
WAT IS HET GEbiEdslabEl?
De NL Greenlabel-methode brengt de duurzaamheids-

ambities voor een gebiedsontwikkeling op een vroeg moment 

in beeld en borgt ze tijdens het hele proces. 

Het label biedt concrete tools om duurzaamheid in elke fase 

te sturen, te monitoren en in een beheerplan vast te leggen. 

Zo komen ambities op het gebied van biodiversiteit, klimaat-

bestendigheid en gezondheid uit de sfeer van vrijblijvendheid 

en lukt het om een echt gezonde en duurzame omgeving te 

realiseren. 

OVER 
Nl GrEEN- 
labEl
NL Greenlabel staat voor 

een meetbaar duurzame 

leefomgeving. De organi-

satie beschikt over instru-

menten om de waarde 

van een gebied of product 

voor mens en natuur in-

zichtelijk te maken.

    I N T R O D U C T I E 
   GEbiEdslabEl

De

van het

NL GREENLABEL
voor een meetbaar duurzame 
leefomgeving
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Duurzaamheidspaspoort

Categorie:    Duurzame buitenruimte
Visie en Ontwerp: 
Realisatie:

Royal HaskoningDHV en Stabilitas heeft de buitenruimte beoordeeld op:

1. Ontwerp, aanleg en onderhoud
2. Producten en materialen
3. Energie en klimaat
4. Bodem en water
5. Biodiversiteit
6. Relatie mens en omgeving
7. Borging

Royal HaskoningDHV en Stabilitas kennen, op basis van expert judgement, 
de onderstaande score toe aan deze buitenruimte:  

NL Greenlabel A
A

B

C

D

E

F

G

Deze duurzaamheidsscore is geldig van september 2017 tot september 2022 

Donkergroen
Donkergroen

ABN AMRO Circl

*

versie: 2017

* Één bonuspunt is toegekend voor de sterke focus en volharding op circulariteit.
 Zie beoordelingsrapport voor achterliggende informatie

Duurzaamheidspaspoort

Categorie:    Duurzame buitenruimte
Visie en Ontwerp 
Realisatie:

Royal HaskoningDHV en Stabilitas hebben de buitenruimte beoordeeld op:
1. Ontwerp, aanleg en onderhoud
2. Producten en materialen
3. Energie en klimaat
4. Bodem en water
5. Biodiversiteit
6. Relatie mens en omgeving
7. Borging

Royal HaskoningDHV en Stabilitas kennen, op basis van expert judgement, 
de onderstaande score toe aan deze buitenruimte:  

NL Greenlabel A
A

B

C

D

E

F

G

*

* Zie beoordelingsrapport voor achterliggende informatie

Deze duurzaamheidsscore is geldig van 11 juli 2017 tot 11 juli 2022 

NIOO - KNAW
Koninklijke Ginkel Groep

Buitenruimte NIOO - KNAW

versie: 2017

Hoofd- EN subiNdicaTorEN
Duurzaamheid is rentmeesterschap, namelijk het beheren van  
(natuurlijke) bronnen die ongeschonden aan een volgende gene- 
ratie worden doorgegeven. Het spectrum van integrale duurzaam- 
heid is gevat in 7 hoofd- en 21 subindicatoren met diverse vragen: 

1. Ontwerp en realisatie  /  SDG 12 
•	 Ontwerp
•	 Realisatie
•	 Beheer en onderhoud

2. Producten en materialisatie  /  SDG 12 
•	 Duurzaamheid en circulariteit van producten en materialen
•	 Beplanting 
•	 Gebouwen

3. Energie en klimaatbestendigheid  /  SDG 7.2 
•	 Energiebalans en –transitie
•	 Hittestress
•	 Hinder

4. Bodem en water  /  SDG 13.1 & 15
•	 Bodem
•	 Waterkwaliteit
•	 Waterhuishouding

5. Biodiversiteit en bestaande kwaliteit  /  SDG 11 & 15 
•	 Omgaan met aanwezige waarden: natuur, cultuur, archeologie, etc.
•	 Aansluiting met de lokale natuur
•	 Biodiversiteitsbevordering

6. Relatie mens en omgeving  /  SDG 11 
•	 Betrokkenheid van mensen
•	 Bereikbaarheid
•	 Sociale veiligheid
•	 Gezondheid

7. Borging en beheer  /  SDG 12 
•	 Borging kwaliteit van duurzaamheid
•	 Borging	financierbaarheid

 

sdG’s 
De indicatoren van het Gebiedslabel en diverse Sustainable Development 
Goals (SDG) sluiten naadloos op elkaar aan. Door met het Gebiedslabel te wer-
ken, geeft u concrete en aantoonbare invulling aan onderstaande SDG’s, gefor-
muleerd door de VN.

