met hun van toepassing zijnde 

reglement. In dit reglement is de werkwijze vastgelegd zoals die door de certificerende instelling wordt 

gehanteerd bij de uitvoering van: 

• Een onderzoek voor de verkrijging van het productcertificaat 

• De externe beoordelingen t.b.v. een afgegeven productcertificaat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uitgever: 

Certificatie-instelling SKH 

Postbus 159 

6700 AD Wageningen 

Telefoon (0317) 453425 

E-mail mail@skh.nl 

Website http://www.skh.nl 
 
 
 

 
Indien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is 

mogen de uitspraken in het op basis van deze beoordelingsrichtlijn afgegeven KOMO® 

Productcertificaat niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering op dat bouwproduct en/of 

ter vervanging van de bijbehorende verplichte prestatieverklaring. 

 
© Certificatie-instelling SKH 

 

 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 

geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 

elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van SKH. Onverminderd de aanvaarding van deze beoordelingsrichtlijn door 

de KOMO® Kwaliteits- en Toetsingscommissie berusten alle rechten bij SKH. Het gebruik van deze 

beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een 

schriftelijke overeenkomst met SKH is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld. 

mailto:mail@skh.nl
http://www.skh.nl/
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1. INLEIDING 

1.1 Algemeen 

De in deze beoordelingsrichtlijn vastgestelde eisen voor certificatie worden door de certificatie- 

instellingen, die hiervoor geaccrediteerd zijn door de Raad voor Accreditatie dan wel die 

hiervoor een aanvraag hebben ingediend en die daarvoor een licentieovereenkomst hebben 

met de Stichting KOMO®, gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag c.q. instandhouding 

van een KOMO® Productcertificaat voor “Riet voor daken, gevels en molens”. 

 
Op basis van de voorschriften in deze beoordelingsrichtlijn wordt een productcertificaat 

afgegeven voor riet voor toepassing op daken, in gevels en bij molens. Met dit productcertificaat 

kan de certificaathouder aan zijn opdrachtgevers aantonen dat een deskundige onafhankelijke 

organisatie toeziet op het verwerkingsproces van de certificaathouder, de kwaliteit van het 

product en de kwaliteitsborging daarvan. Hierdoor mag ervan uitgegaan worden dat het product 

voldoet aan de in deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen aan de productkenmerken. 

 
Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, stellen de certificatie- 

instellingen aanvullende eisen, in de zin van algemene procedure-eisen van certificatie, zoals 

vastgelegd in het algemeen certificatie-reglement van de betreffende instelling. 

1.2 Toepassingsgebied 

 

Deze beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op riet dat is bedoeld om te worden toegepast als 

bekleding van daken, gevels en molens. 

In de beoordelingsrichtlijn zijn de eisen opgenomen waaraan het riet moet voldoen en de wijze 

waarop dit moet worden gecontroleerd. De af te geven productcertificaten hebben alleen 

betrekking op riet als product. 

1.3 Geldigheid 

 

De geldigheidsduur van het productcertificaat is onbeperkt. De geldigheidsduur kan worden 

beperkt (beëindigd) door: 

• Een wijziging van deze beoordelingsrichtlijn 

• Het niet voldoen van de certificaathouder aan zijn verplichtingen 
 

 
In het geval (tijdelijk) geen riet wordt verhandeld en bij de certificaathouder aanwezig is, kan bij 

een stop langer dan 6 maanden, op verzoek van de certificaathouder, de geldigheid (tijdelijk) 

worden opgeschort. Een opschorting van de geldigheid kan door de certificatie-instelling voor 

maximaal 1 jaar worden verleend. Een opschorting kan door de certificatie-instelling worden 

verlengd onder voorwaarde dat de totale duur van opschorting niet meer is dan 2 jaar. 

Echter bij een opschortingsperiode langer dan 1 jaar dient voor de aanvang van de 

verwerkingsprocessen middels een extra periodieke beoordeling te worden nagegaan of het 

productcertificaat kan worden behouden. 

Bij een opschorting langer dan 2 jaar zal de certificatie-instelling het productcertificaat moeten 

intrekken. 

1.4 Relatie met Europese Verordening Bouwproducten (CPR, EU 305/2011) 

 

Op de producten die behoren tot het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn is geen 

geharmoniseerde Europese productnorm van toepassing. 
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1.5 Eisen te stellen aan conformiteit beoordelende instellingen 

Ten aanzien van de eisen die opgenomen zijn in deze beoordelingsrichtlijn kan de aanvrager, 

in het kader van externe controle, rapporten van conformiteit beoordelende instellingen 

overleggen om aan te tonen dat aan de eisen van deze beoordelingsrichtlijn wordt voldaan. Er 

zal moeten worden aangetoond dat deze rapporten zijn opgesteld door een instelling die voor 

het betreffende onderwerp voldoet aan de betreffende accreditatienorm die van toepassing is, 

te weten: 

   NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectie-instellingen; 

   NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 voor certificatie instellingen die managementsystemen 

certificeren; 

   NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria; 

   NEN-EN-ISO/IEC 17065 voor certificatie instellingen die producten certificeren; 
 

 
Een instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatie-certificaat 

voor het betreffende onderwerp kan worden overlegd, afgegeven door de Raad voor 

Accreditatie (RvA) of een andere accreditatie instelling die geaccepteerd is als lid van een 

multilaterale overeenkomst inzake de wederzijdse erkenning en acceptatie van accreditatie, die 

binnen EA, IAF en ILAC zijn opgesteld; deze overeenkomsten worden aangeduid met 

respectievelijk EA-MLA, IAF-MLA en ILAC-MRA. Indien geen accreditatie-certificaat kan 

worden overlegd zal de certificatie instelling zelf beoordelen of aan de accreditatiecriteria is 

voldaan. 

1.6 KOMO® Productcertificaat 

 

Op basis van deze beoordelingsrichtlijn worden KOMO® productcertificaten afgegeven. De 

uitspraken in deze productcertificaten zijn gebaseerd op de hoofdstukken 4, 5, en 6 van deze 

beoordelingsrichtlijn. 

 
Op de website van de Stichting KOMO® (www.komo.nl) staat het model van het af te geven 

productcertificaat vermeld dat voor deze beoordelingsrichtlijn van toepassing is. De af te geven 

productcertificaten moeten met dit model overeenkomen. 
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2. TERMINOLOGIE 

 

Voor begrippen die samenhangen met certificatie wordt verwezen naar de website van de 

Stichting KOMO® (www.komo.nl) en het reglement van de certificatie-instelling. 
 

