
Een levende, gezonde en groene tuin, dat wil toch iedereen? 

Maar hoe weet je of je tuin goed scoort op het gebied van 

duurzaamheid? Wie helpt je met het klimaatbestendig en biodivers 

maken van je tuin en leefomgeving? En waar vind je een professionele 

en duurzame hovenier?  

Om op deze en andere tuinvragen snel en eenvoudig antwoord te kunnen geven is de De 

Nationale Tuincheck ontwikkeld. Na het beantwoorden van enkele vragen ontvang je 

direct een indicatieve  ‘duurzaamheidsscore’ van je tuin, compleet met handige tips. 

Simpel, leuk én inspirerend!

TREND
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VOOR ELKE TUIN, BALKON OF DAK 

DIT IS DE NATIONALE TUINCHECK!

NL TUINLABEL 
CERTIFICAAT
De Nationale Tuincheck gedaan, 

indicatieve score ontvangen en adviezen 
opgevolgd? Dan kom je in aanmerking 

voor een NL Tuinlabel Certificaat, met 

de officiële duurzaamheidsscore. Dit  

bewijs kan waarde hebben bij de verkoop van een 
huis, of het aanvragen van een groene hypotheek!

STARTPUNT 
“EEN LEVENDE TUIN BEGINT HIER”
Groen is ‘hot’ en er is veel groene informatie op internet te 

vinden. Maar lang niet alles is even bruikbaar, inspirerend of 
betrouwbaar. Wat ontbreekt zijn heldere criteria en richtlijnen 

voor consumenten die op zoek zijn naar eerlijke en praktische 

informatie over het verduurzamen van hun tuin. De 

Nationale Tuincheck vult deze leemte op!  

 AMBITIE

100.000
tuinchecks in 2022 

 

BIG DATA 
GEVEN INZICHT
Alle traffic, ingevulde checklists en interactie met de 
app leveren waardevolle gegevens op over het 

gedrag, de locatie en voorkeuren van tuinbezitters. 

De data kan (geanonimiseerd) gebruikt worden voor 
rapporten, analyses en de ontwikkeling van nieuwe 

groene diensten en producten.

ANALYTICS

NL Greenlabel introduceert

Voor 
iPhone  en Android

De Nationale Tuincheck

200+ partners

NL Professionals

NGO’s

Brancheorganisaties

GROENE AMBASSADEUR

Lodewijk Hoekstra is de ambassadeur en 

het gezicht van De Nationale Tuincheck. Als 
Nederlands bekendste tv-tuinman weet hij 

o.a. via het TV-programma De Grote 

Tuinverbouwing op SBS6 en zijn column 

in De Telegraaf miljoenen 
Nederlanders te inspireren tot een 

groene leefstijl.

LODEWIJK 
HOEKSTRA

TV

KRANT

ONLINE

25.000
geregistreerde 

gebruikers 
 

MEERWAARDE

Nationale 
Tuincheck

Biodiversiteit

Water

Bodem

DRAAGVLAK

LANDELIJK 
NETWERK VAN EXPERTS

WORD OOK PARTNER!   
Zet aan tot duurzaam gedrag en stimuleer: Herstel van de  BIODIVERSITEIT 
Aanpassing aan de KLIMAATVERANDERING Een betere balans tussen  MENS & NATUUR



De Nationale Tuincheck is een onafhankelijk, non-commercieel initiatief van NL 

Greenlabel en komt mede tot stand door samenwerking met onze partners: 
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De Nationale Tuincheck

Opgaven overheid 

Biodiversiteit, klimaat en 
veiligheid

EEN GROENE LEEFOMGEVING 
IEDEREEN HEEFT ER BAAT BIJ! 

Zorg 

Healing environment, minder 
medicijngebruik

Retail 

Stimuleer vraag naar 
duurzame producten

Burgers 

Participatie en sociale cohesie, 
gezonde leefomgeving

Vastgoed 

10 tot 15% meerwaarde 
vastgoed

Hoveniers 

Onderscheidend vermogen 
als professional, koppeling 
levende tuin

ZORGSECTOR

KWEKERS, 

PRODUCENTEN & 

RETAIL

GEMEENTEN & 

WATERSCHAPPEN 

BOUWWERELD & 

VASTGOED- 

BRANCHE

BURGERS 

HOVENIERS- 

BRANCHE

versie 5.1

Logo 

bank

Logo 

verzekeraar

Logo 

gemeente

Logo 

waterschap

uw logo hier?

Word partner! 
• Inspireer en informeer uw doelgroep op 

laagdrempelige wijze 

• Werk actief mee aan de bewustwording voor 

onze leefomgeving en zet aan tot actie 

• Bevorder de klimaat- en 

biodiversiteitsdoelstellingen van Nederland 

• Geef zo invulling aan uw MVO-doelstellingen 

• Draag direct bij aan de Sustainable 

Development Goals (SDG’s) 11, 13 en 15

Een groenere en duurzame leefomgeving is goed voor de hele 
samenleving. Want planten, bloemen en bomen in de buurt zorgen 

ervoor dat mensen zich gelukkiger, gezonder en veiliger voelen. In tijden 
van klimaatverandering is meer groen ook dé oplossing om steden koel 
te houden en overvloedig hemelwater af te voeren. Bovendien draagt 

een groene leefomgeving bij aan het herstel van de zo belangrijke 
biodiversiteit.


