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Voorwoord
Het is bijna twee jaar geleden dat, op die 
prachtige Floriade in Venlo, de Green Deal 
“Duurzaamheidslabel voor de buitenruimte” 
werd gesloten tussen de overheid en 
NL Greenlabel. Een volgende stap werd in 
het voorjaar van 2013 gezet, toen ik – samen 
met Nico Wissing, Lodewijk Hoekstra en 
de VHG – een tweede Green Deal tekende, 
“Levende duurzame buitenruimtes”, ter 
bevordering van de biodiversiteit in zowel 
de openbare als de particuliere ruimte. Met 
deze twee deals hebben biodiversiteit en 
duurzaamheid een centrale plaats gekregen 
in verschillende acties om een levende en 
duurzame buitenruimte te creëren. 

Het is mooi om te zien dat de branche in 
al haar diversiteit met heel veel duurzame 
innovaties over de brug is gekomen. 
Overal wordt de duurzame boodschap 
onder de aandacht gebracht. Ruim 
100 partners en even zoveel gelabelde 
producten geven aan dat de weg naar een 
duurzamere wereld binnen handbereik is. 
 
Deze tweede editie van het Handboek 
laat zien dat de boodschap ook steeds 
meer landt. Dit helpt overheden, en dan 
denk ik vooral aan gemeenten, bij het 
ontwerpen en realiseren van plannen voor 
de duurzame inrichting van onze openbare 
ruimte. Hoveniersbedrijven kunnen met 
dit Handboek in de hand duurzame 
keuzes maken en de tuinen van burgers 
verantwoord ontwerpen, aanleggen en 
onderhouden. 

Alle groene, duurzame keuzes tezamen 
helpen om de biodiversiteit in Nederland 
op peil te houden, om het gif te weren 
uit de tuin en openbare ruimten en om 
wateroverlast te beperken. 

Vanuit het ministerie van EZ juichen we dit 
soort initiatieven van harte toe en hebben 
we grote bewondering voor deze bevlogen 
groene pioniers. Ga zo door.

Rob van Brouwershaven
Directeur Natuur en Biodiversiteit, 
Ministerie van Economische Zaken
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Leeswijzer
Dit handboek is primair bedoeld voor de ontwerpers en inrichters van onze buitenruimte 
– van (landschaps)architecten, stedenbouwkundigen, hoofden groenvoorziening, 
beleidsmedewerkers, planologen en constructeurs tot civiel-technici, verkeerskundigen, 
werkvoorbereiders, bestekmakers en inkopers. Uiteindelijk is het interessant voor iedereen 
die betrokken is bij de inrichting van een levende en duurzame buitenruimte, van burger tot 
bestuurder.

Het begint altijd met inspiratie. Het hoofdstuk “Voor een levende en duurzame buitenruimte” 
schetst in kort bestek de visie van NL Greenlabel. Diverse betrokkenen delen hun ideeën over 
duurzaamheid en biodiversiteit met de lezer. 

Het meetbaar maken van duurzaamheid staat centraal in het tweede hoofdstuk, over het 
Duurzaamheidspaspoort, dat de labeling van producten en materialen, planten en projecten 
in de buitenruimte beschrijft. De duurzaamheidspaspoorten bieden praktische handvatten 
en inspiratie voor het duurzaamheidsgesprek waarmee projectontwikkeling zou moeten 
beginnen. Naast inspiratie en innovatie gaat het derde hoofdstuk vooral over de vele 
activiteiten en initiatieven die NL Greenlabel inmiddels samen met partners heeft ontplooid.

De hoofdmoot van dit handboek is het overzicht van NL Greenlabel partners:
• De leveranciers met hun gelabelde producten.
• De NL Professionals: hoveniers en duurzame architecten en ontwerpers.
• De kennispartners/dienstenleveranciers. 

Via het Register achterin zijn ze eenvoudig te vinden.

Het handboek besluit met een overzicht van het duurzame aanbod van NL Greenlabel en een 
oproep aan geïnteresseerde partijen om te participeren in NL Greenlabel en producten en 
materialen, planten en projecten voor labeling aan te bieden.

Op www.nlgreenlabel.nl staat altijd het actuele aanbod van gelabelde producten en 
materialen, planten en projecten – en het meest recente overzicht van alle partners.

 

Duurzame introductie
De manier waarop we met z’n allen onze buitenruimte inrichten, draagt bij aan mondiale 
problemen als ontbossing, uitputting van energiebronnen, watervervuiling en bijensterfte. 
Dat moet anders, roepen velen; met NL Greenlabel bieden wij een praktisch en duurzaam 
alternatief. We nemen de natuur als vertrekpunt en kiezen voor eerlijke producten en 
materialen die op alle facetten van duurzaamheid hoog scoren. Dat biedt niet alleen de 
natuur maar ook de economie nieuwe kansen.

Onze visie op een levende en duurzame buitenruimte, en het meetbaar maken van die 
duurzaamheid, heeft wortel geschoten. Zo is ons Handboek Duurzame Buitenruimte vorig 
jaar enthousiast ontvangen. Heel veel partijen – overheden, groenbedrijven, leveranciers, 
kennisorganisaties en dienstverleners – hebben zich bij NL Greenlabel aangesloten. In deze 
tweede editie presenteren zij zich met hun duurzame planten, producten, materialen en 
diensten. En wij kunnen ons verhaal nu uitgebreid illustreren met de uiteenlopende projecten 
en samenwerkingen die we inmiddels hebben gerealiseerd. 

Aan de hand van dit boek kan iedereen goed onderbouwde keuzes maken bij de inrichting 
van de openbare ruimte of particuliere tuin. Heel praktisch en gericht op alle professionals 
die uiteindelijk in de dagelijkse groenpraktijk het duurzame verschil kunnen maken. 
Maar er is meer, uiteindelijk gaat het ons om duurzame gebieds- en projectontwikkeling. 
Daarvoor hebben we het Duurzaamheidspaspoort Buitenruimte ontwikkeld. Dat helpt 
initiatiefnemers om nieuwe plannen en projecten duurzaam in te richten aan de hand van 
de NL Greenlabelmethodiek. 

Gelukkig steunt de overheid ons streven. Een mijlpaal begin 2014 was de opname van  
NL Greenlabel in de MIA\Vamil-regeling, die een duurzame inrichting van de buitenruimte 
fiscaal aantrekkelijk maakt. Wij nodigen iedereen uit om samen met ons het verhaal van 
de levende en duurzame buitenruimte verder te verbreden en verdiepen, door concrete 
handvatten te bieden en duurzame alternatieven te ontwikkelen. 

Nico Wissing         &        Lodewijk Hoekstra
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Handboek een prachtig instrument 

“De waarde van buitenruimten krijgt 
tegenwoordig steeds meer aandacht. Zo 
is wetenschappelijk het belang van het 
verblijven in een groene omgeving als 
basis voor een goede gezondheid, het 
prikkelen van de zintuigen, creativiteit en 
leervermogen aangetoond. De waarde 
van woningen of bedrijfsgebouwen neemt 
toe in een groene, duurzame omgeving. 
En de vitaliteit en aantrekkelijkheid van 
verblijfsruimten spelen een belangrijke 
rol in kwesties rond veiligheid en sociale 
cohesie.

Gemeenten hechten waarde aan het 
betrekken van inwoners en bedrijven 
bij de inrichting van hun buitenruimte. 
Burgerparticipatie en publiek-private 
samenwerkingen krijgen ook in mijn 
gemeente, Zwijndrecht, steeds meer 
aandacht en leveren mooie resultaten 
op. Tegelijkertijd staan budgetten voor 
investeringen en exploitatie onder druk en 
zorgen regelgeving en eisen bij inkoop en 
aanbesteding voor nieuwe uitdagingen.

Het verduurzamen van de buitenruimte 
is een logische en vereiste vervolgstap om 
invulling te geven aan de veranderende 
rol van de overheid. Een meer regisserende 
rol, waarbij participatie, duurzaamheid en 
de circulaire economie geen opties maar 
uitgangspunten zijn. Waarbij in offertes of 
bestekken minder naar de aanschafwaarde 
en meer naar de impact van de volledige 
levenscyclus van producten wordt gekeken. 
Zwijndrecht heeft dit reeds geborgd in haar 
inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Dit handboek is te zien als een prachtig 
instrument om de noodzakelijke transitie 
naar een duurzame buitenruimte mogelijk 
te maken. Met producten en diensten die 
gecertifi ceerd zijn op hun prestaties rond 
duurzaamheid en de circulaire economie. 
Wellicht bij aanschaf duurder, maar – 
kijkend naar de volledige levenscyclus – 
goedkoopzamer!”

Henk Mirck
Wethouder Natuur, Milieu & Duurzaamheid, 
gemeente Zwijndrecht
Bestuurslid GDO (Gemeenten voor Duurzame 
Ontwikkeling)

 

GDO is een bestuurlijk netwerk dat samen met burgers, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties duurzame 
ontwikkeling dichtbij huis en op lokaal niveau mogelijk wil 
maken. GDO zoekt aansluiting bij wat burgers beweegt en 
wil vooral voorwaarden scheppen die duurzame keuzes 
aantrekkelijk maken door te informeren, inspireren en te 
verbinden.

Duurzame ontwikkeling doe je samen!

GDO pagina greenlabel handboek.indd   3 2-11-2013   22:38:27
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Op zoek naar nieuw evenwicht
Ons leven moet weer in evenwicht komen 
met de natuur. De balans is verstoord tussen 
wat wij van de aarde vragen en wat de 
aarde ons nu, met oog voor de volgende 
generaties, kan geven. De boodschap 
dat people, planet en profit met elkaar in 
evenwicht moeten zijn, is al talloze malen 
verkondigd. De essentie is dat een goede 
kwaliteit van leven heel goed hand in hand 
kan gaan met het duurzaam gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen – grondstoffen, 
lucht, water, energie én groen.

Groen heeft meerwaarde 
Ja, groen is een belangrijke natuurlijke 
hulpbron bij gebiedsontwikkeling. Niet 
alleen voorziet het ons van zuurstof, 
terwijl het tegelijk CO2 opneemt en zo 
het versterkte broeikaseffect tegengaat. 
Ook verhoogt het onze kwaliteit van leven 
op allerlei andere manieren. De beleving 
van natuur en groen biedt inspiratie en 
ontspanning en verlaagt aantoonbaar 
stress. Groen is ook gezond omdat het 
geluidsoverlast kan dempen, fijnstof kan 
verwijderen en voor verkoeling kan zorgen. 
Het helpt bij waterbeheersing en het sluiten 
van kringlopen. Bovendien verhoogt groen 
de kwaliteit van de woonomgeving, met als 
bonus een hogere waarde voor woningen 
en vastgoed. En het bevordert de sociale 
samenhang in wijken, met plantsoen en park 
als ontmoetings- en ontspanningsplekken.

Roep om duurzaamheid
In onze openbare ruimte heeft groen dus 
een belangrijke functie. De groenbranche 

Groen verhoogt de kwaliteit van 
de woon- en de werkomgeving.

Voor een levende en duurzame buitenruimte
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kan met haar kennis dan ook een 
verbindende rol vervullen bij het ‘omdenken’ 
dat zo dringend nodig is. Want de roep 
om een integraal duurzaam ontworpen 
buitenruimte met meer biodiversiteit wordt 
steeds luider. Toepassing van duurzame 
planten, materialen en producten zou 
vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is 
het nog niet altijd. 

Groen geboren
“We zijn allemaal ‘groen geboren’, maar 
dit bewustzijn zijn we soms een beetje 
kwijtgeraakt. De mens heeft haar bestaan 
grotendeels in de natuur doorgebracht 
en onze zintuigen zijn hier nog steeds op 
ingesteld. In de natuur is het geven en 
delen en niet alleen maar nemen. 
Dus alles wat groeit en bloeit is een 
inspiratiebron voor een duurzame wereld.”

Kim van der Leest
Bestuurslid Nederlandse Vereniging van 

Botanische Tuinen

Neem de overheid, een van de belangrijkste 
inrichters en beheerders van de openbare 
ruimte, die pleit voor duurzaam inkopen. 
Probleem is dat de term ‘duurzaam’ nog 
onvoldoende is gedefinieerd. Er moet meer 

samenwerking komen tussen bedrijven, 
overheden en professionals om integraal 
duurzaam te kunnen werken bij ontwerp, 
aanleg, inrichting en onderhoud van de 
buitenruimte. Daarnaast kan het begrip 
biodiversiteit meer vertaling krijgen in 
concrete duurzame plannen. Algemeen 
schort het soms aan kennis en ontbreekt het 
besef dat duurzaam een ‘goede koop’ is.

NL Greenlabel
NL Greenlabel voorziet in de behoefte 
aan concrete, onderbouwde handvatten 
voor een integrale duurzame 
gebiedsontwikkeling. Centraal staat de 
gezondheid van:
• mens & omgeving
• energie & klimaat
• biodiversiteit
• bodem & water
• producten & materialen

Projectteams krijgen de gelegenheid 
om gebiedsgerichte doelstellingen te 
formuleren en te vertalen naar de ontwerp-, 
inrichtings- en onderhoudsfase. Bovendien 
is het mogelijk de duurzame kwaliteit 
van het gebiedsontwerp inzichtelijk te 

maken en te borgen door middel van een 
onafhankelijke meting en monitoring. 
Zo worden duurzame keuzes haalbaar 
en schaalbaar. NL Greenlabel fungeert 
als aanjager van product-, project- en 
kennisontwikkeling. Het brengt kennis, 
producten, leveranciers en professionals 
op het gebied van duurzame innovaties bij 
elkaar en maakt duurzaamheid meetbaar. 
Kortom, NL Greenlabel biedt het platform, 
de beweging én de instrumenten om samen 
met partners duurzame doelen te bereiken.

Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra zijn 
de founders van NL Greenlabel – NL staat 
voor Nico & Lodewijk. Nico kan bogen op 
meer dan dertig jaar ervaring in duurzaam 
tuin- en landschapsontwerp, -aanleg en 
-onderhoud. Hij geeft lezingen in binnen- en 
buitenland en wordt gezien als visionair in 
integrale duurzame landschapsontwikkeling. 
Zo behaalde hij in 2010 een gouden 
medaille bij de Gardening World Cup in 
Nagasaki (Japan) voor een tuinontwerp 
volgens het concept “World Peace 
starts with Inner Peace”. Lodewijk is een 
‘groenpionier’ die zich inzet voor promotie 
van de groene sector, en bekend van 

RTL Eigen Huis & Tuin en Green-Kids.

In 2012 maakten Nico & Lodewijk een 
vliegende start met de inrichting van een 
duurzame tuin op de Floriade in Venlo. 
In die tuin konden ze hun ideeën over 
een duurzame inrichting samen met 
een groot aantal partners vormgeven. 
Die succesvolle (met een Floriade Award 
bekroonde) start heeft de basis gelegd 
voor NL Greenlabel. Hun gedachtegoed 
is door de rijksoverheid erkend met het 
afsluiten van twee zogeheten Green Deals. 

De duurzame tuin op de Floriade in vogelvlucht.

>>

NL Greenlabel stimuleert duurzame innovatie. 

Bewustwording

“De hedendaagse mens staat schijnbaar 
los van de wereld waarin hij leeft en is 
zich niet bewust van die wereld als zijn 
eigen omgeving. Bewustwording van de 
buitenruimte waarin we bewegen en van 
het landschap waarin wij ons als bewoners 
van deze aarde bevinden, zou ons kunnen 
helpen in het beter begrijpen van ons 
eigen leven en ons steunen in onze 
zelfverwezenlijking.” 

Michel Lafaille
Tuin- en landschapsontwerper



De eerste – mede ontwikkeld door Gert 
Olbertijn van Royal HaskoningDHV – betrof 
het meetbaar maken van duurzaamheid 
in de buitenruimte. De tweede Green 
Deal – vormgegeven in samenspraak met 
branchevereniging VHG – was “Levende 
Duurzame Buitenruimtes”.

Duurzame keuzes maken
Een auto en een woning zijn voorzien 
van een energielabel dat inzicht geeft in 
hun verbruik, een belangrijk aspect van 
duurzaamheid. Maar hoe zit het met andere 
relevante duurzaamheidsaspecten? En wat 
kun je zeggen over de duurzaamheid van 
de buitenruimte? Hoe kan een planoloog, 
architect of bestuurder duurzame keuzes 
maken bij gebiedsontwikkeling? Hoe kan 
een ontwerper of inrichter de keuze maken 
voor een duurzaam materiaal, product of 
dienst? Voor het zichtbaar maken van die 
duurzaamheid heeft Royal HaskoningDHV 

in opdracht van NL Greenlabel het 
duurzaamheidspaspoort ontwikkeld. 
Dat paspoort geeft de mate van 
duurzaamheid aan met scores die lopen van 
A tot en met G, waarbij A de beste score is. 
NL Greenlabel biedt hiermee in Nederland 
het eerste integrale duurzaamheidslabel 
voor projecten, producten, materialen en 
planten in de buitenruimte. In het volgende 
hoofdstuk wordt deze labeling verder 
uitgelegd.

Naar een nieuw bewustzijn
De ambities van NL Greenlabel zijn concreet 
en praktisch, maar wel gestoeld op een 
onderliggende filosofie. De dreigende 
schaarste – en dus eindigheid – aan 
natuurlijke hulpbronnen heeft op tal van 
terreinen de aanzet tot een nieuw soort 
bewustzijn gegeven. Zo inspireert de 
herwaardering van de natuur mensen tot 

nieuwe ideeën en ander gedrag. Alsof de 
mensheid zich opnieuw ontdekt, ‘back to 
basic’ en terug naar de natuur. 
We leven in een tijdperk waarin mensen 
zich meer verbonden willen voelen met 
elkaar, met of zonder moderne technische 
hulpmiddelen. Het is de tijd van slow food 
en herwaardering van lokale producten. 
Mensen willen weten waar producten 
vandaan komen. Niet langer beschouwen 
we de aarde als een onuitputtelijke 
bron van grondstoffen, maar als onze 
voorwaarde om te leven. Zo kan ook de 
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Duurzaamheidspaspoort

“MBI Geosteen”
serie duurzame tegels met minerale toplaag

Categorie: Materialen en Produkten
Partner: MBI De Steenmeesters

Royal HaskoningDHV heeft het product beoordeeld op: 
1. Afstand en transportwijze 
2. Samenstelling
3. Bedrijfsvoering
4. Gebruiksduur
5. Onderhoudsniveau 
6. Energie
7. Eindverwerking
Op basis van de beoordeling in combinatie met expert judgement door specialisten, 
kent Royal HaskoningDHV het onderstaande label toe aan dit product: 

            NL Greenlabel A

Deze duurzaamheidsscore is geldig van 01 mei 2013 tot 01 mei 2016 
(onder de voorwaarde van jaarlijkse hercontrole)

Amsterdam, 01 mei 2013

De steenmeesters
MBI

A
B

C

D

E

F

G

>>

Als kennispartner draagt boomkwekerij 
Ebben bij aan een brede kijk op alle mogelijke 
groene toepassingen waarbij het creëren van 
groenbeleving, biodiversiteit en evenwicht in de 
woon-, werk- en leefomgeving centraal staat. 

In 2012 is onze nieuwbouw gerealiseerd. Hierbij 
hebben we zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 
natuurlijke materialen en vakmanschap uit de regio. 
De beplanting speelt een belangrijke rol in de 
tuinen om en op het gebouw. Zo zorgen weelderig 
gegroeide meerstammige bomen voor isolatie en 
zonwering en zijn daktuinen aangelegd voor isolatie 
en waterbuffering. 

Boomkwekerij Ebben

Boomkwekerij Ebben is premium partner van NL Greenlabel

“In onze ‘Eetbare Tuin’ is op acht meter 
boven maaiveld een fruitboomgaard 
aangeplant met leiperen, leiappels en 
kweepeer. Ook zijn er grote meerstam-
mige klimbomen aangeplant, zoals een 
notenboom en een kastanjeboom. De 
onderbeplanting bestaat uit bosbessen, 
bosaardbeien en een grote variatie aan 
kruiden. Aan de groene wanden groeien 
onder meer druiven, frambozen en 
bramen. Bijenkasten zorgen voor een 
natuurlijke bestuiving.” 
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groene leefomgeving – in de achterliggende 
jaren vooral weggezet als kostenpost in 
projectontwikkeling – weer rekenen op 
waardering.
Kortom, het is tijd voor een andere, 
positieve benadering van groen. Geen 
sluitpost, maar juist het vertrekpunt voor 
projectontwikkeling en inrichting van 
de buitenruimte. Daardoor kunnen we 
projecten ontwikkelen die echt duurzaam 
zijn en beantwoorden aan behoeften van de 
huidige en komende generaties. Want groen 
en duurzaam zorgen voor een aangenamere 
leefomgeving en een mooiere, gezondere 
wereld – duurzaamheid is een lust, geen last. 
Nu, en in de toekomst.

De levende tuin
Het gedachtegoed van NL Greenlabel 
past uitstekend bij de handleiding ‘De 
levende tuin’ van branchevereniging VHG. 
VHG is een vereniging voor hoveniers, 
groenvoorzieners, boomspecialisten, dak- en 
gevelbegroeners en interieurbeplanters. Om 
het belang van groen voor onze gezondheid 
en de kwaliteit van ons leefmilieu door te 
trekken naar de eigen tuin, heeft VHG het 

concept van ‘de levende tuin’ ontwikkeld. 
Nico Wissing van NL Greenlabel stond 
mede aan de wieg van dit concept. VHG 
koppelt ‘de levende tuin’ aan duurzaam 
en verantwoord materiaalgebruik, onder 

meer door de deelname aan de eerder 
genoemde Green Deal “Levende Duurzame 
Buitenruimtes”. 
De handleiding geeft praktische 
voorbeelden en is bedoeld voor 
professionals die samen met hun 
opdrachtgever concreet invulling willen 
geven aan het inrichten van een levende 
tuin. Centraal staan tien elementen die 
bij ontwerp en inrichting aan bod kunnen 
komen: oppervlakte en verharding/
bestrating, beplanting, omheining/
erfafscheiding/bouwkundige werken, 
water, gazon, energie, irrigatie, grond- en 
graafwerk, hergebruik, onderhoud. 

Deze elementen worden uitgewerkt 
met algemene informatie, 
duurzaamheidsoverwegingen en 
inspiratiebeelden. Daarmee past het concept 
van de levende tuin perfect in het streven 
naar duurzaamheid en biodiversiteit in onze 
buitenruimte. En biedt de handleiding een 
inhoudelijke verdieping voor professionals 
bij duurzame inrichting.