 
Riet stengels van Phragmites australis (synoniem: Phragmites communis). 

Een plant die tot de grassenfamilie (Poaceae) behoort. 

In deze BRL wordt onder riet verstaan een bos rietstengels in dusdanige 

staat dat het als bedekking van daken, gevels en molens verwerkt kan 

worden. 

 
Duilen stengel van de grote of kleine lisdodde. 

 

 
Duilenriet riet met lisdodden, riet met een overmaat aan duilen. 

Pluim pluimvormige bloeiwijze van riet. 

Stoppel het snijvlak van de rietstengel. 
 

 
Bos riet wordt geleverd in bossen (handelsbos) met een omvang zoals 

vermeld op de afleveringsdocumenten (afleveringsbon), met tolerantie + 

of – 2 cm, gemeten op 15 cm van de stoppel (onderkant van de bos). 

 
Rol een overeengekomen aantal bossen riet, zoals vermeld op de 

afleveringsdocumenten (afleveringsbon), samengebonden in een rol (ook 

wel bundel genoemd). 

 
Geschoond riet           riet waarbij overeenkomstig par. 4.8 minder dan 2% onvolgroeid riet van 

voldoende lengte in de bossen aanwezig is en in bossen met standaard 

lengte geen riet korter dan 100 cm voorkomt. 

 
Groeigebied een semi aaneengesloten gebied waar riet geteeld wordt, algemeen 

aanvaard als oogstgebied voor gelijksoortig riet. 

 
Verwerkingsproces de verwerking (ontvangst, opslag, verwerking, uitlevering) door de 

certificaathouder (is de riethandelaar) 

 
Certificaathouder de riethandelaar 

 

 
AQL staat voor “Acceptance Quality Limit”, en is gedefinieerd als “quality level 

that is the worst tolerable” in ISO 2859-1. De AQL is een statistisch 

instrument voor kwaliteitscontroles van producten. 

ICP-AES Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy 
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3. TOELATINGSONDERZOEK EN PERIODIEKE BEOORDELINGEN 

Ten behoeve van het verlenen van het productcertificaat voert de certificatie-instelling een 

toelatingsonderzoek uit. Na afgifte van het productcertificaat voert de certificatie-instelling 

periodieke beoordelingen uit. 

3.1 Toelatingsonderzoek 

 

De aanvrager geeft aan wat ten aanzien van riet moet worden opgenomen in het af te geven 

productcertificaat. De aanvrager verstrekt alle relevante gegevens ten behoeve van het 

opstellen van de “technische specificatie” van het riet zoals die zal worden opgenomen in het af 

te geven productcertificaat. 

Ten behoeve van het verlenen van het productcertificaat: 

  Voert de certificatie instelling een toelatingsonderzoek uit 

  Dient de certificatie instelling vast te stellen dat de aanvrager in staat is om: 

–  Bij voortduring het verwerkingsproces te waarborgen 

–  De kwaliteit van het product te waarborgen 

Zodanig dat voldaan wordt aan de in deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen. 

3.2 Omvang van het toelatingsonderzoek en de periodieke beoordelingen 

 

Het toelatingsonderzoek en de periodieke beoordelingen bestaan uit het beoordelen of: 

  Het riet dat door de aanvrager/certificaathouder wordt geleverd voldoet aan de daaraan 

gestelde eisen (zie hoofdstuk 4) en aan de technische specificatie zoals op te 

nemen/opgenomen in het productcertificaat. 

  Het kwaliteitssysteem van de aanvrager/certificaathouder voldoet aan de daaraan gestelde 

eisen (zie hoofdstuk 6). 

  Het verwerkings- of toepassingsvoorschrift voldoet aan de daaraan gestelde eisen (zie 

hoofdstuk 5). 

Waar van toepassing zal nagaan worden of de verstrekte documenten ten aanzien van het 

verwerkingsproces en/of interne kwaliteitsbewaking en de daarin vermelde resultaten voldoen 

aan de eisen in deze beoordelingsrichtlijn. 

 
Opmerking: 

Bedrijven die op basis van NEN-EN-ISO 9001 zijn gecertificeerd, worden geacht te voldoen aan 

de eisen van hoofdstuk 6 mits in het kwaliteitssysteem alle relevante eisen op productniveau 

zijn opgenomen. 

3.3 Periodieke beoordelingen 

 

Na afgifte van het KOMO® Productcertificaat worden door de certificatie-instelling periodieke 

beoordelingen uitgevoerd zoals beschreven in hoofdstuk 7 van deze beoordelingsrichtlijn. 
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4. EISEN TE STELLEN AAN DE PRODUCTKENMERKEN EN SPECIFICATIE VAN HET 
PRODUCT 

 

In dit hoofdstuk zijn de eisen te stellen aan de productkenmerken van het riet opgenomen of 

waar informatie over aangeleverd dient te worden en zijn de bepalingsmethoden opgenomen 

om vast te stellen dat aan de eisen te stellen aan de productkenmerken wordt voldaan. Waar 

nodig of mogelijk zijn grenswaarden gesteld. 

 
Ten behoeve van kennisopbouw worden een aantal parameters aan het riet bepaald die aan SKH 

ter beschikking worden gesteld. Deze waarden worden geanonimiseerd bewaard en verwerkt en 

kunnen in de toekomst leiden tot duidelijker eisen en aanpassing van de BRL. 

4.1 Herkomst van het riet 

 

De volgende karakteristiek dient te zijn bepaald: 

- De herkomst (land en groeigebied); 

- Het jaar/seizoen van oogst 
 

 
KOMO® Productcertificaat 

Het KOMO® Productcertificaat vermeldt dat bij elke onder certificaat geleverde partij riet een 

schriftelijke specificatie (afleveringsdocumenten c.q. afleveringsbon) wordt verstrekt aan de 

afnemer waarin per orderregel wordt aangegeven het groeigebied, het land van herkomst en 

het jaar/seizoen van oogst. 

 

4.2 Aanwezigheid blad 

 

De aanwezigheid van blad in de bos is niet toegestaan. De aanwezigheid van blad kan wijzen 

op te vroeg oogsten van het riet voordat het afgestorven is. 

Uitzondering hierop is de aanwezigheid van topblad bij onvolgroeide rietstengels (dat wil 

zeggen geen pluim). Te veel onvolgroeid riet, riet waar geen pluim aan zit of heeft gezeten, is 

ongewenst. Maximaal 2% van de stengels mag onvolgroeid zijn. Zie paragraaf 4.8. 

