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We zetten ons samen met een breed
partnernetwerk in voor een omgeving
waar biodiversiteit, welzijn, klimaatadaptatie
en landschap het vertrekpunt vormen.
Om duurzame ambities ook te borgen,
hanteren we een unieke labeling-methodiek
die op onafhankelijke wijze inzichtelijk maakt
hoe duurzaam een product of gebied is.
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NL Greenlabel staat
voor een meetbaar
duurzame leefomgeving
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VN Duurzaamheidsdoelen
Het NL Gebiedslabel geeft aantoonbaar invulling
aan doelen 11, 12, 15 en zeven subdoelen.

NL Gebiedslabel




 oor gemeentes, ontwikkelaars
V
en waterschappen.
Publieke ruimte.
Meerdere eigenaren, meerdere functies.

Indicatoren
1. Ontwerp, realisatie en beheer
2. Producten en materialisatie
3. Energie en klimaatbestendigheid
4. Bodem en water
5. Biodiversiteit en landschappelijke waarden
6. Relatie mens en omgeving
7. Borging en beleid
www.nlgebiedslabel.nl

NL TERREINlabel

NL TUINlabel

	
Voor woningcoöperaties, parkmanagers,







VVE's en sportbedrijven.
Semi-publieke ruimte.
Eén eigenaar, één of enkele functies.

Indicatoren
1. Ontwerp en materialisatie
2. Bodem en water
3. Biodiversiteit
4. Energie en klimaatbestendigheid
5. Relatie mens en omgeving
6. Borging

Indicatoren
1. Ontwerp en materialisatie
2. Bodem
3. Water
4. Dieren
5. Planten
6. Energie
7. Onderhoud

www.nlterreinlabel.nl

Inrichting
Bij een duurzame buitenruimte horen duurzame planten, producten en materialen!
We bieden een betrouwbare leidraad bij uw keuze voor een inrichting waar mens en
natuur baat bij hebben. Aangesloten hoveniers, kwekers, leveranciers, kennispartners
en ngo's hebben de expertise om u aan te vullen. We verbinden u graag.

Validering
Onze inzichten en modellen worden regelmatig beproefd en verbeterd
door Stichting Eerlijk Buitenleven en de Wetenschappelijk Raad van Advies.

WERKWIJZE
In al onze activiteiten streven we naar een gezonde balans tussen
People, Planet, Profit en Prosperity.

www.nltuinlabel.nl

Duurzaamheidspaspoort

Duurzaamheidspaspoort

Planten

Producten en materialen

Indicatoren
1. Transport/afstand
2. Samenstelling
3. Bedrijfsvoering
4. Eco Toegevoegde Waarde
5. Meststoffen
6. Bestrijdingsmiddelen
7. Circulariteit en natuurlijke kringlopen

Indicatoren
1. Afstand en transportwijze
2. Samenstelling
3. Bedrijfsvoering
4. Gebruiksduur
5. Onderhoudsniveau
6. Energie
7. Duurzame neveneffecten
8. Eindverwerking

De modellen worden jaarlijks herzien.

HEEFT U VRAGEN OVER NL GEBIEDSLABEL,
NL TERREINLABEL OF NL TUINLABEL?

www.nlgreenlabel.nl | office@nlgreenlabel.nl | 088 - 100 18 10

Voor de particuliere tuin.
Privéterrein.

HEEFT U VRAGEN OVER HET PARTNERSCHAP
EN NETWERK?

HEEFT U VRAGEN OVER DE DUURZAAMHEIDSPASPOORTEN OF ALGEMENE VRAGEN?

STEVEN KAMERLING

MATTIJS VAN DALEN

PRISCA VAN DER WAL

s.kamerling@nlgreenlabel.nl
06 - 53 81 62 95
Projectmanager
duurzame leefomgeving

m.vandalen@nlgreenlabel.nl
06 - 24 93 86 87
Verbinder

p.vanderwal@nlgreenlabel.nl
06 - 13 80 78 18
Directeur

Maak er gebruik van zodat we elkaar kunnen versterken!
NL Greenlabel staat voor een meetbaar duurzame leefomgeving. We labelen de leefomgeving, van particuliere
tuin tot omvangrijke gebiedsontwikkeling. Ook labelen
we de planten, materialen en producten om die omgeving
in te richten. Om innovatie, samenwerking en kennis te
stimuleren, hebben we een groot overkoepelend partnernetwerk dat veel kruisbestuivingen mogelijk maakt.
Wij zijn NL Greenlabel. Wij versterken de beweging
richting een gezonde en natuurinclusieve leefomgeving
in Nederland. We zijn trots dat uw organisatie deel
uitmaakt van ons partner- en relatienetwerk.