De lat hoger leggen

“Wilde Weelde, vakvereniging van 
natuurvriendelijke ondernemers in 
het groen, is heel blij met het initiatief 
van NL Greenlabel om de praktijk van 
duurzaamheid stevig te verankeren. 
Haar brede erkenning zal helpen om een 
fijne, mooie en meervoudig functionele 
buitenruimte te creëren. Het sluit aan 
op de inspanning van onze hoveniers, 
boomverzorgers, ontwerpers en 
leveranciers van verantwoorde materialen, 
die zich al twintig jaar inzetten om 
ecologie en duurzaamheid in particulier en 
openbaar groen te implementeren en naar 
een steeds hoger plan te brengen. Wilde 
Weelde ziet kansen om de lat op allerlei 
gebieden hoger te leggen.”

Tom van Duuren
Voorzitter Wilde Weelde 

>>

Groen als vertrekpunt voor projectont-
wikkeling en inrichting van de buitenruimte.

Volhoudbaarheid

“Jan Abrahamse verwoordde in 2004 
precies hoe ik duurzame ontwikkeling 
zie: ‘Al meer dan 20 jaar wordt er over 
gepraat en geen weldenkend mens is het 
ermee oneens. Duurzame ontwikkeling, 
of zoals ze in Zuid-Afrika zeggen, 
volhoudbaarheid. Die term zegt veel 
en door die te gebruiken maken we 
het meteen wereldwijd. Bewindslieden 
stellen dat duurzame ontwikkeling de 
pijler onder de samenleving moet zijn. 
Bij duurzame ontwikkeling gaat het 
erom ervoor te zorgen dat toekomstige 
generaties minstens zoveel kansen op 
ontplooiing en ontwikkeling hebben als 
wijzelf. Dat betekent heel concreet dat er 
o.a. zorgvuldig omgegaan moet worden 
met natuur, milieu en landschap.’ Wijze 
woorden uit 2004 en voor mij met al drie 
kleinkinderen nog steeds superactueel!” 

Menno Groeneveld
Manager Energietransitie, Gasunie

Lid Comité van Aanbeveling NL Greenlabel
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Inzet voor biodiversiteit
NL Greenlabel werkt samen met belangen-
behartigers zoals De Vlinderstichting, de 
Nederlandse Bijenhoudersvereniging, 
Stichting Egelbescherming Nederland en 
Stichting Eekhoornopvang Nederland. 
Vlinders, libellen en bijen zijn goede 
natuurindicatoren en staan symbool voor 
biodiversiteit. Maar ook egels en eekhoorns 
horen thuis in een rijke en gevarieerde 
natuur. Insecten en andere dieren maken 
deel uit van een groene leefomgeving 
die mensen een betere gezondheid, meer 
creativiteit en minder stress geeft. 

Elk op hun eigen manier zetten genoemde 
partners zich in voor versterking van de 
biodiversiteit in ons land. De Nederlandse 
Bijenhoudersvereniging heeft tot doel de 
bijenhouderij in Nederland te bevorderen 
en wil daartoe onder meer bijdragen aan 
het verbeteren van de leefomgeving van 
bijen. Egelbescherming en Eekhoornopvang 
werken nauw samen om gewonde, zieke en 
verweesde egels en eekhoorns op te vangen 
en weer gezond terug te plaatsen in de 
natuur.

De Vlinderstichting zet zich als non-profit 
organisatie en kenniscentrum in voor de 
bescherming van vlinders en libellen. Dat 
doet zij concreet (met advies en realisatie) 
voor gemeenten, terreinbeheerders en 
bedrijven, die bijvoorbeeld willen investeren 
in versterking van de lokale biodiversiteit, 
maar ook met onderzoek, educatie en 
kennisoverdracht naar de maatschappij. 

>>

Vuist maken tegen verlies aan biodiversiteit

“Laten we een vuist maken tegen de 
bijensterfte en het verlies van onze vlinders. 
Idylles en de ontwikkeling van ‘tijdelijke 
natuur’ zijn eenvoudige en strategische 
middelen. Duurzaam, goedkoop, de 
biodiversiteit neemt er door toe en heel 
belangrijk, iedereen kan er van genieten.”

Albert Vliegenthart 
Ecoloog en projectmanager, De Vlinderstichting

Wienerberger is internationaal marktleider in 
duurzame keramische bouw- en bestratings-
materialen en staat voor verantwoord, duurzaam 
ondernemen – met respect voor de natuur, mens 
en maatschappij. 

Met keramische bouw- en bestratingsproducten 
creëert Wienerberger blijvende waarde voor men-
sen. De keramische producten zijn het resultaat van 
een doordachte inzet van de natuurlijke grond-
stoffen vuur, water en klei. Bij duurzaam bouwen 
en bestraten moet niet alleen aandacht zijn voor 
het hier en nu, maar ook voor het daar en straks. 
Waarbij Wienerberger de uitdaging aangaat om 
de optimale match te vinden tussen ‘sustainable’ 
(people, planet en profit) en ‘durable’ (duurzaam, 
blijvend, lange levensduur).

Wienerberger

Wienerberger is premium partner van NL Greenlabel

“Gebakken straatstenen gaan 
generaties lang mee, zijn kleurecht 
en blijvend mooi. Natuurproducten, 
gemaakt met bewuste inzet van vuur, 
water en klei (bewezen hernieuwbare 
grondstof).”

>>



Een greep uit de thema’s:
• duurzaamheid, cradle-to-cradle, 
 sustainisme, biomimicry;
• levende en duurzame buitenruimte en 
 biodiversiteit;
• groen en gezondheid;
• duurzame energietransitie;
• duurzaam bouwen;
• gezonde bodem, water en lucht;
• duurzaam leiderschap;
• ondernemerschap van duurzaamheid.

De trainingsactiviteiten worden zowel  

in-company georganiseerd als met 
open inschrijving. Partners van 
NL Greenlabel ontvangen een korting en 
sommige workshops zijn onderdeel van 
het partnership. Certified NL Greenlabel 
members krijgen tegen gereduceerd 
tarief toegang tot alle overige activiteiten 
van de Academy. Tot slot is er een 
greencoachingsaanbod: sparren over de 
verduurzaming van de eigen organisatie. 

Voor meer informatie: 
academy@nlgreenlabel.nl
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Inmiddels liggen er mooie voorbeelden 
bij grote bedrijven en diverse gemeenten. 
Met eenvoudige maatregelen, vaak niet te 
duur, kan al veel voor vlinders (en ook bijen) 
worden gedaan. Zo is in 2013 een start 
gemaakt met het inrichten van tientallen 
Idylles, bloemrijke plaatsen voor bijen, 
vlinders en mensen. 

Stichting Eerlijk Buitenleven
Als onafhankelijk orgaan houdt de 
Stichting Eerlijk Buitenleven toezicht op de 
werkwijze van NL Greenlabel. Daarnaast 
ziet de stichting toe op een transparant 
verloop van de door Royal HaskoningDHV 
labelprocedure. Verder wil de stichting het 
bewustzijn bij overheden, bedrijfsleven en 
andere organisaties vergroten en 
prikkelen tot innovatie en transparantie bij 
duurzame gebieds- en productontwikkeling. 
Zie ook www.eerlijkbuitenleven.nl. 

NL Greenlabel Academy
Duurzaamheid vergt een nieuwe manier 
van denken en het vermogen om te 
veranderen – kortom, innovatie en een 
duurzame ontwikkeling van mensen, 
organisaties en hun producten en diensten. 

De NL Greenlabel Academy helpt bij 
het ‘omdenken’ en het organiseren van 
deze innovatie. Dat gebeurt met een 
integrale aanpak door het faciliteren 
van kennisoverdracht, het verbinden 
van partijen en het ontwikkelen van een 
gemeenschappelijke taal. Zo kan het 
collectieve vermogen ontstaan om een 
duurzame ‘kanteling’ te realiseren. 

Daartoe organiseert de NL Greenlabel 
Academy onder meer:
• certificering van NL Greenlabel members;
• masterclasses van 4 tot 8 modules;
• summerschools;
• seminars;
• workshops.

Deze activiteiten zullen op relevante locaties 
plaatsvinden en worden gefaciliteerd door 
(lokale) autoriteiten op hun vakgebied uit 
het netwerk van NL Greenlabel. Deelnemers 
leren de vertaalslag maken van de theorie 
van duurzaamheid en biodiversiteit naar de 
levende praktijk van de buitenruimte. Met 
die gereedschappen kunnen ze de gewenste 
beweging in hun organisatie creëren. 

20  | Voor een levende en duurzame buitenruimte
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Duurzaamheid is een containerbegrip 
geworden. Bedrijven en consumenten die 
oprecht duurzaam willen handelen, zien 
vaak door de bomen het bos niet meer. 
Er is daarom behoefte aan een praktische 
methode die alle duurzaamheidsaspecten 
via een rekenmodule kan beoordelen, 
wegen en labelen, naar analogie met het 
bekende energielabel voor bijvoorbeeld 
witgoed. Als een project, product, materiaal 
of plant voor de buitenruimte hoog scoort, 
dan verdient het een A-label. Het laagst 
haalbare label is een G.

Eerste integrale duurzaamheidslabel
Als uitwerking van het gedachtegoed 
van Nico Wissing & Lodewijk Hoekstra 
rond een duurzaamheidspaspoort 
voor de buitenruimte ontwikkelde 
Royal HaskoningDHV in opdracht van 
NL Greenlabel het eerste integrale 
duurzaamheidslabel. Dat biedt in één 
oogopslag inzicht in de duurzaamheidsscore 
voor de buitenruimte. Duurzaamheid is 
daarmee integraal meetbaar gemaakt. 
Dat maakt het voor iedereen eenvoudiger 
om bewuste en verantwoorde keuzes te 
maken. De Stichting Eerlijk Buitenleven 

is toezichthouder op de procedure voor 
labeling.

Meten is weten
De beweging die Nico Wissing en Lodewijk 
Hoekstra met NL Greenlabel in gang 
hebben gezet, gaat door. Steeds meer 
partners haken aan en vele partijen raken 
ervan overtuigd dat integraal inzicht in 
duurzaamheid de sleutel is tot duurzame 
verandering. Meten is weten... is verbeteren. 
Juist door samenwerking in de keten en 
in de regio kunnen duurzame initiatieven 
elkaar versterken. Regionale duurzame 
maakindustrie kan vaak prima inspelen 
op de wensen van opdrachtgevers. Of dat 
nu particulieren, gemeenten of collega-
bedrijven zijn. Met elkaar kunnen ze het 
verschil maken.

Het NL Greenlabel duurzaamheidspaspoort
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Landschapspark

Een project waarin het gedachtegoed 
van NL Greenlabel avant la lettre is 
uitgewerkt, is het landschapspark bij 
de nieuwbouw van Waterschap Rijn en 
IJssel in Doetinchem. Dit project werd 
in 2008 gerealiseerd door Nico Wissing, 
die aansluitend bij de transparante 
architectuur van de nieuwbouw een 
filosofie en architectuur voor het landschap 
ontwikkelde en op basis daarvan een 
ontwerp voor een landschapspark maakte. 

Deze parktuin met organische lijnen en 
een natuurlijke inbedding in de glooiende 
omgeving laat het gebouw volledig tot 
zijn recht komen. Voorts is het ontwerp 
– met eigentijds materiaalgebruik, een 
optimale groenbeleving, grasachtige 
binnenbeplanting, een serene vijver en een 
besloten sfeer aan de achterzijde van het 
gebouw – afgestemd op het welbevinden 

van zowel het personeel als de bezoekers 
van het waterschap. 

Het landschapspark is cradle-to-cradle: 
er zijn enkel materialen toegepast die 
afbreekbaar zijn of voor 100% kunnen 
dienen als grondstof voor een nieuw 
product (het zogeheten ‘upcyclen’). Denk 
hierbij aan leem, zand, grind, staal en 
klei. Wat de beplanting betreft is gekozen 
voor bloeiende representatieve soorten 

op de plaatsen die direct aan het gebouw 
grenzen; zeker een hoofdentree vereist 
een uitnodigend karakter. De mate van 
gecultiveerdheid neemt af naarmate 
de afstand tot het gebouw toeneemt: 
langzaam gaan bloeiende planten over 
in meer natuurlijke inheemse planten, 
waarmee een ecologische verbinding is 
gecreëerd met het omliggende groen.

Steeds meer partners haken aan. Velen van 
hen stonden met NL Greenlabel op 
TuinIdee 2014 in Den Bosch, het grootste 
tuinevent van Nederland.
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Drie duurzaamheidspaspoorten
Het duurzaamheidspaspoort is geen 
keurmerk met audits, maar wordt afgegeven 
op basis van de door bedrijven/overheden 
aangeleverde duurzaamheidsgegevens in 
combinatie met het expert-judgement van 
de deskundigen van Royal HaskoningDHV. 
Er zijn drie categorieën:
• Buitenruimte
• Producten & Materialen
• Planten

Duurzaamheidspaspoort Buitenruimte
Er is steeds meer vraag naar duurzaamheid 
in de buitenruimte en een methodiek om 
deze eenvoudig te kunnen beoordelen, 
ontbreekt vooralsnog. Gemeenten, 
woningbouwstichtingen en onder anderen 
architecten hebben nadrukkelijk de vraag 
neergelegd te komen met een praktisch 
instrument dat de integrale duurzaamheid 
van de buitenruimte inzichtelijk en vooral 
meetbaar maakt. NL Greenlabel heeft 
daarom Royal HaskoningDHV opdracht 

gegeven een duurzaamheidspaspoort 
Buitenruimte te ontwikkelen. Met deze 
methodiek voor de duurzame buitenruimte 
worden plannen en projecten op zeven 
relevante criteria beoordeeld; zie de tabel.

Vooral in de ontwerpfase kan een keuze 
voor duurzaamheid werkelijk inhoud krijgen. 
Uiteraard komt ook de duurzaamheid van 
de toe te passen producten en materialen 
aan bod. Onderdeel van de toetsing is 
de wijze waarop met reststoffen wordt 
omgegaan. Dit sluit goed aan bij het begrip 
circulaire economie, waarvoor terecht veel 
aandacht wordt gevraagd. Voorts heeft 
vrijwel ieder plan elementen die verband 
houden met energie en klimaat; die worden 
dus ook meegewogen. Het zal duidelijk zijn 
dat de interactie met de aanwezige bodem 
en met het water volop aandacht verdient. 
Inzicht in de bijdrage aan biodiversiteit is 
eveneens noodzakelijk; vaak kan met relatief 
kleine aanpassingen veel meerwaarde voor 
de biodiversiteit worden bewerkstelligd. 
In ons drukke land heeft elk plan wel een 
relatie met (de gezondheid van) mensen in 
hun omgeving. De wijze waarop een plan of 
project daar rekening mee houdt, is dan ook 

>>

Toekomst
“Steden die hun eigen stofwisseling niet 
begrijpen, riskeren hun toekomst.” 

Dirk Sijmons
Curator IABR–2014–URBAN BY NATURE–

Indicatoren voor de labeling van projecten 
voor de buitenruimte.

Indicatoren voor de labeling van producten & materialen en planten voor de buitenruimte.

Buitenruimte
Ontwerp, aanleg en onderhoud
Producten en materialen
Energie en klimaat
Bodem en water
Biodiversiteit
Relatie mens & omgeving
Borging

onderdeel van de beoordeling. Ten slotte 
staat of valt alles met de borging: zorgen 
dat de resultaten van alle inspanningen en 
investeringen voor duurzaamheid van de 
buitenruimte een duurzaam karakter krijgen.

Uiteindelijk dragen alle duurzaamheids-
kenmerken bij aan de eindscore, die op basis 
van expert-judgement tot stand komt. De 
beoordeling van projecten is vooral relevant 
in de planfase, wanneer verbetervoorstellen 
relatief snel en eenvoudig zijn te verwerken. 
Uiteraard kunnen ook reeds gerealiseerde 
projecten worden beoordeeld; dit om een 
beeld te krijgen van de bestaande situatie 
en van de mogelijke aanpassingen die 
in de toekomst tot verbetering van de 
duurzaamheidsscore kunnen leiden.

Duurzaamheidspaspoorten Producten & 
Materialen en Planten
Voor de overige twee duurzaamheids-
paspoorten, voor Producten & Materialen 
en voor Planten, worden bij de beoordeling 
eveneens zeven criteria gehanteerd; zie de 
tabel.

Productcategorieën
NL Greenlabel hanteert voor de te labelen 
‘producten’ een indeling in categorieën, 
zoals die bij het ontwerp (inclusief 
materiaalkeuze) en de inrichting van de 
(buiten)ruimte aan bod kunnen komen. 
Als het goed is, bevat elk ontwerptraject 
een ‘duurzaamheidsgesprek’; immers, 
bij planontwikkeling moet het thema 
duurzaamheid vanaf het begin goed 
vertegenwoordigd zijn. In zo’n gesprek 
(zie ook het volgende hoofdstuk) kunnen 
concreet de volgende categorieën de revue 
passeren:
• Bodemverbetering
• Watermanagement
• Infra
• Verhardingen
• Beplanting
• Verlichting
• Inrichting/Meubilair
• Afscheiding

Producten & Materialen Planten
Afstand en transportwijze Afstand en transportwijze
Samenstelling Samenstelling
Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering
Gebruiksduur Biodiversiteit
Onderhoudsniveau Onderhoudsniveau
Energiegedrag Duurzame energie
Eindverwerking Gewasbescherming
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• Interieur
• Duurzame energie 
• Grondstoffen en materialen
• Benodigdheden

Verbetervoorstellen
Naast de score op bovengenoemde 
indicatoren ontvangt een 
projectontwikkelaar of leverancier ook 
verbetervoorstellen. Het doel daarvan is dat 
projecten een nog duurzamere inrichting 
krijgen en dat ‘producten’ steeds beter 
scoren. Voor projecten ligt het zwaartepunt 
van de beoordeling in de ontwerpfase, 
voor ‘producten’ is er elk jaar een nieuwe 
beoordelingsronde. Er wordt dan niet 
alleen gekeken naar het doorvoeren van de 
verbetervoorstellen, maar ook naar nieuwe 
inzichten over het toegepaste materiaal of 
proces en naar nieuwe ontwikkelingen in de 
markt.

Bewuste keuzes
De door NL Greenlabel gehanteerde 
methode maakt duurzaamheid meetbaar 
en vereenvoudigt het maken van 
bewuste keuzes voor alle betrokkenen 
bij de inrichting van de buitenruimte. 
Gemeenten en projectontwikkelaars 
geeft het een handvat voor de integrale 
duurzaamheidsbeoordeling van hun 
plannen en projecten en voor het dichterbij 
brengen van duurzame doelstellingen. 
Producenten/leveranciers hebben toegang 
tot een eenvoudige en betrouwbare 
methode om de duurzaamheid van 
hun producten aan te tonen. Tuin- en 
landschapsarchitecten, ingenieursbureaus, 
hoveniers en groenvoorzieners kunnen 
hun klanten de meerwaarde laten zien van 
een duurzame tuin, groenvoorziening of 

park. En bijvoorbeeld tuincentra kunnen 
consumenten een verantwoorde keuze voor 
duurzame planten, producten en materialen 
bieden.

Treeport investeert op duurzaamheid en werkt 
aantoonbaar mee aan een duurzame samenleving.

Treeport is een internationaal samenwerkingsverband 
van 180 bedrijven die in en voor de boomkwekerij-
sector werken. Bedrijven produceren, verhandelen, 
transporteren en vermarkten boomkwekerijproducten 
voor consumenten ten behoeve van ons leefmilieu. 
Door te investeren in duurzaamheid kunnen zij klant 
en omgeving nog beter bedienen. Op deze manier 
werken wij met Treeport aan het meest aantrekkelijke 
boomkwekerijgebied van West-Europa. 

Treeport

Treeport is premium partner van NL Greenlabel

“Planten voor bos, tuin en land-
schap zijn van nature duurzaam. 
In de ontwikkeling naar een 
duurzame samenleving is in de 
teelt en de verhandeling nog 
duurzaamheidswinst te behalen. 
Onze leden investeren samen op 
duurzaamheid, omdat klant en 
omgeving daar recht op hebben. 
Net zoals we met elkaar recht 
hebben op een groene omgeving 
met veel natuurlijke en mooie, 
duurzame planten.”

>>

Verbinden

“Ik heb iets met ‘verbinden’. Ik voel me 
sterk verbonden met de natuur, maar 
ook met mensen zoals Nico en Lodewijk. 
Door hen ben ik verbonden met de 
beweging NL Greenlabel. Samen met 
hen verbind ik mensen binnen en buiten 
Royal HaskoningDHV met die beweging 
om de buitenruimte te verduurzamen. 
Verbinding met collega’s leverde een 
praktische methode op om duurzaamheid 
van de buitenruimte meetbaar te maken. 
Verbinding van duurzaamheidsindicatoren 
levert een integraal beeld op. Het voorkomt 
onjuiste beslissingen op basis van één 
enkel duurzaamheidsaspect. Verbinding 
met andere partijen geeft draagvlak, 
innovatie en inspiratie. Duurzaamheid en 
rentmeesterschap verbinden mensen met 
elkaar of ze nu werken bij een overheid, 
bij een particulier bedrijf of waar dan ook. 
Samen verbonden via NL Greenlabel kunnen 
we het verschil maken. Een duurzame 
buitenruimte waarin mens, dier en plant 
tot hun recht komen, vormt mijn lonkend 
perspectief. NL Greenlabel past daar 
uitstekend bij!”

Gert Olbertijn
Accountmanager NL Greenlabel 
en MKB, Royal HaskoningDHV
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inrichting betrokken. In het park zijn 
duurzame materialen toegepast en 
geïntegreerd in de bestaande omgeving. 
Bomen die toch nog gekapt moesten 
worden zijn hergebruikt als parkmeubilair. 
De biodiversiteit in het park heeft veel 
aandacht gekregen. Zo is gezorgd voor 
gevarieerde omstandigheden voor vlinders, 

insecten en vogels. Het ontwerp van het 
park past helemaal bij de wensen van 
gebruikers en is daarmee ook sociaal 
duurzaam. Inwoners, schoolkinderen en 
verenigingen droegen bij aan het ontwerp.