 
Bepalingsmethode 

De aanwezigheid van blad aan het riet wordt visueel vastgesteld. 
 

 
Toelatings- en certificatieonderzoek 

Beoordeeld wordt of de certificaathouder aantoonbaar de aanwezigheid van blad aan het riet 

visueel beoordeelt en registratieprocedures heeft om de resultaten van die visuele beoordeling 

vast te leggen. 

Beoordeeld wordt of het riet voldoet aan de eisen te stellen aan dit productkenmerk. 

Dit wordt in de praktijk getoetst met een steekproef zoals omschreven in bijlage D, AQL 4. 
 

 
KOMO® Productcertificaat 

Het KOMO® Productcertificaat vermeldt dat het riet wordt geleverd zonder blad in de bos (met 

uitzondering van topblad). 

4.3 Aanwezigheid onkruid en overjarig riet 

 

De aanwezigheid van te veel onkruid, kort riet en overjarig riet is ongewenst. 

Bij onkruid worden duilen apart benoemd. 
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Overjarig riet, riet dat een heel jaar op het veld heeft gestaan, is al een heel jaar over de gehele 

lengte blootgesteld geweest aan weersinvloeden. De verwering is daardoor al ingezet. 

 

Overjarig riet in een bos in ongewenst omdat het te bros is om goed verwerkt te kunnen 

worden. Te kort riet is ongewenst omdat dit niet door de binddraad wordt vastgehouden. 

 
Bepaald op de het oppervlak van de afgesneden zijde mag er per bos òf maximaal 2% onkruid 

en kort riet aanwezig zijn en geen duilen en overjarig riet, òf maximaal 8 duilen met maximale 

dikte van 10 mm en geen onkruid en kort riet en overjarig riet, òf maximaal 5% overjarig riet, en 

geen onkruid en kort riet en duilen. 

Het percentage overjarig riet is niet van toepassing op Oostenrijks of Turks riet. Bij Oostenrijks 

en Turks riet heeft overjarig riet geen nadelige invloed op de verwerkbaarheid. 

 
Bepalingsmethode 

De aanwezigheid van onkruid, onvolgroeid en overjarig riet in de bos riet wordt visueel bepaald. 
 

 
Toelatings- en certificatieonderzoek 

Beoordeeld wordt of de certificaathouder aantoonbaar de aanwezigheid van onkruid, 

onvolgroeid en overjarig riet in de bos visueel beoordeelt en registratieprocedures heeft om de 

resultaten van die visuele beoordeling vast te leggen. 

Beoordeeld wordt of het riet voldoet aan de eisen te stellen aan dit productkenmerk. 

Dit wordt in de praktijk getoetst met een steekproef zoals omschreven in bijlage D, AQL 4. 

Beoordeeld wordt of er minder dan 2% onkruid aanwezig is per bos en geen duilen en overjarig 

riet, er minder dan 8 duilen met maximale dikte van 10 mm per bos aanwezig zijn en geen 

onkruid en kort riet en overjarig riet, en er minder dan 5% overjarig riet aanwezig is per bos en 

geen onkruid en kort riet en duilen. 

 
KOMO® Productcertificaat 

Het KOMO® Productcertificaat vermeldt van het riet: 

- dat het minder dan 2% onkruid bevat per bos en geen duilen en overjarig riet, 

of 

- dat het maximaal 8 duilen per bos met maximale dikte van 10 mm bevat en geen onkruid 

en kort riet en overjarig riet, 

of 

- dat het minder dan 5% overjarig riet per bos bevat en geen onkruid en kort riet en duilen. 

4.4 Vochtgehalte 

 

Een te hoog vochtgehalte van het riet kan leiden tot schimmelaantasting en een verminderde 

levensduur. Bij ontvangst door en in opslag bij de certificaathouder (riethandelaar) en bij 

levering aan de klant (de rietdekker) mag het vochtgehalte maximaal 18% zijn. Riet met een 

hoger vochtgehalte dan 18% mag niet in de rol gebonden worden. 

Een muffe geur kan een aanwijzing zijn voor een (tijdelijk te) hoog vochtgehalte en de 

aanwezigheid van schimmels. Het vochtgehalte wordt bij aflevering van het riet in aanwezigheid 

van de afnemer (de rietdekker) en de transporteur gemeten en op de afleveringsdocumenten 

(de afleveringsbon) genoteerd. 
 

 
Bepalingsmethode 

Het vochtgehalte van het riet wordt bepaald met behulp van een elektrische vochtmeter in het 

hart van de rol op 30 cm afstand van de stoppel. 
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Toelatings- en certificatieonderzoek 
Beoordeeld wordt of de certificaathouder aantoonbaar het vochtgehalte van het riet bepaalt en 

registratieprocedures heeft om de resultaten van die bepaling vast te leggen. 

 

Beoordeeld wordt of het riet voldoet aan de eisen te stellen aan dit productkenmerk. Het 

vochtgehalte wordt in de praktijk getoetst met een steekproef van de rollen zoals 

omschreven in bijlage D, AQL 4. Geen van de bossen mag een vochtgehalte boven 18% 

hebben. 

 
KOMO® Productcertificaat 

Het KOMO® Productcertificaat vermeldt van het riet dat het vochtgehalte bij levering maximaal 

18% is. 

4.5 Aanwezigheid zichtbare schimmels 

 

Omdat er altijd een combinatie van schimmels van nature aanwezig zal zijn, is het niet reëel om 

de aanwezigheid van schimmel geheel uit te sluiten. 

Echter, de aanwezigheid van aantastende schimmels is niet toegestaan en de aanwezigheid 

van verkleurende schimmels tot maximaal 10% (bijvoorbeeld blauwschimmels). Deze eisen zijn 

van toepassing op de stengel, niet op het vlies om de stengel. 

Een muffe geur kan een aanwijzing zijn voor een (tijdelijk te) hoog vochtgehalte en de 

aanwezigheid van schimmels. 

 
Bepalingsmethode 

De aanwezigheid van zichtbare schimmels in het riet wordt visueel bepaald. Stuiven van sporen 

en witte schimmel zijn niet toegestaan. 

 
Toelatings- en certificatieonderzoek 

Beoordeeld wordt of de certificaathouder aantoonbaar de aanwezigheid van zichtbare 

schimmels in het riet visueel bepaalt en registratieprocedures heeft om de resultaten van die 

visuele bepalingen vast te leggen. 

Beoordeeld wordt of het riet voldoet aan de eisen te stellen aan dit productkenmerk. 