6.6  Op water gebaseerde ecosystemen beschermen en herstellen
7.2  Hernieuwbare energie
11  Steden, dorpen, veerkrachtig, duurzaam
12  Verantwoorde consumptie en productie
13.1   De veerkracht en het aanpassingsvermogen versterken  

ten opzichte van klimaatverandering
15  Duurzame ecosystemen



HoE HET wErkT
Het Gebiedslabel kent drie beoordelingsmomenten:

1.  Nulmeting / Indicatieve beoordeling
2.  Beoordeling ontwerpfase 
3.  Beoordeling realisatiefase 

Deze	beoordelingen	worden	door	minimaal	twee	gekwalificeerde	assesso-
ren (het 4-ogenprincipe) van diverse ingenieursbureaus uitgevoerd. Samen 
beoordelen zij de bewijslast en dragen zorg voor de externe en onafhankelijke 
toetsing en advisering. De ervaren assessoren zijn in staat om leesbare audit-
rapporten met haalbare kansen en aanbevelingen op te stellen. 

Wie daarnaast snel inzicht wil in de kansen voor duurzame gebiedsontwik-
keling kan een Quickscan laten uitvoeren door de NL Greenlabel-adviseurs. 
Ook kan de adviseur als onafhankelijke sparringpartner aan tafel schuiven 
om integrale duurzaamheid een stem te geven. Hiermee bent u in staat om 
uw project aantoonbaar naar een hoger plan te tillen voorbij het niveau van 
‘goede bedoelingen’ en ‘experimenten’. 

waarom?
Bij moderne gebiedsontwikkeling is het gewenst een heldere visie op het 
gebied van duurzaamheid te formuleren en te zorgen voor draagvlak bij alle 
deelnemende partijen. Het NL Greenlabel Gebiedslabel biedt een methodiek 
om duurzaamheid te kunnen meten en integraal mee te nemen in het ontwerp, 
de uitvoering en het beheer. Door de inzet van het Gebiedslabel als procestool 
wordt integrale duurzame gebiedsontwikkeling expliciet onderdeel van het 
proces. Dit zorgt ervoor dat de beoogde resultaten ook daadwerkelijk worden 
behaald. 

wETENscHappElijkE raad 
vaN adviEs
Een Wetenschappelijke Raad van Advies valideert de methodiek van het  
NL Greenlabel Gebiedslabel zodat de beoordelingscriteria actueel blijven.  
Dat is nodig in een tijd waarin ontwikkelingen razendsnel gaan.

•	  Dr. ir. Robbert Snep, DLO Onderzoeker, WUR

•	  Prof. dr. Andy van den Dobbelsteen, Hoogleraar Climate Design &  
  Sustainability, TU Delft

•	  Dr. Jolanda Maas, Senior onderzoeker Sociale Geneeskunde, VU Medisch   
  Centrum

•	  Dr. Maarten Arentsen, Universitair hoofddocent Energie-innovatie,  
  Universiteit Twente

•	  Em. prof. dr. ir. Michiel Haas, Oprichter Nederlands Instituut voor Bouw- 
  biologie en Ecologie

•	  Drs. Kim van der Leest, Bioloog, conceptontwikkelaar en belevingsspecialist

•	  Drs. ing. Bob Ursem, Wetenschappelijk directeur Botanische Tuin TU Delft

•	  Dr.	André	van	der	Wurff, Lead Green Projects, Groen Agro Control
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Premium partners van NL Greenlabel:

MEER INFORMATIE
NL Greenlabel staat met haar partners klaar om met u 

te werken aan een duurzame en gezonde leefomgeving. 

Onze projectleider staat u graag te woord. 

Steven Kamerling

E   s.kamerling@nlgreenlabel.nl

T   06 53 81 62 95

 i    www.nlgreenlabel.nl