Labeling van projecten kan ook op 
wijkniveau plaatsvinden. Zo werd in 
’s-Heerenberg (gemeente Montferland) de 
wijk Plantsoensingel Noord gelabeld (met 
een A). Opdrachtgever was Woningstichting 
Bergh. De aandacht voor duurzaamheid 
binnen de gemeente krijgt ook vorm in het 
consortium Energiesprong Montferland, 
waarin publieke en private partijen 
samenwerken.

Fiscale steun
Bedrijven die duurzame producten, planten 
en materialen willen aanschaffen voor de 
buitenruimte, maken met investeringen 
in NL Greenlabel A- of B-gelabelde 
producten kans op fiscaal voordeel via de 
MIA\Vamil-regeling. Deze regeling wordt 
uitgevoerd door RVO.nl, de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland. Dit betreft de 

Gelabelde projecten
Inmiddels zijn al enkele projecten gelabeld, 
waaronder Stadstuin Amphionpark die in 
opdracht van de gemeente Doetinchem is 
ingericht als voortzetting van de duurzame 
tuin op de Floriade 2012 in Venlo. Lees meer 
over Stadstuin Amphionpark in het volgende 
hoofdstuk.

Het eerste gelabelde project was echter 
het Cool Nature Park De Bleijke in Hengelo 
(Gld). De Bleijke is een uniek park geworden 
met prachtige natuur, afwisselende 
waterpartijen en spannende Cool Nature 
speelplekken voor kinderen, en ingericht 
met respect voor cultuurhistorische 
waarden. NL Greenlabel was nauw bij de 

Tijdens de feestelijke opening van het Cool Nature Park De Bleijke op 3 juli 2013 overhandigde 
wethouder Paul Seesing (rechts) van de gemeente Bronckhorst het duurzaamheidspaspoort 
voor De Bleijke (met label A) aan gedeputeerde Annemieke Traag van de provincie Gelderland. 
Links Nico Wissing van NL Greenlabel.

Gert Olbertijn van Royal HaskoningDHV (links) overhandigt het duurzaamheidspaspoort voor 
Plantsoensingel Noord aan Arjan ter Bogt, directeur-bestuurder van Woningstichting Bergh.
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Duurzaamheidspaspoort

“Stadstuin Amphionpark”

Categorie: Duurzame buitenruimte 
Partner: Gemeente Doetinchem
Royal HaskoningDHV heeft het plan beoordeeld op: 
1. Ontwerp, aanleg en onderhoud
2. Producten en materialen 
3. Energie en klimaat
4. Bodem en water
5. Biodiversiteit 
6. Relatie mens & omgeving
7. Borging

Op basis van de beoordeling in combinatie met expert judgement door specialisten, 
kent Royal HaskoningDHV het onderstaande label toe aan dit park:  

            NL Greenlabel A

Deze duurzaamheidsscore is geldig van 19 mei 2014 tot 19 mei 2017 
(onder de voorwaarde van jaarlijkse hercontrole)

Amsterdam, 19 mei 2014

A
B

C

D

E

F

G

Duurzaamheidspaspoort

“Dorpspark De Bleijke”
cool nature concept

Categorie: Duurzame buitenruimte 
Partner: Dorpspark De Bleijke
Royal HaskoningDHV heeft het plan beoordeeld op: 
1. Ontwerp
2. Grondbalans 
3. Materiaalgebruik
4. Uitvoering
5. Onderhoud 
6. Energie
7. Milieu
8. Biodiversiteitsbevordering
Op basis van de beoordeling in combinatie met expert judgement door specialisten, 
kent Royal HaskoningDHV het onderstaande label toe aan dit plan:  

            NL Greenlabel A

Deze duurzaamheidsscore is geldig van 1 juli 2013 tot 1 juli 2016 
(onder de voorwaarde van jaarlijkse hercontrole)

Amsterdam, 1 juli 2013

A
B

C

D

E

F

G

Duurzaamheidspaspoort

“Plantsoensingel Noord”

Categorie: Duurzame buitenruimte 
Partner: Woningstichting Bergh
Royal HaskoningDHV heeft het plan beoordeeld op: 
1. Ontwerp
2. Grondbalans 
3. Materiaalgebruik
4. Uitvoering
5. Onderhoud 
6. Energie
7. Milieu
8. Biodiversiteitsbevordering
Op basis van de beoordeling in combinatie met expert judgement door specialisten, 
kent Royal HaskoningDHV het onderstaande label toe aan dit plan: 

            NL Greenlabel A

Deze duurzaamheidsscore is geldig van 10 oktober 2013 tot 09 oktober 2016 
(onder de voorwaarde van jaarlijkse hercontrole)

Amsterdam, 10 oktober 2013

A
B

C

D

E

F

G

>>
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Staatsbosbeheer beheert ruim 260.000 hectare 
natuur in Nederland en oogst jaarlijks 350.000 
kubieke meter rondhout. Omgerekend zijn dit 
50 vrachtwagens per dag. Staatsbosbeheer 
streeft ernaar het hout zo goed mogelijk binnen 
Nederland toe te passen. Voor consumenten 
is Hollands hout te koop via de bouwmarkten. 
Aannemers en hoveniers kunnen Hollands hout 
verkrijgen bij de houthandels waarmee Staats-
bosbeheer samenwerkt.

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer is premium partner van NL Greenlabel

“Waarom zou je hout van ver halen als 
het in je eigen omgeving ook groeit? 
Staatsbosbeheer biedt FSC-gecertificeerd 
lariks en douglas aan onder de merknaam 
Hollands hout. Uit de bossen waar u 
gisteren misschien nog gewandeld heeft. 
Het hout is onbehandeld duurzaam, 
afkomstig uit verantwoorde houtoogst. 
Duurzaam in het kwadraat dus.”

Foto: De Groot Vroomshoop 
Gelijmde Houtconstructies

“Vang CO2 op natuurlijke wijze af met 
olivijn. De natuur is onze beste bond-
genoot. Van haar krijgen we de materialen 
(olivijn), de organismen (korstmossen, 
bodembacteriën, wortelschimmels en 
zelfs wadpieren) die olivijn helpen om te 
verweren (dat wil zeggen CO2 binden) 
en de omstandigheden waaruit we 
kunnen kiezen (klimaat, topografie, land 
of zee, branding en stromingen). We 
moeten dit vooral niet inruilen voor CCS 
(Carbon Capture and Storage). Met die 
schreeuwend dure technologie, die niet 
geheel veilig en duurzaam is, wordt de 
CO2 met niet erg frisse chemische 
middelen uit de schoorsteen van 
kolencentrales gehaald en vervolgens 
samengeperst tot honderden atmosfeer 
en in de ondergrond gestopt.” 

Prof.dr. Olaf Schuiling
Emeritus hoogleraar Geochemie, 
Universiteit Utrecht

regelingen MIA (Milieu Investeringsaftrek) 
en Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-
investeringen). 

Per 1-1-2014 vermeldt de Milieulijst voor 
deze regelingen producten, planten en 
materialen voor de buitenruimte die 
door NL Greenlabel zijn gelabeld. Voor 
de duurzaamste producten, met een 
A- of B-label, geldt de mogelijkheid van 
75% willekeurige afschrijving en 27% 
belastingaftrek voor de investeringskosten. 
Dat maakt het mogelijk om op een fiscaal 
aantrekkelijke manier de buitenruimte 
duurzaam in te richten.

MIA\VAMIL

www.rvo.nl/subsidies-regelingen/
mia-en-vamil 
(Milieulijst: pag. 28 A 1810, 
Milieuvriendelijk product met certificaat). 

1 | MIA\Vamil 2014 | Brochure en Milieulijst 

MIA \Vamil 2014
Brochure en Milieulijst
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Het streven naar een levende en duurzame 
buitenruimte heeft vaak betrekking op een 
bestaande situatie, die zich kenmerkt door 
beperkingen van ruimtelijke, financiële 
en gebruikstechnische aard. In principe 
biedt ‘nieuwe’ buitenruimte dan ook een 
uitgelezen kans om duurzaamheid volgens 
de actuele inzichten vorm te geven. 

Het duurzaamheidsgesprek
In de ‘oude’ projectontwikkeling werd 
een plan ontwikkeld met het oog op 
winstmaximalisatie. Er ging een pand of 
een complex tegen de vlakte of een nog 
maagdelijk terrein werd op traditionele 
wijze bouwrijp gemaakt, lees platgewalst. 
Fraaie ontwerpen kwamen er, zonder 
veel consideratie met het terrein en de 
omgeving. Op het laatst rees nog even de 
vraag: “Hoe doen we het met het water 
en waar kunnen we nog wat groen kwijt?” 

Maar we leven nu in een andere wereld, 
met een ‘nieuwe economie’ en ‘slow’ 
projectontwikkeling. Dus gaan we in gesprek 
over duurzaamheid en biodiversiteit, al bij 
de start van projectontwikkeling. 

We laten het landschap in z’n waarde en 
bouwen met de glooiingen (natuurlijke 
taluds), bomen en hagen die er zijn. De 
grondbalans houden we intact, door niet 
met grond te gaan zeulen en mengen en 
door bij de grondsoort passende beplanting 
te kiezen. We benutten aanwezige beekjes, 
laten het regenwater infiltreren en 
stimuleren de afstroom niet meer, zoals 
vroeger, maar remmen die juist af, 
bijvoorbeeld met dak- en gevelgroen en 
(half)open verharding. Waar mogelijk maken 
we gebruik van eerlijke materialen en kiezen 
we voor biologische afbreekbaarheid en 
hergebruik.

Inspireren en innoveren
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Al bij de start van projectontwikkeling gaan we in gesprek over duurzaamheid en biodiversiteit.

Voor bouwkundige werken zijn we kien 
op de toe te passen materialen. We laten 
muren leven, door ruimte te bieden voor 
planten en kruiden, maar ook vleermuizen 
en vogels. Verhardingen betrekken we ook 
zo veel mogelijk lokaal, bijvoorbeeld uit 
recycling van baksteen. Met toepassing van 
olivijn, dat CO2 bindt, kunnen we de emissies 
reduceren. Natuurlijk zijn we zuinig met 
licht en energie en passen we waar mogelijk 
duurzame energie toe. 

Producten en materialen betrekken we 
liefst van de regionale maakindustrie, 
streekeigen. Hout bijvoorbeeld mag er 
natuurlijk uitzien, dat hoeft niet altijd glad 
gepolijst en geverfd te zijn. Ook beplanting 
hoeft niet gebiedsvreemd te zijn; we halen 
geen planten uit het verre zuiden die hier 
niet vorstbestendig zijn. We bevorderen 
de biodiversiteit door een gevarieerde 
beplanting met veel geur en beleving die 
aantrekkingskracht heeft op de fauna, 

zoals insecten en vogels. Een gazon hoeft 
niet wekelijks te worden gladgeschoren 
en ontdaan van madeliefjes, hondsdraf en 
ander ‘onkruid’. Kies voor prairiebeplanting, 
waarmee we bloemrijke borders kunnen 
aanleggen die minder water en onderhoud 
behoeven.

Zo zijn er talloze manieren om te werken 
aan een levende en duurzame buitenruimte 
die gezonder is voor mens en dier en 
plant. De duurzaamheidspaspoorten 
geven ons praktische handvatten bij het 
duurzaamheidsgesprek dat we hoognodig 
moeten aangaan.



Inspiratie
Gelukkig zijn er heel veel voorbeelden 
van een duurzame innovaties voor onze 
buitenruimte. NL Greenlabel verzamelt die 
en biedt daarmee volop inspiratie.

Huis & Tuin – Ecologische stapsteen
Bewoners richten de tuin rond hun huis 
steeds meer in als verlengstuk van de 
woonkamer. Helaas gebruiken ze vaak veel 
dode materialen en hebben ze weinig oog 
voor biodiversiteit. NL Greenlabel laat zien 
dat er vandaag de dag een aantrekkelijke 
inrichting mogelijk is in eigentijdse maar 
ook in klassieke tuinen met verantwoorde 
planten, producten en materialen. Zo 
begint het genieten en beleven van natuur 
al in de eigen tuin. Tegelijk kan die tuin 
fungeren als een ecologische stapsteen 
naar het openbaar groen en het groene 
buitengebied. 

Openbare ruimte – Duurzaam ontwikkelen
Pleinen, parken en zelfs hele wijken worden 
ondanks goede bedoelingen vaak nog op 
een niet-duurzame manier ingericht en 
onderhouden. Door kennis, producten, 
leveranciers en professionals bij elkaar 
te brengen, lukt het om de (openbare) 
buitenruimte duurzaam en levend te 
maken. Groen hoort bij onze samenleving. 
Wanneer alle betrokkenen er samen de 

schouders onder zetten, krijgen verrassende 
ontwikkelingen een kans. Dan is groen in de 
bebouwde omgeving geen (onderhouds)last 
meer maar een lust.

Bedrijven – Een bijzondere 
plek om te werken of wonen
Groen verbetert het bedrijfsklimaat, zowel 
binnen op de werkvloer als buiten, op het 
eigen perceel en op het bedrijventerrein. 
Bedrijven vestigen zich graag in een groene 
en duurzame omgeving. Die draagt immers 
bij aan het welzijn van de medewerkers 
(groen werkt stressverlagend), verhoogt 
daarmee hun productiviteit, en zorgt voor 
een beter, ‘duurzamer’ bedrijfsimago, bij 
werknemers én relaties.
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Kies bloemen en planten waar vlinders 
en bijen dol op zijn en vang regenwater 
op in een speels waterelement. 
Biodiversiteit zorgt voor leven.

Gebruik voor het klassieke groen duurzaam 
gekweekte hagen, bomen en planten. 
En maak het hek van duurzaam eikenhout 
in plaats van tropisch hardhout.

NL Greenlabel heeft een samenwerking met 
Urban Greencourts: een landelijk initiatief 
dat bijdraagt aan de kennis en beleving van 
de jeugd over een duurzaam buitenleven.

Duurzame energie biedt allerlei kansen 
voor decentrale opwekking (wind of zon), 
bijvoorbeeld met een solar carport bij het 
bedrijfspand.

Het park is in de eerste plaats het domein 
van de mens, maar in diens schaduw leven 
vele andere organismen. Dat samenspel 
tussen mens, plant en dier maakt van parken 
een zeer boeiend en spannend natuurgebied.

Het landschap kan veel meer worden 
gebruikt als referentie bij bouwprojecten. 
Landschapstypisch bouwen kan in de praktijk 
veel verschijningsvormen hebben.
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Duurzame ontwikkelaars denken bij 
nieuwe projecten niet vanuit de stenen, 
maar vanuit het leven: wij mensen zijn 
deel én deelgenoot van de natuur.



Stadstuin Amphionpark

NL Greenlabel begon als bundeling van 
duurzame krachten op de Floriade 2012, 
waar een duurzame tuin werd gepresenteerd 
die talloze bezoekers inspiratie gaf voor de 
inrichting van hun eigen tuin. Na deze 
vliegende start was het zaak de tuin ook 
in de tijd een duurzaam karakter te geven. 
Zomer 2013 werd de Floriadetuin ‘vertaald’ 
naar Doetinchem in opdracht van de 
gemeente. Stadstuin Amphionpark is het 
resultaat van een unieke samenwerking 
tussen bewoners, overheid, bedrijfsleven, 
professionals en onderzoekers. Er is plek 
voor het nieuwe werken en voor relaxen, 
spelen, picknicken, sporten, leren (in het 
speciaal ontworpen buitenklaslokaal), 
zakendoen, groente verbouwen, etc.

Duurzame nieuwbouwlocatie
Andere gemeenten zoeken ook de 

samenwerking met NL Greenlabel. Zoals 
Rijswijk, dat hoge ambities heeft bij de 
ontwikkeling van RijswijkBuiten, de laatste 
grootschalige nieuwbouwlocatie in de regio 
Haaglanden, met name voor energie (voor 
woningen en openbare verlichting). De wijk 
krijgt een duurzame inrichting met een 
groene omgeving en water in het gebied. 
De ambities zijn zichtbaar gemaakt in het 
duurzaamheidspaviljoen RijswijkBuiten, dat 
najaar 2013 werd geopend. 

Solarpark
In Hengelo (Gld) staat na het Cool 
Nature Park De Bleijke een volgend 
duurzaam project in de steigers, solarpark 
De Kwekerij. Initiatiefnemers zijn de 
gemeente Bronckhorst, NL Greenlabel, 
zonneparkontwikkelaar IQ-SOLAR.COM  
(partner van NL Greenlabel) en ECONNETIC, 
onafhankelijk adviesbureau voor energie 
en strategie. Het solarpark beslaat liefst 
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Impressie van Stadstuin Amphionpark in Doetinchem.

MBI is al ruim 68 jaar een toonaangevend 
en innovatief producent van duurzame 
betonnen gevel-, straat- en tuinstenen. 

MBI wil innovatieleider zijn en onderscheidt 
zich met kwalitatief hoogwaardige producten 
die prima passen in het kader van ‘duurzaam 
bouwen’. De betonnen materialen worden 
nog mooier en beter door een kleurechte, 
natuurmineralen toplaag en allerlei vormen 
van nabewerking. Het streven is in de seg-
menten infra, tuin en bouw/agro een grote 
keuze aan te bieden in formaat, kleur, 
toeslagmateriaal, textuur, functie en vorm. De steenmeesters

MBI

MBI

MBI is premium partner van NL Greenlabel

“Wij willen onze partners helpen succes-
vol te zijn bij het creëren van een mooiere 
en betere leefomgeving. Dat doen we 
door de productie en levering van 
duurzame bestratingsmaterialen voor 
de openbare en particuliere ruimte en 
van stenen voor mooie gebouwen. Bij de 
productie streven we naar een duurzame 
bedrijfsvoering en veilige werkkring voor 
onze medewerkers. Afgekeurde produc-
ties worden vermalen en hergebruikt. 
Ook gebruiken we afvalstoffen uit andere 
fabrieken als onderdeel voor het maken 
van stenen.”

>>
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7 hectare en moet 10.000 zonnepanelen 
huisvesten die energie gaan opwekken 
voor ongeveer zeshonderd huishoudens. 
Daarnaast gaat het duurzaam ingerichte 
park alle ruimte bieden voor wandelaars. Zo 
moeten natuur, duurzaamheid en recreatie 
hand in hand gaan.

FaunaVilla
Het solarpark is niet het enige initiatief 
waarin partners van NL Greenlabel een 
actieve rol spelen, of zelfs voortrekker zijn. 
Begin 2014 presenteerde partner Greenwall, 
producent van duurzame geluidsschermen, 
de FaunaVilla, een verzameling van 
onderkomens voor allerhande dieren in 
de tuin. Dit ‘luxe dierenhotel’ omvat een 
egelhuisje, bijenhotel, vlinderschuilplaats, 
overwinteringsplaats voor insecten, 
nestkastje, bijenbroedplaats en meer. 
Het unieke aan de FaunaVilla is dat die 
volledig bestaat uit duurzame materialen. 
Alle onderdelen zijn tot hun grondstoff en 
terug te brengen zonder schadelijke stoff en 
in het milieu achter te laten.

Duurzaam hout
Partner Van Vliet Kastanjehout was actief 
betrokken bij de projectontwikkeling door 
Ouwehands Dierenpark Rhenen voor 

Tijdens de landelijke Dag van de Duurzaamheid werd het duurzaamheidspaviljoen RijswijkBuiten 
offi cieel geopend door de Rijswijkse wethouder Dick Jense (rechts) en Lodewijk Hoekstra.

Het Berenbos en heeft dat voorzien van 
A-gelabeld Europees hout. Dit betreft de 
kraal, die aan de buitenzijde – waar de 
beren lopen – rondom is bekleed met 
kastanjestammen. Binnen de kraal, waar 
de bezoekers op hun ontdekkingstocht 
komen, is een vlonder met eiken planken 
aangebracht. Verder leverde Van Vliet een 
balustrade van kastanjepalen met daarin 
LED-verlichting en de zware kastanjepalen 
voor een ‘tunnel’ (bekleed met gaas), waarin 
een dubbele LED is geplaatst.

Roadmap Duurzame Buitenruimte 
Naast concrete voorbeelden en projecten 
wil NL Greenlabel kennis ontwikkelen en 
delen, en invloed uitoefenen op beleid. 
Zo organiseerde NL Greenlabel vorig jaar 
in Arnhem een congres waar bouwstenen 
werden geformuleerd voor een Roadmap 
Duurzame Buitenruimte gericht op 
overheden, gebruikers en marktpartijen. 
De aanwezige koplopers, afkomstig uit de 
bouw-, energie-, infra-, groen-, metaal-, 
hout-, steen-, diensten- en kennissector, 
droegen een helder pakket met praktische 
oplossingen aan. Daaronder voorbeelden 

van integrale duurzame gebiedsontwerpen, 
de eerste editie van dit handboek, en tal 
van soms heel eenvoudige maar eff ectieve 
beleidssuggesties. 
Staatssecretaris van Economische Zaken 
Sharon Dijksma woonde het congres bij 
en nam de resultaten, verzameld in een 
‘duurzame koff er’, in ontvangst. Zij meldde 
zich bij gemeenten sterk te willen maken 
voor het toepassen van de opgestelde 
Roadmap, omdat die past in de beleidsvisie 
van de overheid op duurzaamheid, natuur 
en biodiversiteit. Tevens zegde zij toe 
waar nodig en haalbaar met aanpassing 
van wetgeving te komen om duurzame 
ontwikkelingen op gemeentelijk niveau 
beter te faciliteren. 

Stadspark Coehoorn
Tijdens de congresdag bracht de 
staatssecretaris bovendien een werkbezoek 
aan het nieuwe stadspark in de Arnhemse 
herontwikkelingswijk Coehoorn. 
NL Greenlabel was met partners nauw 
betrokken bij de realisatie van dit duurzame 

>>

Offi ciële openingshandeling in het stadspark 
Coehoorn, met staatssecretaris Sharon 
Dijksma, wethouder Gerrie Elfrink (midden) 
en Lodewijk Hoekstra; achter hen Nico 
Wissing.



in-lite design ontwerpt, produceert en verkoopt 
toonaangevende LED-buitenverlichting gebaseerd op 
12 volt laagspanning. 

Het bedrijf werkt samen met fabrikanten die leidend 
zijn op het gebied van hoogwaardige LED-technologie. 
in-lite’s LED-lichtbronnen kenmerken zich door een zeer 
lange levensduur en een extreem laag energieverbruik. 
Het 12 volt-systeem is eenvoudig en veilig zelf aan te leg-
gen. in-lite verlichting is verkrijgbaar bij zo’n 130 dealers 
in Nederland. Daarnaast worden de producten verkocht 
in verschillende landen in Europa en Noord-Amerika. Ze 
worden veelal verwerkt door vakspecialisten maar zijn 
ook direct voor particulieren te koop.