Dit wordt in de praktijk getoetst met een steekproef zoals omschreven in bijlage D, AQL 4. 

Geen van de bossen mag zichtbare schimmels bevatten. 

 
KOMO® Productcertificaat 

Het KOMO® Productcertificaat vermeldt van het riet dat het geen aantastende schimmels bevat 

en een beperkte hoeveelheid verkleurende schimmels. 

4.6 Buigzaamheid 

 

De buigzaamheid van het riet is een maat voor de sterkte. Het riet moet gebogen kunnen 

worden zonder dat alle stengels breken 

 
Bepalingsmethode 

De buigzaamheid van het riet wordt bepaald door een bosje riet te nemen met diameter ± 4 cm 

en dit bosje onder een hoek van ± 90° te buigen. De buiging vindt plaats 30 – 40 cm vanaf de 

stoppel. Tijdens het buigen moet minimaal 50% van de stengels nog verbinding hebben tussen 

de twee delen, niet alleen met het vlies/blad. Wanneer het bosje voor meer dan 50% uiteenvalt 

in twee losse delen (een deel boven het buigpunt en een deel onder het buigpunt gezien vanuit 

de stoppel) is de buigzaamheid onvoldoende. 
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Toelatings- en certificatieonderzoek 

Beoordeeld wordt of de certificaathouder aantoonbaar de buigzaamheid van het riet bepaalt en 

registratieprocedures heeft om de resultaten van die bepalingen vast te leggen. 

Beoordeeld wordt of het riet voldoet aan de eisen te stellen aan dit productkenmerk. 

De buigzaamheid wordt in de praktijk getoetst met een steekproef zoals omschreven in bijlage 

D, AQL 4. 
 

 
KOMO® Productcertificaat 
Het KOMO® Productcertificaat vermeldt van het riet dat het voldoende buigzaam is. 

4.7 Aanwezigheid van beschadigingen/kneuzingen 

 

Beschadigd riet heeft een minder lange levensduur dan onbeschadigd riet. Dit heeft betrekking 

op de stoppel. Dit alleen ten gevolge van opbossen en maaien met een bot mes: stengels 

splijten meer dan 5 cm. Het heeft geen betrekking op kneuzingen halverwege de bos ten 

gevolge van eenmalige insteek van heftrucklepels. 

 
Bepalingsmethode 

De aanwezigheid van beschadigingen/kneuzingen in het riet wordt visueel bepaald. In bijlage A 

zijn voorbeelden opgenomen. De lengte van het gespleten deel van de stengels wordt gemeten 

met een meetlint/rolmaat en met een nauwkeurigheid van plus 0,5 cm. 

 
Toelatings- en certificatieonderzoek 

Beoordeeld wordt of de certificaathouder aantoonbaar de aanwezigheid van 

beschadigingen/kneuzingen in het riet visueel beoordeelt en de lengte van het gespleten deel 

van de stengels meet en registratieprocedures heeft om de resultaten van die visuele 

beoordeling en deze metingen vast te leggen. 

Beoordeeld wordt of het riet voldoet aan de eisen te stellen aan dit productkenmerk. 

De beschadigingen/kneuzingen worden in de praktijk getoetst met een steekproef zoals 

omschreven in bijlage D, AQL 4. 

 
KOMO® Productcertificaat 

Het KOMO® Productcertificaat vermeldt van het riet dat het niet mechanisch is beschadigd en 

er geen gekneusd riet in de bossen voorkomt. Dit heeft geen betrekking op kneuzingen 

halverwege de bos ten gevolge van heftrucklepels. 

4.8 Aanwezigheid van onvolgroeid riet en te kort riet 

 

Te veel onvolgroeid riet en riet dat te kort is, is ongewenst. Onvolgroeid riet is riet waar geen 

pluim aan zit of heeft gezeten maar waar wel twee blaadjes aan de top zitten. Onvolgroeid riet 

is minder stevig dan volgroeid riet.  

 

In een bos riet is een grote variatie in lengte van de individuele stengels ongewenst. Korte 

stengels kunnen niet onder de binddraad geklemd worden en liggen niet vast in het dak. In 

een standaard bos moet de minimale lengte van het riet 50 cm zijn. Een uitzondering hierop 

zijn korte bossen (±1 meter lengte en korter) die voor speciale toepassingen gebruikt worden. 

 

Per bos is een maximum van 2% onvolgroeid riet en te kort riet acceptabel mits dit voldoende 

lengte heeft. 
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Bepalingsmethode 

De aanwezigheid van onvolgroeid riet wordt visueel bepaald. Te kort riet wordt bepaald met een 

meting met een meetlint/rolmaat en met een meetnauwkeurigheid van minus 5 cm. 

 

Toelatings- en certificatieonderzoek 

Beoordeeld wordt of de certificaathouder aantoonbaar de aanwezigheid van onvolgroeid riet in 

de bos visueel beoordeelt en te kort riet bepaalt met een meting en registratieprocedures heeft 

om de resultaten van die visuele beoordeling en deze metingen vast te leggen. 

Beoordeeld wordt of het riet voldoet aan de eisen te stellen aan dit productkenmerk. 

De aanwezigheid van onvolgroeid riet en te kort riet wordt in de praktijk getoetst met een 

steekproef zoals omschreven in bijlage D, AQL 4. Gecontroleerd wordt of minder dan 2% 

onvolgroeid riet van voldoende lengte in de bossen aanwezig is en dat er in bossen met 

standaard lengte geen riet korter dan 100 cm voorkomt. 

 
KOMO® Productcertificaat 

Het KOMO® Productcertificaat vermeldt van het riet dat het is geschoond. 

4.9 Geleverde bosomvang en rolgrootte 

 

De rietdekker verwerkt bossen riet per m2. De rietdekker moet ervan uit kunnen gaan dat de 

hoeveelheid riet die is besteld ook daadwerkelijk wordt geleverd. Het geleverde aantal bossen 

in een rol en de geleverde bosomvang moeten voldoen aan de overeengekomen aantallen en 

maten. 

 
Bepalingsmethode 

De omvang van de bossen wordt bepaald door het meten van de omtrek van de bos op een 

afstand van 15 cm van de stoppel. De gemiddelde omvang van 10 individuele bossen moet 

minimaal de opgegeven maat hebben met een nauwkeurigheid van minus 1 cm. Het aantal 

bossen in een rol wordt geteld. 