Zo kunnen alle medewerkers en bezoekers zien dat u
deel uitmaakt van het NL Greenlabel-netwerk.'

Doe mee en hang deze poster
in de kantine van uw bedrijf
Een gezonde, groene en
klimaat adaptieve leefomgeving waar
mens en biodiversiteit floreren.

Waarom ontvang ik deze poster?

Onze missie

De 17 Duurzaamheidsdoelen
van de VN geven richting aan
een duurzamere wereld.

Het NL Gebiedslabel geeft
aantoonbaar invulling aan
doelen 11, 12, 15 en
diverse subdoelen.

VN Duurzaamheidsdoelen
Wat wij doen

Waar wij voor staan

 abels voor leefomgeving
L
NL Gebiedslabel, NL Tuinlabel,
NL Terreinlabel
Duurzaamheidspaspoorten
voor planten, producten en materialen
Uitgebreid netwerk
van leverancier tot hovenier en
van onderwijs tot advies

ANGLE-RIGHT Een groene en gezonde leefomgeving
ANGLE-RIGHT Gebouw te gast in het landschap
ANGLE-RIGHT	Samenwerking tussen overheid,
bedrijfsleven en onderwijs
ANGLE-RIGHT Mens en natuur in balans
ANGLE-RIGHT Integraal en meetbaar
ANGLE-RIGHT Sturen op kwaliteit

Maak steden en menselijke nederzettingen
inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
Verzeker duurzame consumptie-, en
productiepatronen
Bescherm, herstel en bevorder bestaande
ecosystemen en bestrijd woestijnvorming
en landdegradatie

Partnernetwerk
'' We zien een wereld voor ons waarin de mens weer in balans
is met de natuur. Door als rentmeesters op te treden, geven
we een florerende aarde door aan de generaties na ons.''

Met 200 organisaties werken we aan het vergroenen en verduurzamen van Nederland.
Het netwerk kan u van A tot Z ontzorgen met kennis, diensten en producten. Door inzet
van de duurzaamheidspaspoorten voor Producten, Materialen en Planten, levert u een
belangrijke bijdrage aan een toekomstbestendige ontwikkeling.

Nico Wissing & Lodewijk Hoekstra
NL Greenlabel

Duurzaamheidspaspoort

Duurzaamheidspaspoort

C4C betonproducten

Fleur Robuste®
Categorie: Beplanting
Partner: Lageschaar vaste planten

Categorie: Materialen en producten
Partner: Struyck Verwo Infra

Stabilitas heeft het product beoordeeld op:
1. Samenstelling
8. Keten stimulering
2. Afstand en transportwijze
9. Onderhoud
3. Herleidbaarheid
10. Geschiktheid
4. Bedrijfsvoering
11. Biodiversiteit
5. Biologische mest en bestrijding
12. Eco toegevoegde waarde
6. Waterbalans
13. Rapid renewable
7. Energie
Op basis van de beoordeling in combinatie met expert judgement door specialisten,
kent Stabilitas het onderstaande score toe aan dit product:

Stabilitas en Tauw hebben het product beoordeeld op:
1. Transport
2. Materiaalsamenstelling
3. Bedrijfsvoering
4. Gebruiksduur
5. Onderhoud
6. Duurzaamheid tijdens gebruik
7. Eindverwerking
Stabilitas en Tauw kennen, op basis van expert judgement, de onderstaande
score toe aan dit product:
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NL Greenlabel A
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NL Greenlabel B
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Deze duurzaamheidsscore is geldig van juni 2016 tot juni 2018

G

Deze duurzaamheidsscore is geldig van februari 2019 tot februari 2022
Megchelen 2013, NL Greenlabel A
Megchelen 2016, NL Greenlabel B

C4C betonproducten wordt beoordeeld vanaf 2016

* Zie beoordelingsrapport voor achterliggende informatie

model: 2019