IN-LITE DESIGN

IN-LITE DESIGN is premium partner van NL Greenlabel

“Als jong en innovatief bedrijf 
hebben wij een eigen visie op 
licht. Wij vinden namelijk dat 
het bij de aanleg van buitenver-
lichting vooral gaat om het licht 
en de effecten die je daarmee 
bereikt. Wij laten je graag zien 
wat licht kan doen.”
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stadspark. Verantwoordelijk wethouder 
Gerrie Elfrink van de gemeente Arnhem 
sprak van “het begin van een fantastische 
samenwerking tussen bewoners, gemeente 
én onder-nemers. Als gemeente blijven we 
dit van harte ondersteunen en faciliteren.” 

Duurzame bebouwing
In een stedelijke omgeving staat een 
levende en duurzame buitenruimte in 
nauwe verbinding met een duurzaam 
ontworpen bebouwing. NL Greenlabel 
is nauw betrokken bij het initiatief van 
een groep studenten van de TU Delft om 
een innovatief renovatieplan voor een 
Hollands rijtjeshuis te ontwikkelen voor de 
internationale duurzaamheidscompetitie 
Solar Decathlon 2014 in Versailles. Het Prêt-
à-Loger team nam een typisch Nederlands 
woningbouwtype, de ‘doorzonwoning’, als 
uitgangspunt voor hun ontwerp. 

Prêt-à-Loger (klaar om te wonen) behoudt 
de kwaliteit van een warm thuis, waar 
mensen aan gehecht zijn, en verbetert 
tegelijkertijd het algehele wooncomfort. 
Dit wordt bereikt door een tweede huid, 
Home with a Skin, over de bestaande 

Lodewijk Hoekstra in gesprek met staatssecretaris Sharon Dijksma tijdens het 
NL Greenlabelcongres 2013 in Arnhem.

>>

Stedelijke biodiversiteit
“Steden hebben de potentie om flink bij 
te dragen aan behoud en beleving van 
biodiversiteit. De ecologische kwaliteit 
van beheer en inrichting van de stedelijke 
buitenruimte bepaalt of die potentie ook 
gerealiseerd gaat worden.”

Dr.ir. Robbert Snep
DLO Onderzoeker, Alterra – Wageningen 
Universiteit & Researchcentrum
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Wij willen toch dat onze kinderen en 
kleinkinderen gezond en groen buiten 
kunnen spelen? Nou dan!

“De termen duurzaamheid en duurzaam 
gebruik komen van oorsprong uit 
de bosbouw. Later zijn ze ook in de 
visserijbiologie gebruikt. In beide gevallen 
was de betekenis verwant met begrippen 
uit de ecologie. Het ging er om de natuur 
zodanig te beheren dat de natuurlijke 
structuren en processen niet principieel 
werden aangetast. Concreet: aan visgronden 
en bossen mocht niet méér vis of hout 
worden onttrokken dan er door natuurlijke 
aanwas vanzelf weer bij zou komen. Het 
respecteren van deze ‘gebruiksruimte’ 
betekent dat ook toekomstige generaties er 
gebruik van kunnen blijven maken.

Bij duurzame ontwikkeling is dus sprake van 
een ideaal evenwicht tussen ecologische, 
economische en sociale belangen. Alle 

ontwikkelingen die op technologisch, 
economisch, ecologisch, politiek of sociaal 
vlak bijdragen aan een gezonde aarde met 
welvarende bewoners en goed functionerende 
ecosystemen zijn duurzaam.”

Brenda Horstra
Adjunct-directeur PR, Tuinbranche Nederland
Bestuurslid Stichting Eerlijk Buitenleven

Biobased

“De grote uitdaging voor de 21ste eeuw 
ligt in het vervangen van schaarse, niet-
hernieuwbare grondstoffen door slimme, 
hoge-kwaliteit biobased materialen op 
basis van snelgroeiende hernieuwbare 
grondstoffen.”

Pablo van der Lugt
Hoofd marketing & ontwikkeling, 

MOSO International
Bestuurslid Stichting Eerlijk Buitenleven

Klimaat in de stad verbeteren

“Mijn doel is om het klimaat op aarde 
te verbeteren, met name ook in de stad. 
Duurzame toepassing van groen verbetert 
het microklimaat, ontspant, leert kinderen 
over de natuur en zet kooldioxide om in 
zuurstof. Lokale verbouw van groente 
en fruit draagt bij aan reductie van 
energieverbruik bij transport en in de 
huidige intensieve teelt. NL Greenlabel 
zorgt dat de noodzakelijke vergroening 
van onze gebouwde omgeving binnen 
de juiste duurzame randvoorwaarden 
gebeurt, en is daarmee van groot belang 
voor Nederland.”

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

Technische Universiteit Delft

woning te plaatsen. Deze creëert meer 
ruimte, maakt de woning tegelijkertijd 
energieneutraal en de mensen kunnen 
er gewoon in blijven wonen tijdens de 
renovatie. De glazen overkapping voorziet 

de woning van een klimatologische 
bufferzone, genereert zijn eigen energie en 
herstelt de verbinding van de woning met 
de openbare ruimte. Zo komen ecologische 
en sociale duurzaamheidsaspecten samen. 

Impressie van de Prêt-à-Loger woning met tuin.



Dutch Green Inspiration Center

Uiteindelijk gaat duurzaamheid om een 
duurzame aarde. NL Greenlabel zoekt 
daarom nadrukkelijk ook grotere podia 
en heeft bijvoorbeeld de samenwerking 
gezocht met Keukenhof, “het mooiste 
lentepark van de wereld”. Voorjaar 2014 
gaf NL Greenlabel ter gelegenheid van het 
bezoek van de Chinese president Xi Jinping 
een duurzaam accent aan Kasteel Keukenhof 
door een veld in te richten volgens het 

concept van de ‘levende tuin’. De toegepaste 
planten, bomen, materialen en producten 
waren niet alleen duurzaam, ze waren ook 
van lokale herkomst en geselecteerd op 
het bevorderen van de biodiversiteit. Dit 
duurzame kijkje in Keukenhof, niet alleen 
voor de Chinese president en zijn gevolg 
maar ook de Nederlandse bezoekers, 
moet een vervolg krijgen in een ‘Dutch 
Green Inspiration Center’. Stichting Kasteel 
Keukenhof en NL Greenlabel willen dit DGIC, 
als een visitekaartje van de “BV Nederland 
– groene sector”, realiseren op het terrein 
van landgoed Keukenhof in Lisse. Het is de 
etalage voor (de producten van) de kennis 
en kunde van de sector en is de plaats voor 
kennisoverdracht en interactie tussen de 
verschillende partijen en bezoekers. Het 
DGIC bundelt de vier pijlers van groen: 
kennis, economie, overheid en cultuur, met 
als overkoepelend element duurzaamheid. 
Het inspiratiecentrum vertaalt de waarde 
van groen volgens de vier pijlers in 
praktische voorbeelden, duurzaam ingericht 
op basis van het gedachtegoed van Nico 
& Lodewijk. Bij gebleken succes kunnen 
meerdere DGIC’s als ‘reizend circus’ – in 
een kleinere opzet – Nederlandse kennis 
en kunde op het gebied van groen en 
duurzaamheid verspreiden over de wereld.
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Innovatie is nooit af
“Ik vind dat ‘Wind of Change’ 
ondersteuning behoeft, omdat 
NL Greenlabel met dit initiatief probeert 
mensen aan te spreken met nieuwe 
invalshoeken, technieken en innovaties. 
Net als ICER, dat bedoeld is om vooral 
jongeren te enthousiasmeren voor de 
techniek. Zowel ICER als ‘Wind of Change’ 
proberen deze innovatiethema’s letterlijk 
dichterbij de mensen en dus ook bij de 
jongeren te brengen. Innovatie is nooit af. 
Ga verder waar de ander gestopt is.”

Barbara de Leeuw
Directeur ICER

Artist impression van de Ecodome die als 
onderdeel van het DGIC wordt ontwikkeld.

Wind of Change
Een voorbeeld van een kunstzinnig 
inspiratieproject is ‘Wind of Change’, 
bedacht in samenwerking met VHG, 
branchevereniging voor ondernemers in 
het groen. In de visie van Nico & Lodewijk 
en VHG is de buitenruimte volledig 
verduurzaamd. Alle gebruikte materialen 
zijn van duurzame afkomst, worden bij 
voorkeur geleverd door lokale ondernemers 
en bieden volop ruimte voor biodiversiteit 
– elke tuin is een levende tuin. In die 
nieuwe, duurzame wereld kennen we geen 
wateroverlast meer, omdat het hemelwater 
goed kan weglopen in de bodem, en zijn 
alle planten gifvrij. We kunnen dan echt 
spreken van een levende en duurzame 
buitenruimte, ingericht onder ‘groene 
architectuur’. 

‘Wind of Change’ laat zien dat een 

veranderende wind innovatieve, duur-
zame toepassingen met zich meebrengt. 
Symbool hiervoor is het blad van de 
windmolen dat is samengesteld uit vier 
delen: de bron, de verandering, de levende 
tuin en de troon van de toekomst. Op 
die ‘duurzame troon’ kunnen mensen 
plaatsnemen om een blik in hun groene 
toekomst te werpen. De eerste die op 
de troon plaatsnam was Koning Willem-
Alexander. Dat gebeurde begin mei 
2014 tijdens de opening van ICER, een 
nieuwe publieksattractie over techniek 
en innovatie in de Achterhoekse ijzer- en 
maakindustrie, bedoeld om vooral jongeren 
te enthousiasmeren voor de techniek. 
Met nieuwe invalshoeken, technieken en 
innovaties probeert ICER mensen aan te 
spreken. Vanuit die verbondenheid was 
NL Greenlabel aanwezig bij de opening van 
ICER met het project ‘Wind of Change’.

Koning Willem-Alexander, gezeten op de ‘troon van de toekomst’, in gesprek met Nico Wissing.
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Duurzaamheid concreet
Een bebouwde omgeving, waar de wereld U tegen zegt! Onze visie als Dutch 
Green Building Council (DGBC) is dat dit kan. Samen met onze participanten 
willen we als onafhankelijke stichting werken aan een duurzaam bebouwde 
omgeving. Enerzijds door middel van het certificeringsysteem BREEAM-
NL, op basis waarvan gebouwen en gebieden in Nederland beoordeeld 
kunnen worden. Anderzijds door het verbinden van diverse marktgroepen, 
opdat we gezamenlijk een stap kunnen zetten. Meer weten?
Kijk op www.dgbc.nl
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In samenwerking met de Nederlandse Bijenhoudersvereniging en
de Vlinderstichting zijn wij gespecialiseerd in biodiversiteitsmengsels.

Jac. Uittenbogaard & Zonen B.V. - Tel. +31 (0)252 373762
E-mail: info@jubholland.nl - Internet: www.jubholland.nl

U vertelt ons uw wensen en eisen. Met
ons all-in pakket nemen we vervolgens
alle zorg uit handen: van ontwerp en sor-
timentsadvies tot en met de aanplant.

100 jaar ervaring, een eigen
kwekerij en bovenal vele honderden
referentieprojecten. Bij Uittenbogaard
bent u verzekerd van een goed project.

VERTROUWD GEMAK EN EENVOUD



 

PARTNERS
• LEVERANCIERS

• NL PROFESSIONALS
• Kennispartners/Dienstenleveranciers 

maakt steden beter

samen sterk voor de stad

onderscheidende strategieën

denkt mee voor resultaat

weet wat mensen beweegt

www.elba-rec.nl
U bent van harte welkom op 

50  | 



52  |
Aspen 2 Full Range Technology

www.aspen-benelux.nl

Aspen 2 Full Range Technology is een unieke 
brandstof voor tweetaktmotoren. Het biedt 
een extreem hoge temperatuur bescher-
ming gecombineerd met een compleet as-
vrije smeertechniek in één product.

‘Ik merk dat met Aspen Full Range Techno-
logy ook mijn kleine machines schoon blij-
ven. Met mijn heggenschaar bijvoorbeeld, 
doe ik vaak licht werk en maak ik veel 
koude starts. Toch blijft de uitlaat schoon, 
reageert de machine snel op het gas en 
loopt de motor mooi regelmatig. Ook heb ik 
minder omkijken naar mijn machines. Dat 
scheelt veel tijd en onderhoud!’

Met Aspen blijven ook mijn kleine machines in topconditie
Aspen 2 Full Range Technology:
• extreem schone zuigers  

en uitlaatpoorten
• minder inwendige wrijving
• snellere motorreactie
• soepelere start
• extreem hoge temperatuur bescherming 
• ontwikkeld voor álle motoren
• ontwikkeld voor álle merken

De Full Range Technology  
olie is op basis van herwin- 
bare grondstoffen

Enige benzine zonder  
het symbool ‘milieu- 
gevaarlijk’ en dus vrien- 
delijker voor het milieu

De Full Range Technology 
olie is op basis van herwin-
bare grondstoffen

 Schone zuigers  
en uitlaatpoorten

 Extreem hoge temper-
atuur bescherming
 In 2,5 jaar 350.000 liter  
getest in 5.300 machines

Schone  
uitlaatpoort

LEVERANCIERS



Duurzaamheidspaspoort
Bodemverbeteraars

B

Bodemverbeteraars

Leverancier Innogreen
Formaat (lxbxh) N.v.t.
Kleur N.v.t.
Samenstelling Diverse organische grondstoff en
Bijproduct -
Toepassing Bodemverbetering en enting bodemleven
Alternatief voor -

Vanuit het biologisch evenwicht als 
uitgangspunt wil Innogreen met zijn 
producten gezonde plantengroei en -bloei 
bevorderen – het uiteindelijke doel is ont-
lasting van het milieu. Ons streven naar een 
duurzaam beheer begint bij de juiste kennis 
van zaken. Om die reden vinden wij advies 
en begeleiding uiterst belangrijk. Kortom,
we helpen met de omschakeling naar 
duurzaam groenbeheer. Wij leveren 
organische meststoff en, bodemverbeteraars 
en biologisch onkruidbeheer.
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Leverancier van duurzame meststoffen en bodemverbeteraars
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Hoveniersmeststoff en

B

Duurzaamheidspaspoort

Diverse meststoff en

Leverancier Innogreen
Formaat (lxbxh) N.v.t.
Kleur N.v.t.
Samenstelling Diverse organische grondstoff en
Bijproduct -
Toepassing Natuurlijke bemesting en enting bodemleven
Alternatief voor Kunstmest

Diverse meststoff en

B

Duurzaamheidspaspoort

Hoveniersmeststoff en

Leverancier Innogreen
Formaat (lxbxh) N.v.t.
Kleur N.v.t.
Samenstelling Diverse organische grondstoff en
Bijproduct -
Toepassing Natuurlijke bemesting en enting bodemleven
Alternatief voor Kunstmest



Biomygreen is een onafhankelijk advies- en 
onderzoekscentrum in duurzame bodem-
technologie voor een zo optimaal mogelijke 
ontwikkeling van groen. Wij gaan uit van 
een concept om de bodem te verduurza-
men. Dit concept omvat de optimalisatie 
van bodem of substraat en de toepassing 
van goedaardige bodemschimmels, 
mycorrhizaschimmels. 

Mycorrhizaschimmels

Leverancier Biomygreen
Formaat (lxbxh) N.v.t.
Kleur N.v.t.
Samenstelling Natuurlijke bodemschimmels
Bijproduct Natuurlijke gesteenten als dragermateriaal
Toepassing Op maat en naar wens van gebruiker
Alternatief voor Bij juiste toepassing vervanging van kunstmest

Mycorrhizaschimmels

IN BEHANDELING

Duurzaamheidspaspoort
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Zeoliethoudende meststoff en
Bio Spring, Bio Sport, Bio Pre-Seed, Bio Summer, Bio Autumn, Bio MO, Bio Kali

Leverancier Bio-Trio
Formaat (lxbxh) N.v.t.
Kleur N.v.t.
Samenstelling Zeoliethoudende organische meststoff en
Bijproduct N.v.t.
Toepassing Bemesting en bodemverbetering
Alternatief voor Kunstmest

Zeoliethoudende meststoff en – Bio Spring, Bio Sport, 
Bio Pre-Seed, Bio Summer, Bio Autumn, Bio MO, Bio Kali

A+

Duurzaamheidspaspoort

Adviescentrum

Bio-Trio ontwikkelt en levert kwalitatief 
hoogwaardige duurzame organische 
meststoff en en toplaag- en bodemver-
beteraars. Producten die zorgen voor een 
gezonde en sterke plantengroei met een 
samenstelling en productiewijze die de 
natuur en het bodemleven respecteren en 
stimuleren. Bio-Trio bedient professione-
le markten, zoals golfbanen, sportvelden, 
openbaar groen, bomen- en sierteelt, 
hoveniers, biologische landbouw en de 
particuliere markt.
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Ontwikkelaar en leverancier van duurzame organische meststoffen en toplaag- en 
bodemverbeteraars



PHC is al meer dan 15 jaar producent en 
leverancier van 100% plantaardige mest-
stoff en, bodemverbeteraars, mycorrhiza-
sporen en plantversterkers. PHC heeft zich 
bewezen als betrouwbare leverancier voor 
de land- en tuinbouw, openbaar groen en 
hoveniers in geheel Europa. PHC maakt 
geen gebruik van dierlijke resten (slacht-
afval) in de meststoff en. De PHC meststoff en 
en bodemverbeteraars zijn 100% plantaar-
dig omdat planten in de natuur nu eenmaal 
op plantaardige resten groeien.

Ontwikkelaar, producent en leverancier van bodemverbeteraars en biologische 
meststoffen
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Organische meststoff en 
Org Mix 1., Org Mix 2., Org Mix 3., Bio Fos

Leverancier Bio-Trio
Formaat (lxbxh) N.v.t.
Kleur N.v.t.
Samenstelling Organische meststoff en
Bijproduct N.v.t.
Toepassing Bemesting en bodemverbetering
Alternatief voor Kunstmest

Ontwikkelaar en leverancier van duurzame organische meststoffen en toplaag- en 
bodemverbeteraars

Organische meststoff en
Org Mix 1., Org Mix 2., Org Mix 3., Bio Fos

A+

Duurzaamheidspaspoort
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Biovin

A+

Duurzaamheidspaspoort

Biovin

Leverancier Plant Health Cure
Formaat (lxbxh) N.v.t.
Kleur N.v.t.
Samenstelling  Restanten na persen van druiven (most); bacteriële omzetting 

in fermentatieproces geeft basisproduct met groeihormonen 
(auxinen), plantennutriënten en micro-organismen. 

Bijproduct -
Toepassing Alle vormen van teelt, grasonderhoud, aanleg en onderhoud 
 van tuinen, en agrarisch bereik
Alternatief voor Dierlijke meststoff en, kunstmest en chemische ziektebestrijders. 



Myco meststoff enlijn

Leverancier ECOstyle
Formaat (lxbxh) 10 kg en 25 kg zakken
Kleur -
Samenstelling Samengestelde organische microbiële meststoff en met 
 schimmels (mycorrhyzae) en bacteriën (Bacillus Sp) 
Bijproduct -
Toepassing Meststoff en specifi ek ontwikkeld voor gazon, siertuin 
 (bomen, vaste planten en heesters), hagen, zuurminnende 
 planten en groen- en sedumdaken
Alternatief voor Samengestelde minerale meststoff en

Myco meststoff enlijn

A+

Duurzaamheidspaspoort

ECOstyle biedt eff ectieve en milieuvrien-
delijke meststoff en, bodemverbeteraars, 
en gewasbeschermingsmiddelen. Wij zijn 
specialist op het gebied van natuurvriende-
lijk tuinieren, voor zowel de hobbymarkt als 
de professionele branche. Natuurvriendelijk 
tuinieren met ECOstyle is gebaseerd op de 
organische kringloop in de natuur; daardoor 
vindt er geen verstoring plaats van natuur-
lijke processen.
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OpMaat meststoff enlijn

A+

Duurzaamheidspaspoort

Terra-Fertiel bodemverbeteraar

Leverancier ECOstyle
Formaat (lxbxh) 25 kg zakken
Kleur -
Samenstelling Organische bodemverbeteraar met combinatie van organi-
 sche stof, kalk, zeewierextracten en kleimineralen waarop 
 diverse natuureigen schimmels, bacteriën en gisten zijn geënt
Bijproduct -
Toepassing Activeert het bodemleven direct; verbetert op een natuurlijke 
 manier de structuur van de bodem.
Alternatief voor Andere vormen van bodemverbetering.

Terra-Fertiel bodemverbeteraar

A+

Duurzaamheidspaspoort

OpMaat meststoff enlijn

Leverancier ECOstyle
Formaat (lxbxh) 20 kg zakken
Kleur -
Samenstelling Enkelvoudige organische microbiële meststoff en met 
 schimmels (mycorrhyzae) en bacteriën (Bacillus Sp)
Bijproduct -
Toepassing Meststoff en specifi ek ontwikkeld om op maat bij te kunnen 
 sturen bij voedingsgebreken van stikstof, fosfaat, kalium, 
 calcium, magnesium en sporenelementen
Alternatief voor Enkelvoudige minerale meststoff en
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Leverancier van ecologisch verantwoorde producten en concepten voor bodem, 
plant en dier



Rozenveld Hoveniers verzorgt voor parti-
culieren, bedrijven, overheden en andere 
instellingen de tuin/buitenruimte. Dat doen 
we zo duurzaam mogelijk, onder meer met 
zo weinig mogelijk vervuilende gereed-
schappen (zoals accugereedschappen) 
en spuitmiddelen (en als het moet, van 
biologische oorsprong). Ten slotte maken wij 
hoveniers-bokashi, een grondverbeterings-
product op basis van de vrijkomende groen-
stroom, die bij ons op het terrein wordt 
gefermenteerd. Het eindproduct geeft geen 
vervuiling, maar meerwaarde voor natuur en 
biodiversiteit.

NL Greenlabel Handboek Duurzame Buitenruimte |  6362  | Leveranciers: Bodemverbetering

Terra-Actif bodemverbeteraar

A+

Duurzaamheidspaspoort

Terra-Actif bodemverbeteraar

Leverancier ECOstyle
Formaat (lxbxh) 70 kg zakken
Kleur -
Samenstelling  Hoogwaardige bodemverbeteraar met micro-organismen: 

compost van loofboomschors en gecomposteerde naald-
houtschors en kokosvezels; organische stof > 20%.