 
Toelatings- en certificatieonderzoek 

Beoordeeld wordt of de certificaathouder aantoonbaar de omvang van de bossen bepaalt en 

het aantal bossen in een rol telt en registratieprocedures heeft om de resultaten van deze 

bepalingen en tellingen vast te leggen. 

Beoordeeld wordt of het riet voldoet aan de eisen te stellen aan dit productkenmerk. 

De bosomvang wordt in de praktijk getoetst met een steekproef zoals omschreven in bijlage D, 

AQL 4. Bij controle op het aantal bossen in een rol, mag uit de steekproef van het aantal rollen 

één rol een afwijking naar beneden hebben (een bos minder dan opgegeven). 

 
KOMO® Productcertificaat 

Het KOMO® Productcertificaat vermeldt van het riet dat de omvang van de bossen en het 

aantal bossen in een rol voldoen aan hetgeen is opgegeven. 
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4.10 Stengelwanddichtheid 

 

De stengelwanddichtheid van het riet heeft een relatie met de hardheid van de stengel. 

Van elke 25.000 bossen per groeigebied wordt door de certificaathouder een bepaling van de 

stengelwanddichtheid gedaan, gecombineerd met een bepaling van het natriumgehalte 

(zie 4.11). De gemeten stengelwanddichtheid van deze steekproef dient gemiddeld minimaal 

0,50 g/cm3 te zijn en de waarde wordt aan de afnemer (de rietdekker) beschikbaar gesteld 

middels vermelding op de afleveringsdocumenten (afleveringsbon). 

De gemeten stengelwanddichtheid wordt, voor branche breed onderzoek, beschikbaar gesteld. 
 

 
Bepalingsmethode 

De stengelwanddichtheid van het riet wordt geometrisch of gravimetrisch bepaald met één van 

de bepalingsmethoden zoals opgenomen in bijlage E. 

 

Toelatings- en certificatieonderzoek 

Beoordeeld wordt of de certificaathouder aantoonbaar de stengelwanddichtheid van het riet 

bepaalt of laat bepalen conform één van de bepalingsmethoden zoals opgenomen in bijlage E 

en registratieprocedures heeft om de resultaten van deze bepalingen vast te leggen. 

Beoordeeld wordt of het riet voldoet aan de eisen te stellen aan dit productkenmerk. 

 
KOMO® Productcertificaat 

Het KOMO® Productcertificaat vermeldt van het riet dat de stengelwanddichtheid gemiddeld 

minimaal 0,50 g/cm3 bedraagt. 

4.11 Natriumgehalte 

 

Het natriumgehalte van het riet kan invloed hebben op de kwaliteit/duurzaamheid van de 

bedekking van het dak, de gevel en de molen. Er is nog geen eenduidige uitspraak over het 

optimale natriumgehalte in het riet en er worden daarom nog geen eisen gesteld aan de 

maximale hoogte van het natriumgehalte. Van elke 25.000 bossen per groeigebied wordt door 

de certificaathouder een bepaling van het natriumgehalte gedaan, gecombineerd met een 

bepaling van de stengelwanddichtheid (zie 4.10). De gemeten waarde van deze steekproef 

wordt aan de afnemer (de rietdekker) ter informatie kenbaar gemaakt op de 

afleveringsdocumenten (afleveringsbon). Het natriumgehalte wordt, voor branche breed 

onderzoek, beschikbaar gesteld. 

 
Opmerking 

Daarnaast blijft het altijd mogelijk dat de afnemer (de rietdekker) aanvullende eisen wat betreft 

het natriumgehalte stelt aan het te leveren riet. In het geval van aanvullende eisen moet de 

bepaling worden uitgevoerd aan de daadwerkelijk te leveren partij riet. Ook deze waarde wordt, 

voor branche breed onderzoek, beschikbaar gesteld. 

 
Bepalingsmethode 

Het natriumgehalte van het riet wordt bepaald met de bepalingsmethode zoals opgenomen in 

bijlage F. 
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Toelatings- en certificatieonderzoek 

Beoordeeld wordt of de certificaathouder aantoonbaar het natriumgehalte van het riet bepaalt of 

laat bepalen conform de bepalingsmethode zoals opgenomen in bijlage F en 

registratieprocedures heeft om de resultaten van deze bepalingen vast te leggen en 

beschikbaar te stellen aan de afnemer (de rietdekker). 

 
KOMO® Productcertificaat 

Het KOMO® Productcertificaat doet geen uitspraak over de hoogte van het natriumgehalte. 
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5. VERWERKINGS- EN TOEPASSINGSVOORSCHRIFT 

 

Bij het riet dient een verwerkings- en toepassingsvoorschrift te worden meegeleverd, deze 

toepassings-en verwerkingsvoorschriften worden in het kader van het toelatingsonderzoek 

beoordeeld door de certificatie-instelling, na wijziging worden deze opnieuw beoordeeld. De 

volgende onderwerpen dienen hierin minimaal te worden opgenomen: 

• Maatregelen te nemen tijdens transport, opslag en bescherming van het riet in de 

verwerkingsfase; 

• Aspecten en aanwijzingen die van belang zijn om het riet op juiste wijze toe te passen. 
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6. EISEN AAN DE CERTIFICAATHOUDER EN ZIJN INTERNE KWALITEITSBEWAKING 

6.1 Algemeen 

De directie van certificaathouder is te allen tijde verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 

verwerkingsproces, de operationaliteit van het kwaliteitssysteem, de interne kwaliteitsbewaking 

en de kwaliteit van het product. De interne kwaliteitsbewaking moet voldoen aan de eisen zoals 

vastgelegd in dit hoofdstuk. 

6.2 Kwaliteitssysteem 

 

Certificaathouder dient te beschikken over een kwaliteitssysteem dat is toegesneden op de 

processen en het toepassingsgebied zoals vastgelegd in deze beoordelingsrichtlijn. 

Het kwaliteitssysteem van de certificaathouder is vastgelegd in een kwaliteitshandhoek dat ten 

minste de volgende elementen bevat: 

  een beschrijving van de onderneming en haar organisatie. 

  een directieverklaring met de uitgangspunten en doelstellingen van het kwaliteitsbeleid. 

  de procedures voor het beheer van de kwaliteitsdocumenten en kwaliteitsregistraties. 

  de procedures voor interne beoordelingen. 

  de behandeling van klachten. 

  de procedures inzake inkoop en beoordeling van leveranciers. 

  de procedure voor het kwalificeren van medewerkers voor specifieke functies. 

  de beschreven werkmethoden en -instructies. 

  de beschreven van toepassing zijnde veiligheidsinstructies. 

  de procedures voor afhandeling van afwijkingen en opvolging van corrigerende 

maatregelen. 

  de procedures voor het uitvoeren van een directiebeoordeling. 

  het schema van interne kwaliteitsbewaking (conform paragraaf7.3). 