Bijproduct -
Toepassing Activeert het bodemleven direct; verbetert op een natuurlijke 
 manier de structuur van de bodem
Alternatief voor Compost

Leverancier van ecologisch verantwoorde producten en concepten voor bodem, 
plant en dier

Hoveniers-bokashi

Leverancier Rozenveld Hoveniers
Formaat (lxbxh) Levering per kuub
Kleur N.v.t.
Samenstelling Gefermenteerde groenstroom
Bijproduct N.v.t.
Toepassing Ter verbetering van de ondergrond in tuin, plantenbak; 
 doorwerken door de ondergrond.
Alternatief voor Compost en alle andere grondverbeteringsproducten in 
 de markt

Hoveniers-bokashi

A+

Duurzaamheidspaspoort

Hoveniersbedrijf



Duurzaamheidspaspoort Duurzaamheidspaspoort
Vijverfolie

B
Rainwinner

C

Vijverfolie

Leverancier Ecolan
Formaat (lxbxh) In vorm gelast, op maat gemaakt
Kleur Zwart
Samenstelling Milieuvriendelijk EPDM rubber
Bijproduct Ecolan lijmen en kitten en toebehoren
Toepassing Vijvers, zwemvijvers en waterbassins
Alternatief voor -

Rainwinner

Leverancier Broos Water
Formaat (lxbxh) 90 x 22 x 60 cm
Kleur Antracietgrijs
Samenstelling HDPE
Bijproduct -
Toepassing Duurzame verwerking van overtollig regenwater in tuinen 
 (particulier/bedrijven/scholen) en openbaar terrein
Alternatief voor Regentonnen, ondergrondse tanks en infi ltratiekratten

Onder vijverbouwers is ECOLAN al jaren 
synoniem voor topkwaliteit in rubber vijver-
folie en aanverwante producten. We zetten 
in op verwerkingsgemak, duurzaamheid en 
100% ecologisch verantwoorde systemen. 
Ecolan vijverfolie bevat geen giftige stoff en, 
zware metalen of agressieve weekmakers,
is zeer elastisch, oersterk, UV- en ozon-
bestendig, en vorstbestendig tot –45º C.
Duurzaamheid is troef: Ecolan rubber 
vijverfolie heeft een verwachte levensduur 
van tenminste 30 jaar.

Broos Water legt zich toe op het bedenken en 
realiseren van innovatieve en duurzame oplos-
singen die in de buitenruimte bijdragen aan 
voldoende schoon water van goede kwaliteit. 
De Rainwinner is een holle kunststof ‘bouwsteen’ 
waarmee diverse functionele (tuin)elementen 
gebouwd kunnen worden. Daarin wordt tijdelijk 
overtollig regenwater bij de bron geborgen om 
het in periode van droogte nuttig te kunnen 
besteden. Deze brongerichte maatwerkoplossing 
maakt regenwatergebruik mogelijk, laagdrempelig 
en interessant. Zo zorgt de Rainwinner (winnaar 
Waterinnovatieprijs 2013) voor een verhoogde 
klimaatadaptie in het stedelijk gebied.

Adviesbureau, sterk in water en milieu
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Leverancier van EPDM rubber vijverfolie
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Duurzaamheidspaspoort
Vitaal Telen Vitaliser

B

Vitaal Telen Vitaliser

Leverancier Acqua Universo
Formaat (lxbxh) N.v.t.
Kleur Zilvergrijs (geborsteld RVS)/goudkleurig
Samenstelling RVS
Bijproduct -
Toepassing Ondersteuning van de weerbaarheid van mens, plant en dier
Alternatief voor -

Acqua Universo werkt vanuit mogelijkheden: 
vitaliteit ondersteunt de weerbaarheid van 
mens, plant en dier. Vitaal water 
onderscheidt zich van gewoon water door 
zijn organische structuur. Planten en dieren 
reageren zichtbaar. Vitaal water ondersteunt 
ons immuunsysteem heel eenvoudig, water 
is een basisbehoefte en onze weerstand
blijft met vitaal water op peil. 
Bij een levende tuin past levend water!

Leverancier van vitalisers
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De fi losofi e van Natural Plastics is het ontwerpen, fabri-
ceren en vermarkten van producten die geen kostbare 
grondstoff en ontnemen aan onze aardbol. Wij hebben 
een gepatenteerd ondergronds boomplantsysteem 
ontworpen. Dit Keeper systeem voor ondergrondse 
kluitverankering met behulp van afval uit de voedsel-
industrie zorgt voor een grote CO2-compensatie. 
Het systeem biedt vele voordelen: een natuurlijk en 
esthetisch beeld, betere groei dan met boompalen 
(30%), snel en door iedereen toe te passen, beperkte 
nazorg, stormvast en 100% biologisch afbreekbaar. 
Er zijn al meer dan 15.000 bomen mee geplant.

Eco keeper

Leverancier Natural Plastics
Formaat (lxbxh) 7,5 x 2,5 x 2,5 cm en 12 x 2,5 x 2,5 cm
Kleur Wit
Samenstelling Bioplastics
Bijproduct Naturope touw/kabel (biologisch afbreekbaar)
Toepassing Ondergrondse boomverankering voor alle bomen met kluit; 
 indien gewenst inclusief biologisch afbreekbare drainage en
 sheets
Alternatief voor Boompalen en -band

Eco keeper
A

Duurzaamheidspaspoort

Leverancier van duurzame bioplastic oplossingen in de groene sector
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Duurzaamheidspaspoort
SilvaCell Groeiplaatsconstructie

B

SilvaCell Groeiplaatsconstructie

Leverancier Greenmax
Formaat (lxbxh) 40(h) x 60(b) x 120(l) cm
Kleur Zwart
Samenstelling Fiberglass versterkt polypropyleen (PP), 100% recyclebaar
Bijproduct -
Toepassing Een ondergrondse groeiplaatsconstructie als de economisch 
 en ecologisch meest verantwoorde oplossing voor gezonde 
 bomengroei, met veel bodemvolume en hoge grondkwaliteit.
 Daarnaast een eff ectieve waterbergingsmethode. 
Alternatief voor Granulaat, betonnen boombunkers, infi ltratiekratten.

GreenMax is gespecialiseerd in de groei-
plaatsinrichting voor nieuwe en bestaande 
bomen, met name in de stedelijke omgeving. 
Wij bieden een totaaloplossing door het bij 
elkaar brengen van verschillende producten 
en merken voor de totale plantplaatsinrich-
ting. Onze groeiplaatsconstructies worden 
al jaren met succes toegepast en hebben 
zichtbare eff ecten op de gezondheid van 
stedelijke bomen. Cradle-to-cradle is voor 
ons een belangrijk begrip. Dit houdt in dat 
alle producten recyclebaar of zelfs volledig 
biologisch afbreekbaar zijn.
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Leverancier van duurzame producten ter bescherming van groen en infrastructuur
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Stabilizer

A

Duurzaamheidspaspoort

ecoDynamic staat voor ecologisch, duur-
zaam en bovenal dynamisch. Wij voeren 
producten die innovatief en vernieuwend 
zijn voor de groen- en gww-sector. Ons 
assortiment bestaat uit Stabilizer (natuurlijke 
halfverharding voor wandel- en fi etspaden), 
HanseGrand Patentweg (in combinatie met 
Stabilizer een alles-in-één concept voor 
verharde voet- en fi etspaden) en Grass 
Parking (groene basis voor parkeerplaatsen 
en evenementen).

Stabilizer

Leverancier ecoDynamic
Formaat (lxbxh) Korrelgrootte 0-5/6 mm of 0-8 mm (kleurkeuze-bepaald)
Kleur  Bepaald door de gekozen steenslag, uit groeves en rivieren; 

in IJssel-, Maas-, Hansa-, Provence-  of Berliner Mix.
Samenstelling 100% natuurlijke halfverharding van gebonden steenslag met 
 plantaardige binder
Bijproduct Afstrooilaag (fractie 4-8 mm)
Toepassing Als toplaag voor onder meer wandel- en fi etspaden, 
 boomspiegels, speelruimtes, pleinen en begraafplaatsen.
Alternatief voor -

Producent en leverancier van duurzame verhardingen en tijdelijke 
parkeeroplossingen



GeoSenza Ardesia Mare

Leverancier MBI - De steenmeesters
Formaat (lxbxh) 90x60 / 60x60 / 60x30 / 30x30  x6
Kleur Sabbia
Samenstelling Noordzeeschelpen en gerecycled puin en beton
Bijproduct -
Toepassing Verharding van terras en opritten
Alternatief voor -

GeoSenza Ardesia Mare
A

Duurzaamheidspaspoort

MBI is een familiebedrijf met duurzaamheid 
hoog in het vaandel. Afgekeurde producties 
worden hergebruikt om nieuwe stenen van 
te maken. Tevens draait de sierbestratings-
fabriek in Kampen op groene stroom. 
De grondstoff en die MBI gebruikt voor zijn 
producten, worden gewonnen uit de natuur 
of zijn ‘afvalstoff en’ uit andere fabrieken.

De steenmeesters
MBI

GeoColor+ Olivijn
A

Duurzaamheidspaspoort

MBI GeoSteen

Leverancier MBI - De steenmeesters
Formaat (lxbxh) 90x60 / 60x60 / 60x30 / 30x30  x6
Kleur 
Samenstelling Beton gemengd met natuursteengranulaten, 
 met een minerale toplaag
Bijproduct -
Toepassing Verharding van o.a. terras 
Alternatief voor -

MBI GeoSteen
A

Duurzaamheidspaspoort

GeoColor+ Olivijn

Leverancier MBI - De steenmeesters
Formaat (lxbxh) 90x60 / 60x60 / 60x30 / 30x30  x6
Kleur 
Samenstelling Beton gemengd met natuursteengranulaten, 
 met een toplaag van olivijn
Bijproduct -
Toepassing Verharding van o.a. terras
Alternatief voor -
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Leverancier van duurzame betonoplossingen voor bouw, infra en tuin
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Duurzaamheidspaspoort
Wienerberger Heteren

A

Wienerberger Heteren

Leverancier Wienerberger
Formaat (lxbxh) Divers
Kleur Divers
Samenstelling Strengpers straatbaksteen
Bijproduct -
Toepassing Bestrating
Alternatief voor -

Duurzaam ondernemen is voor Wienerberger 
geen modewoord. Als keramisch marktleider 
heeft het bedrijf duurzaamheid in het DNA 
van zijn organisatie. Al tientallen jaren kijken 
we naar de balans tussen economische 
(profi t), ecologische (planet) en sociale 
(people) factoren. Met een uitgebreid 
kwaliteits- en milieuzorgsysteem: geborgde 
aandacht voor grondstoff en, eindproducten, 
bedrijfsprocessen én de omgeving.

Leverancier van duurzame keramische bouwmaterialen voor bouw, infra en tuin

Netterden Zand en Grind onderscheidt zich 
met de grote diversiteit en hoge kwaliteit 
van zand-, grind- en steenslagproducten. 
Deze grondstoff en vinden toepassing in 
diverse marktsegmenten, zoals beton, asfalt, 
wegenbouw, recreatie, de grofkeramische 
industrie en de kalkzandsteenindustrie. 

Achterhoeks Padvast

Leverancier Netterden Zand en Grind
Formaat (lxbxh) Diverse sorteringen, waaronder 0/8 en 0/14 mm
Kleur Witgrijs, natuurlijke uitstraling
Samenstelling 100% kwartsietsteen; het duurzame halfverhardingsmateriaal 
 is sterk, slijtvast en waterdoorlatend en behoeft nauwelijks 
 onderhoud.
Bijproduct -
Toepassing Aanleg en onderhoud van recreatieve paden, boswegen en 
 zandwegen
Alternatief voor -

Achterhoeks Padvast

A

Duurzaamheidspaspoort
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Producent/leverancier van bijzondere zand-, grind- en steenslagproducten
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Duurzaamheidspaspoort Duurzaamheidspaspoort
Wienerberger Kijfwaard West

A
Wienerberger Zennewijnen

A

Wienerberger Kijfwaard West

Leverancier Wienerberger
Formaat (lxbxh) Divers
Kleur Divers
Samenstelling Vormbak straatbaksteen
Bijproduct -
Toepassing Bestrating
Alternatief voor -

Wienerberger Zennewijnen

Leverancier Wienerberger
Formaat (lxbxh) Divers
Kleur Divers
Samenstelling Vormbak/wasserstrich straatbaksteen
Bijproduct -
Toepassing Bestrating
Alternatief voor -

Wienerberger Kijfwaard Oost
A

Wienerberger Schipperswaard
A

Duurzaamheidspaspoort Duurzaamheidspaspoort

Wienerberger Kijfwaard Oost

Leverancier Wienerberger
Formaat (lxbxh) Divers
Kleur Divers
Samenstelling Vormbak/wasserstrich straatbaksteen
Bijproduct -
Toepassing Bestrating
Alternatief voor -

Wienerberger Schipperswaard

Leverancier Wienerberger
Formaat (lxbxh) Divers
Kleur Divers
Samenstelling Vormbak/wasserstrich straatbaksteen
Bijproduct -
Toepassing Bestrating
Alternatief voor -

Leverancier van duurzame keramische bouwmaterialen voor bouw, infra en tuin



Duurzaamheidspaspoort
ExcluNatura Pure Olivine

A

ExcluNatura Pure Olivine

Leverancier Excluton
Formaat (lxbxh) 21 x 10,5 x 8 cm en vele andere formaten
Kleur Licht uitgewassen grijs/groene toplaag, 
 kleurnuances in overleg
Samenstelling Beton uit duurzame en gerecyclede grondstoff en, 
 gemaakt door een duurzaam productieproces en 
 voorzien van een toplaag van pure olivijn
Bijproduct -
Toepassing Inrichting voor de duurzame buitenruimte
Alternatief voor Standaardbetonbestrating

Volgens recent Nibe-onderzoek is beton-
bestrating al veruit de beste duurzame 
keuze. Met de ExcluNatura-lijn doet Excluton 
er een schepje bovenop. Door een geheel 
vernieuwde manier van produceren en het 
gebruik van minder milieubelastende en 
gerecyclede grondstoff en maakt Excluton 
de duurzaamste bestrating (ExcluBasic). 
De ExcluNatura Pure Olivine beton-
straatsteen heeft een toplaag van pure 
olivijn, die CO2 uit de atmosfeer afvangt en 
neutraliseert.
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Leverancier van duurzame bestrating

ExcluBasic
A

Duurzaamheidspaspoort

ExcluNatura Pigmento

Leverancier Excluton
Formaat (lxbxh) 21 x 10,5 x 8 cm en vele andere formaten
Kleur Standaard grijs, overige kleuren in overleg
Samenstelling Beton uit duurzame en gerecyclede grondstoff en, 
 gemaakt door een duurzaam productieproces
Bijproduct -
Toepassing Inrichting voor de duurzame buitenruimte
Alternatief voor Standaardbetonbestrating

ExcluNatura Pigmento
A

Duurzaamheidspaspoort

ExcluBasic

Leverancier Excluton
Formaat (lxbxh) 21 x 10,5 x 8 cm en vele andere formaten
Kleur Standaard grijs, overige kleuren in overleg
Samenstelling Beton uit duurzame en gerecyclede grondstoff en, 
 gemaakt door een duurzaam productieproces
Bijproduct -
Toepassing Inrichting voor de duurzame buitenruimte
Alternatief voor Standaardbestrating
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Duurzaamheidspaspoort
greenSand olivijn halfverharding

A

greenSand olivijn halfverharding

Leverancier greenSand Home and Garden
Formaat (lxbxh) Naar wens in te vulllen
Kleur Groengrijs, variërend van donker tot lichter
Samenstelling 100% olivijn
Bijproduct -
Toepassing Wandelpad, fi etspad
Alternatief voor Basalt, graniet, zand

greenSand biedt iedereen de mogelijkheid 
op een eenvoudige manier zelf bij te dragen 
aan een groener klimaat. greenSand is een 
verzamelnaam voor producten waarin het 
mineraal olivijn is verwerkt. Alle producten 
hebben de eigenschap dat zij CO2 binden en 
daarmee bijdragen aan het oplossen van het 
overschot aan broeikasgassen. Toepassingen 
zijn legio en gebruiksvriendelijk, doordat 
het product reeds is verwerkt in daktuin- en 
boomsubstraten. Daarnaast is het functio-
neel te gebruiken in pure vorm als breker-
zand of halfverharding.

Leverancier van duurzame producten met het mineraal olivijn
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Leverancier van duurzame bestrating

ExcluNatura Luna Refl ecto
A

Duurzaamheidspaspoort

ExcluNatura Luna Refl ecto

Leverancier Excluton
Formaat (lxbxh) 21 x 10,5 x 8 cm en vele andere formaten
Kleur Diverse kleuren
Samenstelling Beton uit duurzame en gerecyclede grondstoff en, gemaakt 
 door een duurzaam productieproces, met een licht 
 uitgewassen toplaag welke door refl ectie veiligheid aan 
 duurzaamheid koppelt
Bijproduct -
Toepassing Inrichting voor de duurzame buitenruimte
Alternatief voor Standaardbetonbestrating/Straatverlichting
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De Beijer Bouwgrondstoff en heeft oog en 
hart voor de omgeving waarin wij werken. 
Bij de winning van de grondstoff en 
creëren we ruimte voor natuurontwikkeling. 
Duurzaam ondernemen onder meer met 
optimalisatie van onze logistieke dienst-
verlening, een milieuvriendelijk wagenpark 
en energiezuinige en geluidsarme machines. 
We overleggen met direct betrokkenen en 
organisaties op het gebied van natuur en 
milieu.

Quarzitische Grauwacke

Leverancier De Beijer Bouwgrondstoff en
Formaat (lxbxh) -
Kleur Naar wens in te vullen
Samenstelling Puur natuurlijk gesteente voor duurzame toepassingen
Bijproduct N.v.t.
Toepassing Wandelpaden, parkeerplaatsverhardingen, waterbergende 
 en passerende fundaties, schanskorvenvulling en 
 decoratiedoeleinden.
Alternatief voor Basalt, kalksteen, grind, etc.

Quarzitische Grauwacke

B

Duurzaamheidspaspoort

Leverancier van duurzame steenachtige grondstoffen

Duurzaamheidspaspoort
Wildeplantenzaden & Bloemenweidemengsels

A

Wildeplantenzaden & Bloemenweidemengsels

Leverancier Cruydt-Hoeck
Formaat potmaat/
lengte/stamdikte etc. N.v.t.
Kleur Veelkleurig
Toepassing Zadenmengsels voor de aanleg van inheemse bloemen-
 weides in openbaar groen, tuin en park.
Bijzonderheden -

Cruydt-Hoeck biedt een groot sortiment 
inheemse wildeplantenzaden en bloemen-
weidemengsels. Wij verzorgen productie, 
advies en verkoop. Wilde bloemen dragen 
bij aan de biodiversiteit en de leefomstan-
digheden van bijen, vlinders, vogels en… 
mensen. Maar bovenal zijn wilde bloemen 
adembenemend mooi en een verantwoor-
de keuze voor tuin, park en het openbaar 
groen.

Kwekerij en leverancier van wildeplantenzaden en bloemenweidemengsels
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Gebr. Jonkers heeft zich gespecialiseerd 
in de teelt van Hortensia Forever&Ever®. 
Dankzij deze specialisatie hebben wij zeer 
forse besparingen bereikt in het gebruik 
van water, chemische middelen, kunst-
mest en energie. Chemische middelen zijn 
grotendeels vervangen door biobased 
alternatieven. Er lopen proeven met de teelt 
in biopotten (Planty Potten) en vervangers 
voor veen in de potgrond.
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Kweker van Hortensia Forever&Ever®

Hortensia Forever&Ever® 

Leverancier Gebr. Jonkers Elshout
Formaat potmaat/
lengte/stamdikte etc. Verkrijgbaar in 5- en 12-literpot
Kleur Variëteiten in vier kleuren: rood, roze, blauw en wit
Toepassing Particuliere tuin en balkon.
Bijzonderheden Bloeit in tegenstelling tot andere boerenhortensia’s op 
 één- en tweejarig hout.

Hortensia Forever&Ever®

B

Duurzaamheidspaspoort
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Griffi  oen Wassenaar is trendzettend leve-
rancier van vasteplanten. Een beplanting 
met vasteplanten volgens het Green-to-
Colour-concept kent een lange levensduur. 
Het concept bestaat uit een ontwerp, de 
juiste soortenkeuze, grondbewerking, 
zware kwaliteit vasteplanten en een maai- 
en bemestingsplan. Het zorgt voor snelle 
dichtgroei, onderdrukt onkruid en heeft een 
laag onderhoudsniveau. Daarbij dragen de 
vasteplanten sterk bij aan de biodiversiteit.

Green-to-Colour

Leverancier Griffi  oen Wassenaar
Formaat (lxbxh) P11
Kleur Green-to-Colour 
Toepassing Toepassingen van vaste planten, in zowel openbaar groen als 
 compacte projecten.
Bijzonderheden Snelle dichtgroei, weinig onderhoud, veel biodiversiteit

Green-to-Colour

B

Duurzaamheidspaspoort

Vasteplantenkwekerij, leverancier van vasteplanten



Heem realiseert en beheert natuurlijke 
vegetaties in de landschappelijke en 
stedelijke omgeving. De daarvoor benodig-
de inheemse zaden vermeerderen wij onder 
strikte condities op onze eigen kwekerij. 
Het draait bij al onze activiteiten om unieke 
kennis en ervaring. Daarom kunnen we 
garantie geven op het eindbeeld van de 
projecten die we begeleiden.

Inheemse zaden

Leverancier Heem
Formaat potmaat/
lengte/stamdikte etc. N.v.t.
Kleur -
Toepassing  Duurzame vegetaties in elke buitenruimte, bijvoorbeeld 
 klaprozen in stadsbermen, bloemenweides in woonwijken, etc.
Bijzonderheden Zaaimateriaal afkomstig van een natuurlijk beheerde kwekerij

Inheemse zaden

A

Duurzaamheidspaspoort
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Kwekerij/kenniscentrum voor het vermeerderen van inheemse plantenzaden
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Duurzaamheidspaspoort
Bloembollenmengsels voor verwildering

A

Bloembollenmengsels voor verwildering

Leverancier Jac. Uittenbogaard & Zonen
Formaat potmaat/
lengte/stamdikte etc. N.v.t.
Kleur Kleurrijk
Toepassing De bloembollenmengsels zijn geschikt voor gazon en 
 bermbeplanting in het openbaar groen, tuin en parken.
Bijzonderheden Deze mengsels zorgen voor een kleurrijk beeld, verhogen 
 de biodiversiteit en vragen weinig tot geen onderhoud. 
 Gericht op vele jaren bloei.

Jac. Uittenbogaard & Zonen (JUB Holland) 
is al jaren een MPS-gecertifi ceerd bedrijf, 
gespecialiseerd in bloembollenmengsels 
voor verwildering. Met deze mengsels 
zorgen wij voor een lange en meerjarige 
bloei in zowel het gazon als de bermen. 
We hebben in onze samenwerking met 
De Vlinderstichting en de Nederlandse 
Bijenhoudersvereniging bloembollen-
mengsels samengesteld die bijdragen 
aan de biodiversiteit.

Handelskwekerij



Lageschaar Vaste Planten kweekt al meer 
dan 30 jaar een groot sortiment vaste plan-
ten op eigen kwekerij. Wij leveren vanouds 
aan de professionele markt van hoveniers,
grootgroenvoorzieners en gemeenten.

Fleur Robuste®

A

Duurzaamheidspaspoort

Fleur Robuste®

Leverancier Lageschaar Vaste Planten
Formaat potmaat/
lengte/stamdikte etc. Divers
Kleur Kleurrijk
Toepassing De planten vormen één jaar na aanplant een gesloten vege-
 tatie en hebben daarna weinig onderhoud nodig (ze zijn 
 ziektevrij). Op de bodem vormt zich een dichte laag met blad, 
 die verdamping tegengaat (water geven hoeft niet). 
Bijzonderheden Kleurrijk beeld, verhoogt de biodiversiteit en gaat minimaal 
 tien jaar mee. Duurzaam gekweekt, onder milieukeur.
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Prairie Garden®

A

Duurzaamheidspaspoort

Vasteplantenkwekerij

Prairie Garden®

Leverancier Lageschaar Vaste Planten
Formaat potmaat/
lengte/stamdikte etc. Divers
Kleur Kleurrijk
Toepassing  Onderhoudsarm, gevarieerd en diepwortelend beplan-

tingssysteem, met natuurlijk evenwicht tussen de planten. 
Afdekking grond met prairieva (vulkanisch materiaal) geeft 
onkruidzaden geen kans en buff ert regenwater.  

Bijzonderheden  Door verscheidenheid blijft tuin kleurrijk en trekt veel bijen, 
vlinders en andere insecten. Duurzaam gekweekt, milieukeur.



Lodders kweekt bos- en haagplantsoen op 
circa 100 ha. Een groot gedeelte van onze 
productie bestaat uit autochtoon gecertifi -
ceerd materiaal en uit selectiemateriaal
van Nederlandse herkomsten. Deze produc-
ten worden allemaal op een duurzame wijze 
geproduceerd en vallen onder de volgende 
certifi ceringsschema’s die van toepassing
zijn op ons bedrijf: MPS Florimark Pro-
duction, MPS Bewijs Duurzaamheid en 
MPS Fair Trees Fair Plants. 

Onze kwekerij past een natuurlijke manier 
van kweken toe met diep respect voor alles 
wat leeft. Door jarenlang gebruik van 
mycorrhiza, compost, compostthee, insecten 
en organische mest, en door levend water-
beheer en eigen innerlijke ontwikkeling is er 
een evenwicht in de kwekerij ontstaan. Dit 
zorgt voor een goed aanslaan en doorgroei-
en van de planten bij de eindgebruiker.

Bos- en haagplantsoen

Leverancier Lodders Boomkwekerijen
Formaat potmaat/
lengte/stamdikte etc. Divers
Kleur Divers
Toepassing Hagen, park- en landschapsinrichting en bosbouw
Bijzonderheden -

Bos- en haagplantsoen
A

Duurzaamheidspaspoort
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Boomkwekerij van sierheesters in pot gekweekt

Sierheesters

Leverancier Boomkwekerij J. Mouws
Formaat potmaat/
lengte/stamdikte etc. 2,5- en 3,5-literpot
Kleur Divers
Toepassing Tuincentra, tuinbeplanting en plantsoenen
Bijzonderheden -

Sierheesters
A

Duurzaamheidspaspoort

Bos- en haagplantsoenkwekerij met blote wortel in volle grond



De Levende Kwekerij van Mulders maakt meer en 
meer gebruik van de oplossingen die de natuur biedt. 
Afgelopen decennium namen wij vele maatregelen om 
het gebruik van chemie tot een minimum te beperken. 
En met succes. Een heel leger aan insecten, vogels en 
micro-organismen, gezond water, soortkeuze en natuur-
lijke plantversterkers zorgen voor prachtige sterke en 
weerbare rozen en Acers. De duurzame teeltmethode 
die Mulders de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld, is 
niet onopgemerkt gebleven. Zo verkregen wij de hoogst 
mogelijke score van MPS (A-status) en twee duurzaam-
heidspaspoorten.

Rosa Spelarosa

Leverancier Mulders
Formaat potmaat/
lengte/stamdikte etc. Divers
Kleur Divers
Toepassing In tuin, in pot op balkon
Bijzonderheden Hele zomer bloei

Rosa Spelarosa

B

Duurzaamheidspaspoort
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Acer

B

Duurzaamheidspaspoort

Acer

Leverancier Mulders
Formaat potmaat/
lengte/stamdikte etc. Divers
Kleur Divers
Toepassing In tuin
Bijzonderheden Acers worden onder eigen beheer in de zomer gezet, 
 met gebruik van Nederlandse onderstammen.

Boomkwekerij (de levende kwekerij)



Vanuit onze passie voor bomen en onze 
eeuwenoude traditie – M. van den Oever 
boomkwekerijen bestaat al ruim 200 jaar – 
voelen wij ons verplicht om als verantwoor-
delijk lid van de samenleving te handelen en 
in alle opzichten een duurzame toekomst 
na te streven. We zijn voorloper met de 
toepassing van duurzaamheid en MVO in 
de bedrijfsvoering, en een nuchtere 
no-nonsense aanbieder van een breed 
assortiment bomen en planten.
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Boomkwekerij met een specialisatie in laan- en parkbomen, vormbomen en solitairstruiken

Bos-, laan- en parkbomen

Leverancier M. van den Oever Boomkwekerijen
Formaat potmaat/
lengte/stamdikte etc. Bomen tot en met een stamomvang van 100 cm
Kleur Alle kleuren
Toepassing Overal
Bijzonderheden Alle benodigde materialen voor het planten en verzorgen en 
 een deskundig advies, met als resultaat: “De beste boom op 
 de beste plaats.”

Bos-, laan- en parkbomen
A

Duurzaamheidspaspoort

Boomkwekerij Ebben is sinds 1862 actief als 
producent van milieuvriendelijk en duur-
zaam geteelde beplanting voor de realisatie 
van groenprojecten in de (semi-)openbare 
of particuliere ruimte. Wij zijn gespeciali-
seerd in meerstammige bomen, klimbomen, 
laan- en parkbomen, karakteristieke bomen 
en solitaire heesters.

Meerstammige bomen

B

Duurzaamheidspaspoort

Meerstammige bomen

Leverancier Boomkwekerij Ebben
Formaat potmaat/
lengte/stamdikte etc. Leverbaar van twee tot meerdere stammen, in een groot 
 bereik aan stamomvang
Kleur Voorjaar: lichtgroen blad; Zomer: glanzend, groen blad; 
 Herfst: geel blad, bruine vruchten; Winter: grijsbruine bast. 
 (Dit geldt specifi ek voor de Carpinus betulus)
Toepassing In lanen, parken en grote tuinen. Als meerstammige boom 
 zeer geschikt voor bakken en daktuinen. 
Bijzonderheden De Carpinus betulus (haagbeuk) is een inheemse soort.

Boomkwekerij, groenprojecten en kenniscentrum



Sempergreen is wereldwijd de grootste le-
verancier van vegetatiematten voor groene 
daken, voorbegroeide panelen voor groene 
gevels én kant-en-klare bodembedekkers. 
Met onze duurzame, direct-groene produc-
ten zijn daken, gevels, maar ook rotondes en 
plantsoenen in een handomdraai voorzien 
van een – blijvend – groene uitstraling. 
Sempergreen staat voor duurzame kwaliteit, 
eerlijk advies, perfecte begeleiding en een 
prima prijs.

Sedummixmat

B
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Sedummixmat

Leverancier Sempergreen®

Formaat (lxbxh) Standaard 100 x 200 cm of 100 x 100 cm, dikte 2-4 cm; 
 andere afmetingen mogelijk
Kleur Groene sedumplantjes, die kunnen bloeien in diverse kleuren, 
 zoals roze, geel en wit
Samenstelling De biologisch afbreekbare sedummixmat wordt beplant met 
 tien tot twaalf soorten sedumplantjes, op een kokosvezel-
 mat en een speciaal ontwikkeld substraat. Bij levering is de 
 mat altijd voor minimaal 95% begroeid. Geproduceerd 
 conform FLL-richtlijnen.
Bijproduct Drainage, substraat, beschermdoek
Toepassing Direct een volwaardige begroeiing voor dak of bodem. 
 Toepasbaar op elk type dak, plat of (sterk) hellend. Daarnaast 
 steeds vaker toegepast als kant-en-klare bodembedekker 
 voor rotondes, middenbermen en dakterrassen, vanwege 
 weinig onderhoud en eenvoudige manier van installeren.

Alternatief voor Grijs dak zonder groene bedekking, sedumtrays, 
 sedumpluggen, sedumstekken
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Sempergreen® Vertical Systems - Flexipanel

C
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Sempergreen® Vertical Systems - Flexipanel

Leverancier Sempergreen® Vertical Systems
Formaat (lxbxh) 62 x 52 x 6 cm
Kleur Grijs TPO, antraciet vlies en groene beplanting met 
 meerkleurige bloemen
Samenstelling 1. TPO membraan aan achterzijde  
 2. Speciaal geperste substraatmat
 3. Capillair, UV-bestendig en sterk vlies
 4. Beplanting 
Bijproduct Irrigatiesysteem, randprofi elen
Toepassing Verticaal groen op elke muur of gevel, indoor of outdoor. 
 Zelfs op gewelfde oppervlakken, dankzij het gebruik van 
 lichte materialen in combinatie met een speciaal ontwerp.
Alternatief voor Spouwmuur, die overbodig wordt door bij nieuwbouw het 
 Flexipanel direct toe te passen op het binnenblad van een 
 buitenmuur in combinatie met bijvoorbeeld Foamglas
 isolatie. Dit levert meteen een fl inke kostenbesparing op.

Leverancier van direct-groene oplossingen voor dak, gevel en bodem
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Staande lampen 
LIV, LIV LOW, LIV LOW DARK

B
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Wandlampen 
BLINK, BLINK DARK, LIV WALL, CURV, CUBID

Leverancier in-lite design
Formaat (lxbxh) Diverse afmetingen
Kleur Rosé Silver en Dark Grey
Samenstelling Aluminium behuizing
Toepassing  Verkrijgbaar in verschillende vormen, maten en lichtopbreng-

sten. Voor klein sfeerlicht zijn CURV en CUBID zeer geschikt, 
voor groter licht BLINK en BLINK DARK. LIV WALL en CURV 
zijn tevens geschikt om aan te sluiten op 220 volt. 

Alternatief voor Verlichting met een traditionele gloei- of halogeenlichtbron

Wandlampen 
BLINK, BLINK DARK, LIV WALL, CURV, CUBID

B
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Staande lampen 
LIV, LIV LOW, LIV LOW DARK

Leverancier in-lite design
Formaat (lxbxh) Ø 67 mm, hoogte 612 mm en 360 mm
Kleur Rosé Silver en Dark Grey
Samenstelling Aluminium behuizing, hoogwaardige kunststofl ens
Toepassing  De staande lampen geven rondom een warm wit licht en zijn 

te gebruiken als sfeermaker op het terras, langs een pad of 
in een border. Ze zijn eenvoudig in de grond te steken of op 
een harde ondergrond te monteren.

Alternatief voor Verlichting met een traditionele gloei- of halogeenlichtbron

LED-verlichting is voor het verlichten van de 
tuin en de openbare buitenruimte de meest 
duurzame en energiezuinige optie. Ook qua 
lichtopbrengst en sfeer is het inmiddels een 
volwaardig alternatief voor armaturen met 
traditionele lichtbronnen. in-lite ontwerpt 
zijn armaturen zelf, in samenwerking met 
fabrikanten die leidend zijn in LED-techno-
logie. Het 12 volt systeem is eenvoudig en 
veilig zelf aan te leggen.

Grondspots 
HYVE, FLUX, FUSION, DB-LED, DB-LED RVS

B
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Ontwerp, productie en verkoop van toonaangevende 12 volt LED-buitenverlichting

Grondspots 
HYVE, FLUX, FUSION, DB-LED, DB-LED RVS

Leverancier in-lite design
Formaat (lxbxh) Ø 60 mm met ring Ø 68 mm, Ø 22 met evt. ring Ø 40
Kleur Zilver RVS
Samenstelling Slagvast polycarbonaat met RVS ring
Toepassing  Van klein zacht licht tot gebundeld licht van 3 meter; over-

rijdbaar en te verwerken in bestrating en hout. Grondspots 
FUSION, HYVE en FLUX komen standaard met RVS ring die 
op het oppervlak rust. DB-LED en DB-LED RVS bieden een 
kleiner geïntegreerd armatuur. 

Alternatief voor Verlichting met een traditionele gloei- of halogeenlichtbron



Koninklijke Philips is een veelzijdige on-
derneming die actief is op het gebied van 
gezondheidszorg en welzijn. De onder-
neming is gericht op verbetering van de 
kwaliteit van leven van mensen door middel 
van zinvolle innovaties op het terrein van 
gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. 
De onderneming heeft leiderschapsposities 
op uiteenlopende gebieden, waaronder 
energiezuinige verlichting en nieuwe 
verlichtingstoepassingen.
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Leverancier van duurzame lichtoplossingen

Metronomis LED

Leverancier Philips Lighting
Formaat (lxbxh) Divers
Kleur Divers
Samenstelling Divers
Bijproduct -
Toepassing Op alle locaties waar veiligheid, sfeer en beleving gewenst is
Alternatief voor -

Metronomis LED

B
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Ontwerp, productie en verkoop van toonaangevende 12 volt LED-buitenverlichting

Buitenspots 
SCOPE, BIG SCOPE, SUB

B
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Buitenspots 
SCOPE, BIG SCOPE, SUB

Leverancier in-lite design
Formaat (lxbxh) Ø 62 mm, Ø 65 mm, Ø 81 mm
Kleur Charcoal
Samenstelling Aluminium behuizing, glazen lens
Toepassing     LED-buitenspots SCOPE en BIG SCOPE voor aanlichten van 

tuinelementen zijn eenvoudig in de grond te steken of met een
grondplaat op harde ondergrond te monteren. Voor het ver-
lichten van vijvers, fonteinen e.a. is er onderwaterspot SUB.

Alternatief voor Verlichting met een traditionele gloei- of halogeenlichtbron



ROADLED ontwikkelt en produceert speciale 
wegmarkering en -verlichting op basis van 
unieke solar-LED techniek. De ingebouwde 
LED werkt volledig autonoom, namelijk op 
zonne-energie. Onze innovatieve producten 
zijn eff ectief, effi  ciënt en duurzaam, met 
focus op het verhogen van de verkeers- en 
sociale veiligheid. Onze producten worden 
zover mogelijk cradle-to-cradle en 
CO2-neutraal geproduceerd en gerecycled.
Zusterbedrijf Freshlight-Agri levert ionise-
rende verlichting en luchtzuivering.

ROADLED – HSL, Cateye, Bakentop, Barrier, Maritime panel, Top, 
Tubeled, Clus

A

Duurzaamheidspaspoort

ROADLED
HSL, Cateye, Bakentop, Barrier, Maritime panel, Top, Tubeled, Clus

Leverancier ROADLED
Formaat (lxbxh) 600 x 250 x 60 mm (HSL)
Kleur Grijs (std), LED full spectrum daglicht  
Samenstelling  PP-regranulaat, aluminium, ABS, solarpanel, Li-ion batterij, LED
Toepassing  De Hybrid Street Light (HSL) werkt op zonne-energie (besparing 

energieverbruik) en heeft mogelijkheid van netaansluiting. 
De HSL onderscheidt zich op duurzaamheid en kwaliteit (hoog-
waardige LED-verlichting).

Alternatief voor    Reguliere straatverlichting
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ROADLED Care – Dropkit, Roadled Care easybike, 
Roadled Care Flag Stone, Roadled Care Curbs

A
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Freshlight-Agri
lonbooster, Ledbulb, Ionbulb 25, Ionbulb 80

Leverancier Freshlight-Agri
Formaat (lxbxh) 500 x 120 x 70 mm (Ionbooster)
Kleur Grijs
Samenstelling PP-regranulaat, ABS, aluminium, koper, koolstof
Bijproduct -
Toepassing In stallen om binnenklimaat te verbeteren
Alternatief voor Primair coronadraden, secundair luchtwasser

Freshlight-Agri – Ionbooster, Ledbulb, Ionbulb 25, Ionbulb 80

A
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ROADLED Care
Dropkit, Roadled Care easybike, Roadled Care Flag Stone, Roadled Care Curbs

Leverancier ROADLED Care
Formaat (lxbxh) Ø500 x 500 mm (Dropkit)
Kleur Grijs (std), LED in rood, blauw, groen, amber en wit  
Samenstelling  PP-regranulaat, aluminium, ABS, solarpanel, Li-ion batterij, 

LED
Bijproduct -
Toepassing  Bij horeca en openbare buitenplekken die zijn aangewezen 

als rooklocatie, bij entrees van gebouwen.
Alternatief voor -

Leverancier van autonome verlichting en autonome geleidingssignalering
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Grijsen park & straatdesign wil een bijdrage 
leveren aan de duurzame kwaliteit van de 
gebouwde en de natuurlijke omgeving. 
Dat doen we onder meer door producten 
te ontwikkelen en te produceren met een 
lange levensduur. Wij maken doordacht 
ontworpen park- en straatmeubilair van 
bestendige materialen.

Leverancier van duurzaam straatmeubilair

Purebank

Leverancier Grijsen park & straatdesign
Formaat (lxbxh) 300 x 53,8 x 86 cm
Kleur (Rood/bruin) houtkleur
Samenstelling Zitvlak en rugleuning van FSC 100% Douglas hout 
 (thermisch behandeld), bankpoten en frame voor rugleuning 
 van thermisch verzinkt, gepoedercoat staal.
Bijproduct -
Toepassing Geschikt voor elke buitenruimte
Alternatief voor -

Purebank

B
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Fijen heeft als missie de verkeersveiligheid te verbe-
teren met refl ectoren en LED’s op zonne-energie. Die 
geven de verkeersgebruiker genoeg informatie over 
een verkeerssituatie, dus waarom een lantaarnpaal 
laten branden? In 2013 zijn we ook parken, pleinen 
en tuinen gaan verlichten met het licht van de zon. 
Zo combineren we duurzame verlichting met groot 
gebruiksgemak. De lampen laden bij daglicht op via 
de aanwezige zonnecel en gaan bij het vallen van de 
avond automatisch branden. De verlichtingsunits zijn 
zeer sterk en kunnen eenvoudig en snel worden aan-
gebracht – geen bedrading nodig, geen stroomkosten.

info@fijenbv.com
Wilhelminastraat 32
4271 AV Dussen
The Netherlands
+31 (0)416-759401

Fijen solar sierverlichting

Deze duurzame vorm van verlichting op zonne-energie wordt gecombineerd 
met groot gebruiksgemak en is eenvoudig (zelf) te plaatsen.

Hoe het werkt:

De lamp laadt bij daglicht op en gaat bij het vallen van de avond automatisch 
branden. Ook bij korte perioden van daglicht of bij bewolkt weer verzamelt de 
lamp voldoende energie om ‘s nacht licht te kunnen geven.

De verlichting kan overal, in terrassen, oprijlanen, houten vlonders, grindpaden 
of gazons eenvoudig en snel worden aangebracht. Er hoeft immers geen kostbare 
electrische bedrading aangelegd te worden.

Neem voor vragen contact op met uw verkooppunt.

De lijn solar sierverlichting:

FQH-12 a

FRS-313 FRS-311

FQH-09aFQH-14 a

FQH-08aFKT- 410

FQH-13 a

www.solarsierverlichting.nl

Wat u moet weten:
    De lampen van de FQH serie zijn overrijdbaar met een auto.
    Gaan met gemak meer dan 5 jaar mee.
    Zorg dat de zonnecel schoon is, zodat het optimaal daglicht kan verzamelen. 
    Plaatsing op een schaduwrijke plek beïnvloedt de energieopname en daarmee de brandtijd.
    De decoratieve verlichting is ideaal voor het accentueren van tuin en terraselementen.
    1 jaar garantie.

info@fijenbv.com
Wilhelminastraat 32
4271 AV Dussen
The Netherlands
+31 (0)416-759401

Fijen solar sierverlichting

Deze duurzame vorm van verlichting op zonne-energie wordt gecombineerd 
met groot gebruiksgemak en is eenvoudig (zelf) te plaatsen.

Hoe het werkt:

De lamp laadt bij daglicht op en gaat bij het vallen van de avond automatisch 
branden. Ook bij korte perioden van daglicht of bij bewolkt weer verzamelt de 
lamp voldoende energie om ‘s nacht licht te kunnen geven.

De verlichting kan overal, in terrassen, oprijlanen, houten vlonders, grindpaden 
of gazons eenvoudig en snel worden aangebracht. Er hoeft immers geen kostbare 
electrische bedrading aangelegd te worden.

Neem voor vragen contact op met uw verkooppunt.

De lijn solar sierverlichting:

FQH-12 a

FRS-313 FRS-311

FQH-09aFQH-14 a

FQH-08aFKT- 410

FQH-13 a

www.solarsierverlichting.nl

Wat u moet weten:
    De lampen van de FQH serie zijn overrijdbaar met een auto.
    Gaan met gemak meer dan 5 jaar mee.
    Zorg dat de zonnecel schoon is, zodat het optimaal daglicht kan verzamelen. 
    Plaatsing op een schaduwrijke plek beïnvloedt de energieopname en daarmee de brandtijd.
    De decoratieve verlichting is ideaal voor het accentueren van tuin en terraselementen.
    1 jaar garantie.