6.3 Interne kwaliteitsbewaking 

 

De certificaathouder moet beschikken over een door hem toegepast schema van de interne 

kwaliteitsbewaking (IKB-schema) waarin tenminste de eisen uit dit hoofdstuk zijn opgenomen. 

De certificaathouder moet in dit schema tenminste het volgende aantoonbaar vastleggen: 

  Op welke aspecten door de organisatie van de certificaathouder controles worden 

uitgevoerd. 

  Volgens welke methoden deze controles plaats vinden en welke apparatuur daarvoor moet 

worden gebruikt. 

  Hoe vaak deze controles worden uitgevoerd. 

  Of en zo ja, de wijze waarop de controleresultaten worden geregistreerd en bewaard. 

  Identificatie en naspeurbaarheid van leveringen. 

De interne kwaliteitsbewaking dient de certificaathouder in staat te stellen om bij voortduring 

aan te tonen dat aan de in deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen wordt voldaan. 

6.4 Beheer kwaliteitssysteem 

 

Binnen de organisatiestructuur moet een functionaris zijn aangewezen die belast is met het 

beheer van de interne kwaliteitsbewaking en verantwoordelijk is voor het functioneren van de 

interne kwaliteitsbewaking. Deze functionaris dient over het functioneren van de interne 

kwaliteitsbewaking direct te rapporteren aan de directie. Deze functionaris beschikt daartoe 

over passende bevoegdheden. 
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6.5 Beheer van documenten en registraties 

 

Certificaathouder draagt er zorg voor dat: 

• De actuele versies van de kwaliteitsdocumenten beschikbaar zijn voor alle 

medewerkers die deze nodig hebben en op de plaatsen waar deze worden gebruikt. 

Dat geldt ook voor project- en/of proces specifieke handleidingen en instructies. 

• De opgestelde procedures en instructies, bedoeld in paragraaf7.2 regelmatig worden 

beoordeeld en waar nodig geactualiseerd en bij voortduring effectief zijn 

geïmplementeerd 

• Nieuwe en gewijzigde kwaliteitsdocumenten worden geautoriseerd en vrijgegeven voor 

gebruik door een aangewezen verantwoordelijke 

• De gerealiseerde registraties die relevant zijn voor de aantoonbaarheid van het conform 

deze Beoordelingsrichtlijn beheerst verloop van het verwerkingsprocesproces en overig 

normconform handelen, correct geïdentificeerd, leesbaar en traceerbaar zijn. 

De in deze beoordelingsrichtlijn bedoelde projectdocumenten en -registraties worden voor de 

duur van ten minste 10 jaren bewaard en langer indien een wettelijk voorschrift daartoe 

verplicht. 

6.6 Controle meetmiddelen 

 

Meetmiddelen en beproevingsapparatuur moeten ten minste jaarlijks gecontroleerd worden dan 

wel vervangen worden. Hiervan moet een registratie worden bijgehouden. 

6.7 Maatregelen bij niet-overeenkomstige producten 

 

Indien uit de resultaten van de interne kwaliteitsbewaking blijkt dat bepaalde producten niet 

voldoen aan de gestelde eisen, dient: 

  Het product (riet) te worden gemarkeerd en niet te worden uitgeleverd. 

  Nagegaan te worden wat de oorzaak is en, waar nodig, corrigerende maatregelen te worden 

genomen. 

  Geregistreerd dient te worden welke afwijkingen geconstateerd zijn en welke corrigerende 

of aanvullende maatregelen getroffen zijn. 

Indien de hiervoor bedoelde onvolkomenheden pas aan het licht komen als het project al is 

afgerond, dient ook de opdrachtgever hierover te worden geïnformeerd en wordt deze betrokken 

bij de te zetten vervolgstappen. 

6.8 Klachtenbehandeling 

 

De certificaathouder dient te beschikken over een procedure voor de behandeling van klachten 

in relatie tot het geleverde product. 

In deze procedure dient ten minste geregeld te zijn: 

  Wie de verantwoordelijke functionarissen zijn voor de beoordeling en behandeling van 

klachten. 

  De registratie van klachten en het bijbehorende opvolgings- en afhandelingstraject. 

  De beoogde opvolgings- en afhandelingstermijnen. 

  Het adequaat informeren van de klager. 

  Het treffen van herstel- en corrigerende maatregelen naar aanleiding van klachten. 
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6.9 Procedures en werkinstructies 

 

De certificaathouder moet procedures kunnen overleggen voor: 

  Hoe om te gaan met afwijkingen; 

  De corrigerende maatregelen bij geconstateerde tekortkomingen; 

  De behandeling van klachten; 

  De beheersing van de gehanteerde werkinstructies en controleformulieren (registratie, 

bewaarplicht, enz.). 

 
De certificaathouder moet beschikken over werkinstructies (behandeling van het riet door de 

riethandelaar, waaronder transport en opslag). 

6.10 Merken 

 

Bij elke onder certificaat geleverde partij riet dient een schriftelijke specificatie 

(afleveringsdocumenten c.q. afleveringsbon) aan de afnemer te worden verstrekt waarin per 

orderregel wordt aangegeven: 

   KOMO woord- of beeldmerk; 

   nummer KOMO Productcertificaat; 

   de herkomst (land en groeigebied); 

   het jaar/seizoen van oogst; 

   het bij aflevering gemeten vochtgehalte; 

   de stengelwanddichtheid (de gemeten waarde van de steekproef conform 

paragraaf 4.10); 

   ter informatie het natriumgehalte (de gemeten waarde van de steekproef conform 

paragraaf 4.11). 

 
Het is mogelijk dat voor bepaalde specifieke toepassingen op het dak, de gevel of de molen riet 

gebruikt moet worden dat niet aan de voorwaarden in deze BRL voldoet. De certificaathouder 

(riethandelaar) kan deze bossen leveren maar dient op de afleveringsbon eenduidig aan te 

geven dat deze bossen niet onder KOMO® Productcertificaat zijn geleverd. 
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7. EISEN TE STELLEN AAN DE PERIODIEKE BEOORDELINGEN 

7.1 Algemeen 

 

De externe beoordeling wordt door de certificatie-instelling vastgelegd conform de eisen van het 

College van Deskundigen en het Productcertificatiereglement van de certificatie-instelling. 