Solar sierverlichting

B
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Leverancier van duurzame LED-verlichting op zonne-energie

info@fijenbv.com
Wilhelminastraat 32
4271 AV Dussen
The Netherlands
+31 (0)416-759401

Fijen solar sierverlichting

Deze duurzame vorm van verlichting op zonne-energie wordt gecombineerd 
met groot gebruiksgemak en is eenvoudig (zelf) te plaatsen.

Hoe het werkt:

De lamp laadt bij daglicht op en gaat bij het vallen van de avond automatisch 
branden. Ook bij korte perioden van daglicht of bij bewolkt weer verzamelt de 
lamp voldoende energie om ‘s nacht licht te kunnen geven.

De verlichting kan overal, in terrassen, oprijlanen, houten vlonders, grindpaden 
of gazons eenvoudig en snel worden aangebracht. Er hoeft immers geen kostbare 
electrische bedrading aangelegd te worden.

Neem voor vragen contact op met uw verkooppunt.

De lijn solar sierverlichting:

FQH-12 a

FRS-313 FRS-311

FQH-09aFQH-14 a

FQH-08aFKT- 410

FQH-13 a

www.solarsierverlichting.nl

Wat u moet weten:
    De lampen van de FQH serie zijn overrijdbaar met een auto.
    Gaan met gemak meer dan 5 jaar mee.
    Zorg dat de zonnecel schoon is, zodat het optimaal daglicht kan verzamelen. 
    Plaatsing op een schaduwrijke plek beïnvloedt de energieopname en daarmee de brandtijd.
    De decoratieve verlichting is ideaal voor het accentueren van tuin en terraselementen.
    1 jaar garantie.

Solar sierverlichting

Leverancier Fijen
Formaat (lxbxh) Divers
Kleur De LED-lampen branden in warm wit. Alternatieve kleuren 
 als blauw, rood, groen en oranje zijn ook mogelijk.
Samenstelling RVS, glas en kunststof
Bijproduct -
Toepassing In de openbare ruimte, zoals parken, pleinen, bruggen, 
 entrees en kades. In de particuliere of bedrijfstuin, zoals in 
 oprijlanen, paadjes, vlonders, bestrating, grind en grond.
Alternatief voor Bedrade verlichting
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Verkoop van exclusief vlakglas

Vetrolini Stone Glass

Leverancier Vitaerno
Formaat (lxbxh) Maatwerk
Kleur Veelkleurig
Samenstelling -
Bijproduct -
Toepassing Als diepte-element voor in tuin, kunstobject, 
 unieke scheidingswanden of afkaderingsmiddelen.
Alternatief voor Standaard scheidingswanden en afkaderingsmiddelen 
 in tuinen. Op elk ander toepassingsgebied is het 
 product uniek en nieuw.

Vetrolini Stone Glass

B

DuurzaamheidspaspoortDuurzaamheidspaspoort
Tubo bank + RVS tafel

C

Loungeset

B
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Leverancier van duurzaam straatmeubilair

104  | Leveranciers: Inrichting/Meubilair

Glas en beeld gingen nog nooit zo goed 
samen: met duurzaam glas komen kleuren 
en beeldmateriaal tot leven op de glas-
wanden die Vitaerno levert. De toegepaste 
techniek maakt het mogelijk dat afbeel-
dingen hun kleurscherpte en echtheid niet 
verliezen. Ongekende kwaliteit en een 
uniek element dat opgaat in de groene 
leefomgeving.

Tubo bank + RVS tafel

Leverancier Grijsen park & straatdesign
Formaat (lxbxh) Tafel en twee banken
Kleur RVS en roodbruin
Samenstelling  Thermisch verzinkt en gepoedercoat RVS, eventueel inge-

legd met bamboe. Door het verdichten van de bamboe, in 
combinatie met thermische technieken, gaat het materiaal in 
duurzaamheidsklasse van 5 naar 1.

Bijproduct -
Toepassing Geschikt voor elke buitenruimte
Alternatief voor -

Loungeset

Leverancier Grijsen park & straatdesign
Formaat (lxbxh) Lage tafel, bank en twee stoelen
Kleur RVS en roodbruin
Samenstelling  RVS en bamboe. Door het verdichten van de bamboe, in 

combinatie met thermische technieken, gaat het materiaal in 
duurzaamheidsklasse van 5 naar 1. Zelfs na 25 jaar contact 
met de grond is de bamboe nog goed en er ontwikkelen 
weinig tot geen oppervlakteschimmels op.

Bijproduct -
Toepassing Geschikt voor elke buitenruimte



De Vlechterij houdt zich bezig met allerlei 
vormen van wilgentenen vlechtwerken. 
Sleutelwoorden zijn duurzaamheid en maat-
werk. Of het nu gaat om tuinomheiningen, 
het realiseren van kunstenaarsideeën of 
een bank van wilgentenen. Wij beschikken 
over eigen (onbespoten) grienden en zijn 
leverancier van duurzaam kastanjehout uit 
Frankrijk, zoals palen en hekwerken.

Bank van wilgentenen

Leverancier De Vlechterij
Formaat (lxbxh) Maatwerk
Kleur -
Samenstelling Wilgentenen
Bijproduct -
Toepassing Zitbanken, omheiningen
Alternatief voor -

Bank van wilgentenen
A

Duurzaamheidspaspoort
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Vlechterij van wilgenobjecten, tuinschermen en leverancier van wilgenhout en 
kastanjepalen en -hekken

106  | Leveranciers: Inrichting/Meubilair

Goede Speelprojecten is een verkoop-
kantoor met kwaliteit en duurzaamheid 
als uitgangspunt. Daarnaast is er een 
groot sociaal engagement. De visie van 
de fabrikanten (in Duitsland en Verenigd 
Koninkrijk) sluit daarbij aan.

Goede Speelprojecten is een verkoop-
kantoor met kwaliteit en duurzaamheid 
als uitgangspunt. Daarnaast is er een 
groot sociaal engagement. De visie van 
de fabrikanten (in Duitsland en Verenigd 
Koninkrijk) sluit daarbij aan.

Leverancier van speeltoestellen, landschapsinrichtingen en sportattributen voor de 
openbare ruimte

Robuust Robinia

Leverancier Goede Speelprojecten
Formaat (lxbxh) -
Kleur  Houtkleur, standaard met een transparante lazuurlaag
Samenstelling  Modulaire bouwwijze met genormeerde onderdelen van 

hardhout, RVS of verzinkt staal. Robinia pseudo-accacia is het 
hardste en duurzaamste Europese hardhout in duurzaam-
heidsklasse I-II

Bijproduct Platformen van 4 cm dik Europees eikenhout
Toepassing Speeltoestellen
Alternatief voor -

Robuust Robinia

IN BEHANDELING

Duurzaamheidspaspoort



Duurzaamheidspaspoort
Speelkunst

IN BEHANDELING

Speelkunst

Leverancier Goede Speelprojecten
Formaat (lxbxh) Maatwerk
Kleur -
Samenstelling  Robinia pseudo-accacia, het hardste en duurzaamste 

Europese hardhout in duurzaamheidsklasse I-II; RVS 
verbindingselementen; herculestouw

Bijproduct -
Toepassing Speeltoestellen
Alternatief voor -
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Architectenbureau voor bouwkundige en landschapsarchitectuur

Bamboepaviljoen

IN BEHANDELING

Duurzaamheidspaspoort

Giesen is een middelgroot architecten-
bureau dat activiteiten ontplooit in zowel 
bouwkundige architectuur als landschaps-
architectuur. De geïntegreerde benadering 
van deze twee specialismen binnen één 
bureau komt het ontwerpproces ten goede 
en plaatst de ontwerpopgave in een ruimere 
context.

Bamboepaviljoen

Leverancier Giesen
Formaat (lxbxh) Maatwerk
Kleur -
Samenstelling  Stalen ring en palen van bamboe, dat zoveel mogelijk 

duurzaam is verbouwd. Natuurlijke droging vermindert het 
scheuren. 

Bijproduct -
Toepassing  Trechtervormige overkoepeling van een buitenterras; deze 

vorm laat regenwater naar centraal punt lopen.
Alternatief voor - 

Leverancier van speeltoestellen, landschapsinrichtingen en sportattributen voor de 
openbare ruimte



De ambitie van TONN is Nederland te 
vergroenen met 360 graden duurzame 
buitenoplossingen. Het ‘zwevende’ TTE Eco 
Plus Roostersysteem houdt bij parkeren de 
ondergrond open; geen comprimeren, riole-
ren en verstenen. Het laat de kracht van de 
natuur werken: meer groen, geen waterover-
last meer. Inmiddels ligt er zo’n 2,4 miljoen 
m2 in Europa. Wij werken onder meer met 
de beste bamboe van MOSO, TTE Eco Plus 
en Aquadyne.

TTE Eco Plus Rooster

IN BEHANDELING

Duurzaamheidspaspoort

TTE Eco Plus Rooster

Leverancier TONN
Formaat (lxbxh) 80 x 40 x 6 cm
Kleur Donkergrijs
Samenstelling Afvalplastic
Bijproduct  TTE substraat, fi jnnet, gras; bamboe: onderbouw, montage-

materiaal, onderhoud
Toepassing  (Gras)parkeerplaatsen, fi etspaden, bermverharding, boom-

bescherming, evenemententerreinen, campingplaatsen, 
agrarische erfverharding, bamboevlonderterrassen, enz.

Alternatief voor Bestrating, hardhout, drainage
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Leverancier van duurzame buitenvloeroplossingen

Duurzaamheidspaspoort
Douglas tuinhuizen

A

Douglas tuinhuizen

Leverancier Schäff er Tuinhuizen
Formaat (lxbxh) Maatwerk
Kleur -
Samenstelling Nederlands milieuvriendelijk verduurzaamd hout
Bijproduct -
Toepassing Opbergschuurtjes, tuinhuizen, garages, veranda’s en 
 vakantiewoningen
Alternatief voor -

Schäff er Tuinhuizen is gespecialiseerd in het 
maken van maatwerk houtbouw. Hiermee 
bedoelen we opbergschuurtjes, tuinhuizen, 
garages, veranda’s en vakantiewoningen.
Deze gebouwen worden gemaakt van 
Nederlands Douglas hout, een prachtige 
inlandse hardhoutsoort.

Schäff er Tuinhuizen is gespecialiseerd in het 

Leverancier van milieuvriendelijk verduurzaamde houtbouw
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Leverancier en ontwerper van schuttingen/afscheidingen die de tuin doen leven

Groenschutting

Leverancier Buurjongens
Formaat (lxbxh) 160 x 45 x 167 cm
Kleur Bruin
Samenstelling Thermisch behandeld hout en wilgen
Bijproduct Invulelementen zoals insectenhotels, vogelhuisjes en 
 voedertafeltjes
Toepassing Als tuin- of terrasafscheiding en in belevingstuinen
Alternatief voor Saaie, dichte schuttingen

Groenschutting

B

Duurzaamheidspaspoort

De Buurjongens zetten zich in voor meer 
natuur in de straat en tuin. De Groenschut-
ting biedt uitkomst aan tuinbezitters die 
direct naar privacy zoeken en toch een 
natuurlijke en gevarieerde tuin willen. 
De Groenschutting verbindt tuinen met 
elkaar en helpt dieren in de stad aan voedsel 
en nestgelegenheid. Samen met de sociale 
werkplaats maken wij ontwerpen op maat 
voor elke tuin.



Greenwall levert duurzame geluidsschermen 
aan particulier, overheid en inrichter van 
openbare ruimte. De Greenwall Compact
is een geluidswerende tuinafscheiding en 
bestaat uit cassettes die tussen of tegen 
palen kunnen worden gezet. De elemen-
ten zijn stapelbaar, waardoor verschillende 
hoogtes te realiseren zijn, en begroeibaar 
met klimplanten. De Greenwall Compact is 
populair onder hoveniers vanwege de een-
voudige verwerkbaarheid en gunstige prijs.

Greenwall Compact

Leverancier Greenwall
Formaat (lxbxh) 100 x 180/200 x 12 cm
Kleur Natuur
Samenstelling Stalen kooi, ingelegd met een doek van kokosvezel en gevuld 
 met een organisch substraat
Bijproduct Duurzame houten palen
Toepassing Geluidsscherm, rust & privacy, tuinafscheiding
Alternatief voor Betonnen, glazen of kunststof geluidsschermen, schuttingen 
 en tuinafscheidingen

Greenwall Compact

B

Duurzaamheidspaspoort
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Producent, leverancier en distributeur van duurzame geluidsschermen

114  | Leveranciers: Afscheiding

Grindschutting

Leverancier Gard & Care
Formaat (lxbxh) Diverse afmetingen en ook op maat gemaakt
Kleur Grijs, vulling naar smaak aan te passen
Samenstelling Een speciale fi jnmazige binnendraad maakt het mogelijk om 
 de korf te vullen met diverse materialen vanaf 10 mm, zoals  
 grind/split van 8-16 mm, brokjes tot 40 mm, schelpen, 
 houtsnippers, etc. 
Bijproduct -
Toepassing Tuin, gebouw, infra en openbare ruimtes.
Alternatief voor Houten schuttingen, coniferen, gemetselde wanden, etc.

Grindschutting

B

Duurzaamheidspaspoort

Gard & Care levert duurzame steenkorf- en 
grindschutting-oplossingen op maat. Deze 
worden toegepast als erfafscheidingen, 
afscheidingswanden tussen tuin en terras, 
bloembakken en keerwallen of als façades 
aan gebouwen. De duurzaamheid uit zich in 
een onderhoudsvrije, lange levensduur en 
een eenvoudige volledige recyclebaarheid. 

Leverancier van duurzame steenkorf- en grindschutting-oplossingen op maat en 
natuurlijke voegmaterialen



Steenkorven schuttingen

B

Duurzaamheidspaspoort

Steenkorven schuttingen

Leverancier Gard & Care
Formaat (lxbxh) In elke gewenste maat te verkrijgen
Kleur Grijs, vulling naar smaak aan te passen
Samenstelling Steen en gaas uit 4 mm dikke staaldraden
Bijproduct -
Toepassing Tuin, gebouw, infra en openbare ruimtes.
Alternatief voor Houten schuttingen, coniferen, gemetselde wanden, etc.
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Licht- en watertechniek voor tuin en openbare ruimte

GT Wall 

Leverancier Groenbestel.nl
Formaat (lxbxh) 90 x 33 x 25 cm
Kleur Groen of zwart gecoat
Samenstelling Thermisch verzinkt gepoedercoat staal
Bijproduct -
Toepassing Multifunctionele afscheiding voor in tuin, bedrijfspand of 
 waar dan ook. Tevens windscherm en perfect om planten 
 en kruiden in te telen.
Alternatief voor -

GT Wall 

B

Duurzaamheidspaspoort

Leverancier van duurzame steenkorf- en grindschutting-oplossingen op maat en 
natuurlijke voegmaterialen
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Groenbestel.nl is een onderneming die al 
jaren passie en vaktechniek combineert met 
oog en zorg voor natuur en mensen. Steeds 
zijn wij daarbij op zoek naar manieren om 
niet alleen de techniek en instrumenten te 
leveren, maar ook datgene te bieden waar 
klanten, hun medewerkers en inwoners zich 
lekker door voelen. Dit is voor ons het 
creëren van een fi jne sfeervolle omgeving.



I N N O V AT I V E  B A R R I E R  S Y S T E M S

Kokosystems produceert natuurlijke tuin- en 
geluidsschermen voor particulier en pro-
fessioneel gebruik. De schermen zijn door 
de perfecte aanhechting van klimplanten 
ideaal geschikt om te laten begroeien. 
Het verwerken van gerecyclede en recycle-
bare materialen met een lange levensduur 
garandeert een duurzame toepassing in de 
openbare ruimte. Daarnaast doet Kokosys-
tems er alles aan om tijdens het productie-
proces zoveel mogelijk energie te besparen 
en restafval verantwoord te verwerken.

Kokowall Geluidsscherm

Leverancier Kokosystems
Formaat (lxbxh) Klantspecifi ek
Kleur Natuurlijke uitstraling
Samenstelling Dubbele rij gerecyclede kunststofbuizen omwikkeld met 
 kokosvezel met daarin opgesloten een geluidsisolerende 
 staalplaat in stalen frame rondom
Bijproduct Stalen palen en transparante panelen
Toepassing Als geluidsscherm voor particulier of professioneel gebruik 
 en voor toepassing in de openbare ruimte
Alternatief voor -

Kokowall Geluidsscherm
A

Duurzaamheidspaspoort
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Kokowall Tuinscherm, Kokowall XL Zichtscherm
A

Duurzaamheidspaspoort

Kokowall Tuinscherm, Kokowall XL Zichtscherm

Leverancier Kokosystems
Formaat (lxbxh) 180 x 180 cm, 200 x 200 cm, 250 x 200 cm 
 (maatwerk mogelijk) 
Kleur Natuurlijke uitstraling 
Samenstelling Gerecyclede kunststofbuizen omwikkeld met kokosvezel 
 in stalen frame rondom.
Bijproduct Gaaspanelen en hardhouten of stalen palen
Toepassing Als afscheiding voor particulier of professioneel gebruik en 
 voor toepassing in de openbare ruimte
Alternatief voor -

Producent en leverancier van natuurlijke tuin- en geluidsschermen

118  | Leveranciers: Afscheiding

I N N O V AT I V E  B A R R I E R  S Y S T E M S



Creatief, bijzonder, natuurlijk en groendesign 
zijn de kernwoorden voor OASEGROEN. 
Speciale op maat gemaakte interieur-
beplanting, groene wandenvazen en deco-
ratie van de bijzonderste soort. OASEGROEN 
maakt van elk van zijn elementen een ware 
groenbeleving en biedt met de Moswand 
de eigenschappen en uitstraling van een 
levende wand, met het onderhoud van een 
kunstplant. De Moswand is één van de 
producten waar duurzaamheid en groen-
design elkaar ontmoeten.

Moswand

Leverancier OASEGROEN
Formaat (lxbxh) 120 x 60 x 6 cm
Kleur Groen
Samenstelling -
Bijproduct N.v.t.
Toepassing Als gevelgroen overal in huis en buiten op beschutte plekken 
Alternatief voor Livingwalls/greenwalls

Moswand

B

Duurzaamheidspaspoort
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Interieurbeplanting op hydrocultuur met RVS plantenbak

B

Duurzaamheidspaspoort

Interieurbeplanting op hydrocultuur met RVS plantenbak

Leverancier Roessink Hydroculture
Formaat (lxbxh) Custom-made
Kleur Groen en RVS
Samenstelling RVS
Bijproduct -
Toepassing Interieurplantenbakken
Alternatief voor -

InterieurbeplanterLeverancier van duurzame beplanting en groene wanden voor binnen en buiten

120  | Leveranciers: Interieur

Roessink Hydroculture is specialist in 
duurzame interieurbeplantingen,
plantenbakken en kantoorbeplantingen, 
en verzorgt onderhoud van interieur-
beplantingen.

Roessink
Hydroculture



Alleari ontwerpt producten volgens het 
cradle-to-cradle-concept en werkt met 
materialen als RVS, dat een zeer lange 
levensduur heeft. Zo is de Solar Carport 
energiezuinig, vanwege het gebruik van 
zonne-energie, en vangt hij regenwater op, 
dat wordt gebruikt voor het bewateren van
de tuin. De carport wordt lokaal geprodu-
ceerd en vergt weinig onderhoud.

IQ-SOLAR.COM levert zonne-energie-
systemen en ontwikkelt projecten voor 
solarparken. Dit betreft grootschalige 
opwekking van zonnestroom in een tuin-
omgeving, waarbij alleen NL Greenlabel 
gelabelde producten worden toegepast. 
Tevens ontwikkelen wij klantspecifi ek 
zonne-energieoplossingen op water.

RVS Solar Carport met laadstation en buitenkeuken

B

Duurzaamheidspaspoort

RVS Solar Carport met laadstation en buitenkeuken

Leverancier Alleari
Formaat (lxbxh) 692 x 300 x 287 cm
Kleur RVS
Samenstelling RVS, zonnepanelen
Bijproduct -
Toepassing Geheel geïntegreerde zonnepanelen: voeden van het 
 elektriciteitsnet met groene stroom, en via het laadstation 
 opladen van de accu’s van een elektrische auto of tweewieler.
 Regenwateropvang. Uitvoering mogelijk met bijvoorbeeld 
 buitenkeuken of afsluitbare berging of (fi ets)stalling.
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Leverancier van zonne-energiesystemen voor bedrijfsdaken en solarparken

Solarboom

Leverancier IQ-SOLAR.COM
Formaat (lxbxh) Klantspecifi ek 
Kleur -
Samenstelling -
Bijproduct N.v.t.
Toepassing Bij panden met een zonne-energiesysteem (op het dak) en 
 in solarparken. 
Alternatief voor Fossiele energie  

Solarboom

B

Duurzaamheidspaspoort
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Leverancier van duurzame outdoor-producten in Cortenstaal en RVS



Drijvende zonnepanelen

B

Duurzaamheidspaspoort

Drijvende zonnepanelen

Leverancier IQ-SOLAR.COM
Formaat (lxbxh) Klantspecifi ek
Kleur -
Samenstelling -
Bijproduct N.v.t.
Toepassing In vijvers bij panden met een zonne-energiesysteem 
 (op het dak) en in solarparken. 
Alternatief voor Fossiele energie  
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GMSP Solar Green

Leverancier Nova Terra Group
Formaat (lxbxh) Maatwerk
Kleur -
Samenstelling -
Bijproduct N.v.t.
Toepassing Complete turnkey zonne-energie-installaties en omvormers 
 van Europese producenten met hoogwaardige rendementen.
Alternatief voor Fossiele energiebronnen

GMSP Solar Green

B

Duurzaamheidspaspoort

Projectenorganisatie voor zonne-energie en houtbouwLeverancier van zonne-energiesystemen voor bedrijfsdaken en solarparken
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De Nova Terra Group heeft als doel om 
in Nederland en ontwikkelingsgebieden 
duurzame projecten voor zonne-energie en 
houtbouw uit te voeren. Wij doen zaken met 
die ondernemingen en organisaties die een 
gezond milieu en leefklimaat ondersteunen. 
Hierbij gaan natuur- en klimaatbescherming 
hand in hand. Daarnaast geven wij advies 
over gebruik van LED-verlichting en produc-
ten voor een gezond binnenklimaat.