7.2 Aard en frequentie van de periodieke beoordelingen 

 

De certificatie-instelling beoordeelt, onaangekondigd, 2 x per jaar (bij voorkeur in het tweede en 

vierde kwartaal) of bij voortduring aan de technische specificatie wordt voldaan en of het interne 

kwaliteitsbewakingssysteem van de certificaathouder aan de in hoofdstuk 6 vastgelegde eisen 

voldoet. 

Van deze beoordelingen wordt een schriftelijke rapportage opgesteld. 

Het College van Deskundigen, kan bovengenoemde beoordelingsfrequentie op grond van 

argumenten bijstellen. 

 
Het land van de certificaathouder dient in het algemeen veilig te zijn t.b.v. beoordelingsbezoeken 

door de certificatie-instelling. Bij negatieve reisadviezen wordt het land niet bezocht maar dienen 

de producten bij binnenkomst in Nederland te worden beoordeeld. De certificaathouder is dan 

verplicht de verzendingen inclusief tijd en plaats van ontvangst tijdig en schriftelijk te melden bij 

de certificatie instelling. 

7.3 Sanctiebeleid 

 

Het sanctiebeleid (de door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen) 

dient te zijn vastgelegd in de in paragraaf 8.1 genoemde procedure van de certificatie-instelling 

of in een daartoe separaat opgesteld document. 
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8. EISEN AAN CERTIFICATIE-INSTELLING 

8.1 Algemeen 

De certificatie-instelling moet voor het onderwerp van deze beoordelingsrichtlijn zijn 

geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie en daarvoor een licentieovereenkomst met de 

Stichting KOMO® hebben of bezig zijn met de aanvraag procedure. 

 
De certificatie-instelling moet beschikken over een procedure waarin de algemene regels zijn 

vastgelegd die bij certificatie worden gehanteerd. 

8.2 Certificatiepersoneel 

 

Het bij het certificatietraject betrokken personeel is te onderscheiden naar: 

   controleur: belast met de uitvoering van de externe beoordeling; 

   uitvoerder vooronderzoek: belast met het uitvoeren van het toelatingsonderzoek en de 

beoordeling van de rapporten van controleurs; 

   beoordelaar: belast met de beoordeling van de uitvoerder vooronderzoek en controleur; 

beslissingen over de noodzaak tot het treffen van corrigerende maatregelen; 

   beslisser: belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde 

toelatingsonderzoeken, voortzetting van certificatie naar aanleiding van uitgevoerde 

beoordelingen. 

8.3 Kwalificatie-Eisen 

 

Personeel betrokken bij het certificatieproces moet aantoonbaar gekwalificeerd zijn voor het 

uitvoeren van de benodigde werkzaamheden. Met betrekking tot opleiding, expertise/ervaring 

gelden de volgende kwalificatie-eisen: 
 

 
Certificatiepersoneel Opleiding Kennis en Ervaring 

   controleur 

   uitvoerder 

vooronderzoek 

MBO-niveau    opleiding auditor ISO 9001 

   minimaal 2 jaar ervaring in de productcertificatie 

van bouwmaterialen 

   beoordelaar HBO-niveau    minimaal 2 jaar ervaring in de productcertificatie 

van bouwmaterialen 

   gekwalificeerd als beoordelaar 

   beslisser HBO-niveau    managementervaring of gelijkwaardig 

   certificatie of gelijkwaardig 

   accreditatiecriteria of gelijkwaardig 

   kennis van relevante certificatiesystematiek 

 
Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van opleiding en 

ervaring aan bovenvermelde eisen. Indien kwalificatie plaats vindt op grond van afwijkende 

criteria, moet dit schriftelijk zijn vastgelegd. De bevoegdheid ten aanzien van kwalificeren moet 

in het kwaliteitsproces van de certificatie instelling zijn vastgelegd. 
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8.4 Dossier toelatings- en certificatieonderzoek 

 

De resultaten van het toetsings- en certificeringsonderzoek worden door de certificatie-instelling 

vastgelegd in een dossier. Het dossier moet aan de volgende eisen voldoen: 

  Volledigheid; het dossier doet een uitspraak over alle in de beoordelingsrichtlijn 

gestelde eisen. 

  Traceerbaarheid; de bevindingen waarop uitspraken zijn gebaseerd moeten 

traceerbaar zijn vastgelegd. 

De beslisser over verlening van het KOMO® Productcertificaat moet zijn beslissing kunnen 

baseren op de in het dossier vastgelegde bevindingen. 

8.5 Beslissing over het KOMO® Productcertificaat 

 

De beslissing over de verlening van het KOMO® Productcertificaat en/of de oplegging van 

sancties en/of het schorsen of intrekken daarvan moet plaats vinden door een daartoe 

gekwalificeerde beslisser, die niet zelf bij het certificaatonderzoek betrokken is geweest. Op 

basis van de beoordeling wordt door de beslisser besloten of het KOMO® Productcertificaat kan 

worden verleend of dat aanvullende gegevens en/of onderzoeken vereist zijn voordat het 

KOMO® Productcertificaat kan worden verleend. De beslissing moet traceerbaar zijn 

vastgelegd. 

8.6 Rapportage aan college van deskundigen 

 

De certificatie-instelling rapporteert minimaal jaarlijks over de uitgevoerde 

certificatiewerkzaamheden. In deze rapportage moeten de volgende onderwerpen aan de orde 

komen: 

   mutaties in aantal certificaten (nieuw/vervallen); 

   aantal uitgevoerde beoordelingen in relatie tot de vastgestelde frequentie; 

   resultaten van de beoordelingen; 

   opgelegde maatregelen bij geconstateerde tekortkomingen; 

   ontvangen klachten van derden over gecertificeerde producten. 

8.7 Interpretatie van eisen 

 

Het College van Deskundigen mag de interpretatie van de in deze beoordelingsrichtlijn gestelde 

eisen vastleggen in één afzonderlijk interpretatiedocument. Dit interpretatiedocument is, indien 

van toepassing, beschikbaar via de website van de schemabeheerder die deze 

beoordelingsrichtlijn heeft opgesteld. Iedere certificatie-instelling die gebruik maakt van deze 

beoordelingsrichtlijn is verplicht de daarin vastgelegde interpretaties te hanteren. 
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9. LIJST VERMELDE DOCUMENTEN 

 
 

NEN-EN-ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen 
NPR-CEN/TS 12169:2008 en Criteria voor de aanvaarding van een partij gezaagd hout 

NEN-EN-ISO/IEC 17020 Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor het functioneren van 

verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren; 

NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 -Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die 

audits en certificatie van managementsystemen leveren - 

Deel 1: Eisen 

NEN-EN-ISO/IEC 17025 Algemene eisen voor de competentie van test- en 

kalibratielaboratoria 

NEN-EN-ISO/IEC 17065 Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor certificatie- 

instellingen die certificaten toekennen aan producten, 

processen en diensten 

NEN 6966 :2005/C1:2006 Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, 

eluaten en destruaten - Atomaire-emissie-spectrometrie met 

inductief gekoppeld plasma (ICP-AES) 

ISO 2859-1:1999+Amd1:2011 en Sampling procedures for inspection by attributes - Part 1: 
Sampling schemes indexed by acceptance quality limit 
(AQL) for lot-by-lot inspection 
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Bijlage A. Voorbeelden van (on-)volkomenheden in het riet 

Onkruid in het riet 
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Duilen in het riet 

 
 

 
Gekneusd riet in de stoppel Rafelige stoppel 
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Gekneusd riet door vorkheftrucklepels. 

 
 

 
Opslag boven de grond 

 
 

 
Buigproef, stengels maken nog verbinding 
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Afgesneden, geprepaeerde bos (rechter bos) 

 
 

 
Gepeld riet, zonder vliesjes 

 
 

 
Geschoond riet 
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Bijlage B. Voorbeelden van verkleuringen in het riet. 

Natuurlijke kleurverschillen 
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Rode kleur, geen schimmel 

 
 

 
Vliegenpoep 
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Verkleuring door stalen bandje 

 
 

 
Geen schimmel maar plantziekte 
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Bijlage C. Voorbeelden van en verkleuring door schimmelaantasting 

Rood-rot 

 
 

 
Groene schimmelaantasting 
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Witte schimmelaantasting 

 
 

 
Schimmelaantasting in oud riet 
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Bijlage D steekproefgrootte 

 

De steekproefgrootte bij het toelatingsonderzoek volgt de aanwijzingen in de norm NPR-CEN/TS 

12169. Er wordt voor iedere groeigebied (is een “partij”) een afzonderlijke steekproef genomen. De 

grootte van de steekproef, het aantal rollen dat moet worden gecontroleerd, staat in tabel 1. 

 
Tabel 1. Steekproefgrootte van de rollen uit een groeigebied (is een “partij”) 

 

Aantal rollen uit een groeigebied Aantal rollen te openen. 

1 1 

2 tot 5 2 

6 tot 11 3 

12 en meer 4 
 

 
 

Het aantal bossen dat geïnspecteerd wordt en het aantal bossen dat mag afwijken van de eisen die 

gesteld worden in de hieronder opgenomen AQL-tabel 1) ( tabel 2). 

 
Tabel 2. Steekproefgrootte van het aantal bossen per “partij” en het aantal bossen dan mag afwijken. 

 

Bossen in een 

rol 

AQL1) 4 AQL1) 6,5 AQL1) 10 

S A S A S A 

100 – 150 20 2 20 3 20 5 

151 – 280 32 3 32 5 32 7 

281 - 500 50 5 50 7 50 10 

501 – 1.200 80 7 80 10 80 14 

1.201 – 3.200 125 10 125 14 125 21 

3.201 – 10.000 200 14 200 21 125 21 

10.001 en meer 315 21 200 21 125 21 

 S = steekproefgrootte A = maximum aantal bossen dat niet voldoet 
 

 
 

1)    AQL staat voor ‘Acceptance Quality Limit’, en is gedefinieerd als “quality level that is the worst 

tolerable” in ISO 2859-1. 
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Bijlage E bepalingsmethode stengelwanddichtheid 

Er zijn 2 methoden om de stengelwanddichtheid te bepalen: methode A op basis van afmetingen 

(geometrisch) en methode B op basis van waterverplaatsing (gravimetrisch). De gravimetrisch 

bepaalde dichtheid is gemiddeld 3% lager dan de geometrisch bepaalde dichtheid. 

 
Methode A. Dichtheid, geometrisch bepaald 

  Neem random 25 rietstengels. 

  Zaag van de onderzijde van de stengel met een scherpe zaag 10 cm af. Aan deze 10 cm delen 

wordt de dichtheid bepaald. 

  Weeg de stengeldelen individueel. 

  Bepaal van ieder stengeldeel met een schuifmaat de lengte, de buitendiameter (ed) en de 

binnendiameter (id) van de stengel. 

  Bereken de stengelwanddichtheid van de individuele stengeldelen als: 

 

𝑑𝑖𝑐ℎ𝑡ℎ𝑒𝑖𝑑 =  
𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡

𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡𝑒 × (𝑒𝑑2−𝑖𝑑2) × 
𝜋

4

   [g/cm3] 

 

  Bepaal de gemiddelde stengelwanddichtheid. 
 
 
 

Methode B. Dichtheid, gravimetrisch bepaald 

  Neem random 25 rietstengels. 

  Zaag van de onderzijde van de stengel met een scherpe zaag 10 cm af. Aan deze 10 cm delen 

wordt de dichtheid bepaald. 

  Weeg de individuele stengeldelen. 

  Bepaal het volume van de stengeldelen door waterverplaatsing. 

  Zet een maatcilinder op de weegschaal en tarreer. 

  Indien een knoop aanwezig is in het stengeldeel, snij stengel aan beide zijden van de knoop 

met een scherp mes in. Door het stengeldeel in te snijden kan lucht uit de stengel ontsnappen 

en wordt allen de wandinhoud gemeten. 

  Neem het stengeldeel in een pincet en duw het onder water in de maatcilinder. Duw de hele 

stengel onder waarbij de pincet zo min mogelijk onder water geduwd wordt. Let erop dat de 

stengel de wand van de maatcilinder niet raakt. Het gewicht dat de balans aangeeft is de 

opwaartse kracht en is een maat voor het volume. 

  Bereken de stengelwanddichtheid van de individuele stengeldelen als: 

 

𝑑𝑖𝑐ℎ𝑡ℎ𝑒𝑖𝑑 =  
𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡 

(𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡 𝑖𝑛 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟)
  [g/cm3]  

  Bepaal de gemiddelde stengelwanddichtheid. 
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Bijlage F bepalingsmethode natriumgehalte 

Het zoutgehalte wordt bepaald als de concentratie Natrium (Na) dat per kg droge rietstengels aanwezig 

is. 

 
De analyse van natrium wordt uitgevoerd met ICP-AES volgens NEN 6966 of een vergelijkbare 

methode. 