Windchallenge is producent van een 
lichtgewicht, nieuwe generatie kleine 
windturbine voor de bebouwde omgeving. 
Via ons bedrijf Ingreenious hebben we 
internationaal geholpen om ‘windenergie 
in de bebouwde omgeving’ vorm te geven. 
Dankzij die contacten hebben we veel 
nieuwe kennis opgedaan.

Windchallenge 1.7

Leverancier Windchallenge
Formaat (lxbxh) Rotordiameter 1,7 m
Kleur Groen/grijs
Samenstelling -
Bijproduct N.v.t.
Toepassing Kleine windturbines in combinatie met gebouwen.
Alternatief voor -

Windchallenge 1.7

IN BEHANDELING

Duurzaamheidspaspoort

Kleine windmolens voor de bebouwde omgeving

126  | Leveranciers: Duurzame energie - Grondstoff en en materialen

CreaBrick maakt van duurzame keramische 
bakstenen prefab elementen voor tuin, park 
en overige buitenruimten. De creatieve 
mogelijkheden lijken eindeloos – ze bieden
tuin- en landschapsarchitecten, hoveniers en 
ieder die de buitenruimte wil invullen talloze 
mogelijkheden in baksteen. CreaBrick denkt 
mee in de ontwerpfase en produceert niet
alleen, maar kan ook zorgen voor plaatsing 
op locatie.

Daas persstrengstenen

Leverancier CreaBrick
Formaat (lxbxh) Op specifi catie
Kleur Divers
Samenstelling -
Bijproduct RVS afdeklijst van Alleari
Toepassing Inrichting van tuin, park en overige buitenruimten met prefab 
 elementen als plantenbak, zitelement, afscheiding, enzovoort
Alternatief voor -

Daas persstrengstenen
A

Duurzaamheidspaspoort

Fabrikant en leverancier van duurzame keramische prefab elementen voor park en tuin
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Alleari ontwerpt producten volgens het 
cradle-to-cradle-concept en werkt met 
materialen als RVS en Cortenstaal, die een 
zeer lange levensduur hebben. Wij leveren 
Cortenstaal en RVS tuinmeubilairproducten 
en daarnaast divers maatwerk.

Leverancier van duurzame outdoor-producten in Cortenstaal en RVS

100% Cortenstaal

Leverancier Alleari
Formaat (lxbxh) Maatwerk
Kleur Oranje/bruin, kenmerkende roestkleur, maar het staal roest
 niet door
Samenstelling Metaallegering van ijzer met koper, fosfor, silicium, nikkel en 
 chroom 
Bijproduct -
Toepassing Tuin  
Alternatief voor Hout, steen, RVS  

100% Cortenstaal

B

Duurzaamheidspaspoort
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100% RVS

B

Duurzaamheidspaspoort

100% RVS

Leverancier Alleari
Formaat (lxbxh) Maatwerk 
Kleur Grijs
Samenstelling Duurzame legering van ijzer, chroom, nikkel en koolstof.  
 RVS beschermt tegen corrosie en kan als grondstof worden 
 hergebruikt. 
Bijproduct -  
Toepassing Tuin, sanitair en keuken, bijvoorbeeld in meubilair in combi-
 natie met geharde glazen bladen of duurzaam inlands eiken. 
Alternatief voor Staal, steen 



Staatsbosbeheer beheert ruim 260.000 hectare 
natuur in Nederland en oogst jaarlijks 350.000 
kubieke meter rondhout. Staatsbosbeheer streeft 
ernaar het hout zo goed mogelijk binnen Neder-
land toe te passen. Voor consumenten is Hollands 
Hout – onbehandeld duurzaam, FSC-gecertifi ceerd® 
inlands lariks en douglas – te koop via de bouw-
markten. Aannemers en hoveniers kunnen Hollands 
Hout verkrijgen bij de houthandels waarmee
Staatsbosbeheer samenwerkt.

Hollands Hout – douglas en lariks

Leverancier Staatsbosbeheer
Formaat (lxbxh) Divers
Kleur Warme, rode kleurstelling
Samenstelling Uit Hollandse FSC-gecertifi ceerde® bossen
Bijproduct -
Toepassing Zeer geschikt als bouwhout, in interieur en als tuinhout.
Alternatief voor Hardhout en geïmpregneerd hout

Hollands Hout – douglas en lariks
A

Duurzaamheidspaspoort
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Houthandel

Europees kastanje en eiken
A

Duurzaamheidspaspoort

Europees kastanje en eiken

Leverancier Van Vliet Kastanjehout 
Formaat (lxbxh) Maatwerk
Kleur - 
Samenstelling Tamme kastanjehout en eiken 
Bijproduct -  
Toepassing Divers, onder meer voor afrasteringen, bewegwijzeringspalen, 
 bebordingspalen, boompalen, pergola’s, overkappingen, 
 beschoeiingen, etc. 
Alternatief voor Tropisch hardhout  

130  | Leveranciers: Grondstoff en en materialen

Van Vliet Kastanjehout is de leverancier van 
duurzaam Europees hout. Wij hebben kennis 
van hout en bieden een totaaloplossing 
met een compleet leveringsprogramma, 
samengesteld op basis van herkomst en 
kwaliteit. Wij zijn gespecialiseerd in tamme 
kastanje, eiken, lariks en douglas; allemaal 
met hun eigen kenmerken en toepassingen, 
maar met één gemeenschappelijke deler: 
duurzaam en eerlijk hout van dichtbij.

Leverancier van FSC-gecertificeerd® inlands lariks en douglas onder de merknaam
Hollands hout
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Leverancier van innovatieve en duurzame producten voor de gww-sector en tuin

Nature Line (kunststof steigerplank / vlonderplank)

Leverancier Gampet Products
Formaat (lxbxh) 325 x 20 x 4,5 cm
Kleur Natuurlijk bruin of grijs
Samenstelling 100% gerecycled kunststof
Bijproduct Combipalen (houten paal met kunststof opzetter)
Toepassing Steigers, vlonders, terrassen en bruggen
Alternatief voor Houten steigers, vlonders, terrassen en bruggen

Nature Line (kunststof steigerplank / vlonderplank)
A

Duurzaamheidspaspoort

Houthandel

132  | Leveranciers: Grondstoff en en materialen

Inlands lariks en douglas

A

Duurzaamheidspaspoort

Inlands lariks en douglas

Leverancier Van Vliet Kastanjehout
Formaat (lxbxh) Maatwerk
Kleur -
Samenstelling Lariks en douglas 
Bijproduct -
Toepassing Divers 
Alternatief voor Tropisch hardhout 

Al meer dan 25 jaar maakt Gampet Products 
van afvalplastic producten die voorheen van 
hout en andere natuurlijke materialen waren 
– onder meer kunststof beschoeiingen,
steigers, vlonders en bruggen. Omdat we 
gebruik maken van kunststof dat anders 
verbrand zou worden, zijn we klimaat-
positief. Dat heeft ons gebracht tot de 
25 groenste bedrijven van Nederland 
(bron: Telegraaf). Wij bewijzen dat het 
mogelijk is om met deze grondstof 
innovatieve producten te ontwikkelen.
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Accoya, gemodifi ceerd hout

A

Duurzaamheidspaspoort

Producent van geacetyleerd hout

Accsys Technologies gebruikt het aloude 
acetylatieproces, waarmee grenenhout op 
moleculair niveau door en door wordt ge-
modifi ceerd. Het procédé is middels nieuwe 
vindingen in procestechniek doorontwikkeld 
naar duurzame fabricage en recycling. Het 
gemodifi ceerde hout, Accoya®, is afkomstig 
uit duurzaam beheerde bossen, milieu-
vriendelijk, niet-giftig, 100% recyclebaar 
en Cradle-to-Cradle Gold gecertifi ceerd. 
Het heeft goede houteigenschappen, zoals 
gegarandeerde duurzaamheid, uitzonder-
lijke vormstabiliteit, behoud van natuurlijke 
schoonheid en sterkte, verbeterde hardheid 
en gemakkelijke bewerking.

Accoya, gemodifi ceerd hout

Leverancier Accsys Technologies
Formaat (lxbxh) Houtdiktes van 22 tot 100 mm en breedtes tot 200 mm
Kleur Bruin in ruwe zaagmaten en blond na schaven, c.q. profi leren
Samenstelling -
Bijproduct -
Toepassing Terrassen, erfafscheidingen, pergola’s, grondkeringen, 
 poorten, meubilair, tuinhuisjes, bruggen, steigers, boten, 
 wildrasters, speeltoestellen, beschoeiing, kozijnen, etc.
Alternatief voor Tropisch hout, toxisch verduurzaamd hout, WPC (wood-
 plastic composite), niet- c.q. minder duurzaam hout, etc.

MOSO is de onbetwiste Europese marktleider 
in de creatie van innovatieve en duurzame 
producten gemaakt van de reuzenbamboe-
soort Moso. Deze plant groeit sneller dan 
zachthout, maar heeft hardhouteigenschap-
pen. Wij hebben een uniek proces ontwikkeld 
waarmee bamboe nu ook buiten kan worden 
toegepast als tropisch hardhoutvervanger, 
bijvoorbeeld in terrassen en schuttingen.

MOSO bamboo X-treme

Leverancier Moso International
Formaat (lxbxh) 1.850 x 137 x 20 mm
Kleur Donkerbruin (voorgeolied), na verloop van tijd vergrijsd
Samenstelling Gecomprimeerde, thermisch behandelde bamboevezels
Bijproduct Onderbalken en clips
Toepassing Hoogwaardig tuinhout: terrassen, vlonders, schuttingen, 
 beschoeiingen, etc.
Alternatief voor Tropisch hardhout

MOSO bamboo X-treme
A

Duurzaamheidspaspoort

134  | Leveranciers: Grondstoff en en materialen

Producent/leverancier van duurzame bamboeproducten voor binnen- en buitengebruik



Lokaalhout levert uitsluitend Nederlands 
hout, lokaal verwerkt en toegepast, met het 
streven het maximale uit het hout te halen.

Lokaalhout

Leverancier Lokaalhout®

Formaat (lxbxh) Maatwerk
Kleur -
Samenstelling Nederlands hout
Bijproduct -
Toepassing Tuinhout, overkappingen, binnen- en buitenmeubelen, 
 houtskeletbouw
Alternatief voor Hout uit het buitenland

Lokaalhout
A+

Duurzaamheidspaspoort

Maak het met ons mee!
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Leverancier van gezaagd hout en houtproducten

136  | Leveranciers: Grondstoff en en materialen

Planty Pot

A

Duurzaamheidspaspoort

Producent van biologisch afbreekbare plantenpotten

Planty Pot maakt potten die zijn gemaakt 
van afval van aardappelen. Ze zijn volledig 
biologisch afbreekbaar en hierdoor een 
prima duurzaam alternatief voor potten
gemaakt van oliehoudend plastic. Planty 
Potten zijn koud composteerbaar. 
Na ongeveer één jaar degradeert het 
materiaal, na twee jaar valt het uiteen. 
Omdat ze gemaakt zijn uit afval, concurreren 
ze niet met voedsel voor mens of dier.

Planty Pot

Leverancier Planty Pot
Formaat (lxbxh) 14 cm pot
Kleur Grijs/wit
Samenstelling Bioplastic
Bijproduct -
Toepassing Plantenpotten om planten in te telen en verhandelen
Alternatief voor Plantenpotten gemaakt van oliehoudend plastic



Leverancier van duurzame steenkorf- en grindschutting-oplossingen op maat en 
natuurlijke voegmaterialen

Gard & Care levert duurzame steenkorf- 
en grindschutting-oplossingen op maat. 
Daarnaast leveren we voegmaterialen voor 
wegen, opritten en terrassen. De producten 
kenmerken zich door de natuurlijke be-
standdelen (meer dan 90%), lange levens-
duur, eenvoudige verwerking, onderhouds-
vrije karakter en herbruikbaarheid. 

FugenSand

Leverancier Gard & Care
Formaat (lxbxh) -
Kleur Antraciet, beige en ivoor
Samenstelling Natuurlijke (plantaardige en minerale) bestanddelen
Bijproduct -
Toepassing Wegen, terras, opritten en rond zwembaden; voor zowel 
 waterdoorlatende als waterafsluitende ondergronden.
Alternatief voor Cement, epoxy-voegen

Duurzaamheidspaspoort
FugenSand

IN BEHANDELING
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Öcocolor

B

Duurzaamheidspaspoort

Goede Speelprojecten is een verkoop-
kantoor met kwaliteit en duurzaamheid als 
uitgangspunt. Daarnaast is er een groot
sociaal engagement. De visie van de 
fabrikanten (in Duitsland en Verenigd 
Koninkrijk) sluit daarbij aan.

Goede Speelprojecten is een verkoop-
kantoor met kwaliteit en duurzaamheid als 
uitgangspunt. Daarnaast is er een groot
sociaal engagement. De visie van de 
fabrikanten (in Duitsland en Verenigd 
Koninkrijk) sluit daarbij aan.

Leverancier van speeltoestellen, landschapsinrichtingen en sportattributen voor de 
openbare ruimte

Öcocolor

Leverancier Goede Speelprojecten
Formaat (lxbxh) 5-50 cm
Kleur Ongekleurd (naturel) of gekleurd met biologische 
 grondstoff en
Samenstelling  Geshredderde (niet-gehakselde) houtsnippers uit onbehandeld, 

droog hout, zonder schors (geen loofhout); gecertifi ceerd.
Bijproduct -
Toepassing  Onder speeltoestellen, op trapveldjes, op paden zoals trim- of 

fi etspaden of bij golfterreinen, of als bodembedekker
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Made To Match Workwear

Leverancier Heigo Nederland
Formaat (lxbxh) -
Kleur Alle kleurcombinaties mogelijk
Samenstelling -
Bijproduct -
Toepassing Beschermende kleding voor werken in de openbare ruimte.
Alternatief voor -

Made To Match Workwear

IN BEHANDELING

Duurzaamheidspaspoort

Heigo heeft zich gespecialiseerd in het 
One-Stop-Shop principe op basis van een 
ontzorgconcept, waarbij organisaties 
bedrijfsbreed de producten kunnen bestel-
len met een uitgebreide dienstverlening, 
service en after sales tegen een aantrek-
kelijke prijsstelling. Wij zijn in Nederland 
dé specialist in het aanmeten, adviseren 
en leveren van (veiligheids)schoeisel en per-
soonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

Heigo heeft zich gespecialiseerd in het 
One-Stop-Shop principe op basis van een 
ontzorgconcept, waarbij organisaties 
bedrijfsbreed de producten kunnen bestel-
len met een uitgebreide dienstverlening, 
service en after sales tegen een aantrek-
kelijke prijsstelling. Wij zijn in Nederland 
dé specialist in het aanmeten, adviseren 
en leveren van (veiligheids)schoeisel en per-
soonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

Totaalleverancier van bedrijfskleding, groengereedschap, persoonlijke 
beschermingsmiddelen en (veiligheids)schoeisel

De Nova Terra Group heeft als doel om 
in Nederland en ontwikkelingsgebieden 
duurzame projecten voor zonne-energie en 
houtbouw uit te voeren. Wij doen zaken met 
die ondernemingen en organisaties die een 
gezond milieu en leefklimaat ondersteunen. 
Hierbij gaan natuur- en klimaatbescherming
hand in hand. Daarnaast geven wij advies 
over gebruik van LED-verlichting en produc-
ten voor een gezond binnenklimaat.

Ecohout Asco Timber Rubberwood

Leverancier Nova Terra Group
Formaat (lxbxh) Divers
Kleur -
Samenstelling Het alternatieve tropische hardhout wordt geproduceerd 
 uit vrijgekomen afvalproducten van rubberwoodboom-
 plantages en hout van de Basralokus-bomen.  
Bijproduct -
Toepassing Bouwprojecten voor zowel binnen- als buitenbouw  
Alternatief voor Tropisch hardhout  

Ecohout Asco Timber Rubberwood
A

Duurzaamheidspaspoort

Projectenorganisatie voor zonne-energie en houtbouw

140  | Leveranciers: Grondstoff en en materialen - Benodigdheden



Rolsma Advanced Biobased Paints heeft 
met een breed assortiment de traditie van 
schilderen met lijnolieverf nieuw leven 
ingeblazen. Door het duurzame karakter 
van deze producten geven steeds meer 
bedrijven en particulieren de voorkeur aan 
het gebruik hiervan. Rolsma beitsverf heeft 
een lange levensduur met een uitstekende 
hechting en geeft een optimale bescher-
ming op alle ondergronden. De lijnoliever-
ven voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. 

Duurzame Lijnolie Beitsverf

B

Duurzaamheidspaspoort

Duurzame Lijnolie Beitsverf

Leverancier Rolsma Advanced Biobased Paints
Formaat (lxbxh) -
Kleur In iedere gewenste kleur leverbaar
Samenstelling 100% herwinbare plantaardige oliën uit de vlasplant; 
 deze grondstof wordt deels in eigen beheer verbouwd.  
Bijproduct -
Toepassing  Grond- en lakverf (éénpotsysteem) voor alle houten onder-

gronden, geschikt over iedere bestaande verfl aag. Voldoet 
aan ARBO-reglement, mag binnen worden toegepast.

Alternatief voor Synthetische verf

142  | Leveranciers: Benodigdheden

PRODUCENT van natuurlijke lijnolieverven

NL Professionals
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Paul Casteleijn Hoveniers
Hoveniersbedrijf

Hoveniersbedrijf Everts
Hoveniersbedrijf

Specialisme Samenwerking met architecten

Vestigingsplaats Barendrecht

Bedrijfsprofi el Paul Casteleijn Hoveniers legt sterk de nadruk op kwaliteit en 
 duurzaamheid en is al meer dan dertig jaar actief. Onder 
 meer zijn we partner van NL Greenlabel, de Duurzaam-
 heidskring Barendrecht en M.V.O. Door samenwerking met 
 tuinarchitecten brengen we de tuin op een hoger niveau; 
 hierdoor heeft ons bedrijf al verschillende nationale prijzen 
 behaald.

Specialisme Gebiedseigen producten verwerken tot een realistisch 
 eindbeeld voor overheid en particulier

Vestigingsplaats Gasselternijveen

Bedrijfsprofi el Hoveniersbedrijf Everts legt zich toe op het meedenken en 
 aandragen van alternatieven voor gangbaar gebruikte 
 producten en diensten. Dit heeft tot doel om het eind-
 resultaat zo duurzaam mogelijk te maken. Ons hoveniers-
 bokashi is een voorbeeld van hoe op een andere manier 
 kan worden omgegaan met groenafval.

Aardoom Hoveniers
Hoveniersbedrijf

Groentotaal A. de Boer
Hoveniersbedrijf

Specialisme Feel Good Garden (energetische tuinen en buitenruimten)

Vestigingsplaats Ridderkerk

Bedrijfsprofi el Aardoom Hoveniers maakt al meer dan 200 jaar prachtige 
 tuinen bij particulieren, bedrijven en instellingen. Wij 
 ontwerpen, bouwen en verzorgen het onderhoud van uw tuin 
 of bedrijfsterrein.
 Aardoom Hoveniers heeft de creativiteit, kennis en 
 vakmensen om de meerwaarde van groen te realiseren. 
 Onze aanpak sluit goed aan op het MVO-beleid van een 
 organisatie en heeft een positief eff ect op de CO2-footprint.

Specialisme Alles voor aanleg, onderhoud en ontwerp van de groene 
 buiten- en binnenruimte, van klein tot groot, voor particulier 
 of zakelijke markt

Vestigingsplaats Assen/Ruinerwold

Bedrijfsprofi el Groentotaal A. de Boer is uitgegroeid tot een allround bedrijf 
 in het groen dat werkt met liefde voor het vak en persoon-
 lijke aandacht voor klanten en medewerkers. Wij hechten 
 veel waarde aan vakmanschap en duurzaamheid en werken 
 elke dag aan kwaliteit. Ontwikkelingen en innovaties binnen 
 ons vakgebied worden nauwlettend gevolgd en getoetst. 
 Een levende en groene omgeving is onze inzet.
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Koninklijke Ginkel Groep
Hoveniersbedrijf met als missie het duurzaam vergroenen 
van de binnen- en buitenruimten

Specialisme  Tuinaanleg, -onderhoud, natuurlijk water, daktuinen, groene 
gevels, natuurontwikkeling, boomverzorging, interieur-
beplanting

Vestigingsplaats Veenendaal

Bedrijfsprofi el  De Koninklijke Ginkel Groep is een allround hoveniersbedrijf 
dat werkt aan het duurzaam vergroenen van onze leefomge-
ving. Wij richten ons al 111 jaar op alle groene facetten van 
de binnen- en buitenruimte. De organisatie heeft vijf vesti-
gingen met een landelijke dekking en telt 175 medewerkers.

Hovenier van der Heijden 
Tuinaanleg, onderhoud, ontwerp en uitvoering totale 
buitenruimte

Specialisme Professioneel ontwerp, aanleg en onderhoud, machinaal 
 hagen snoeien, boomverzorging (ETW), gladheidbestrijding, 
 geraniumzuilen en hanging baskets. Open visie voor 
 ontwikkelingen in de markt, met als speerpunt duurzaamheid 
 & veiligheid toepassen in ons werk.

Vestigingsplaats Den Hoorn (ZH)

Bedrijfsprofi el Hovenier van der Heijden, familiebedrijf sinds 1973, verzorgt 
 met 25 medewerkers maatwerk van ontwerp tot uitvoering. 
 Onze USP’s zijn recycling, inzet eigen materieel, vaste 
 partners, service & garantie, ervaring & vakkennis, gasbus 
 (bedrijfsauto), duurzaam onderhoud, opleiding, sociale 
 initiatieven, sterk regionaal en 24/7 inzetbaarheid.

Van Helvoirt Groenprojecten
Advies, ontwerp, aanleg en onderhoud van groenprojecten

Specialisme Integrale tuin- en terreininrichting, daktuinen, 
 boomverzorging

Vestigingsplaats Berkel-Enschot

Bedrijfsprofi el  Van Helvoirt Groenprojecten realiseert zowel groot- als 
kleinschalige projecten in de aanleg, het onderhoud en de 
boomverzorging. Wij vinden maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO) en duurzaamheid erg belangrijk. Zo is 
ons nieuwe kantoor gebouwd volgens duurzame en innova-
tieve principes, en hebben we een eigen composteerinrich-
ting voor al ons snoei- en tuinafval. Bij MVO is productont-
wikkeling onontbeerlijk, vooral gericht op duurzaamheid en 
het stimuleren van de ecologie. 

GreenM2
Hoveniersbedrijf, ontwerp, aanleg & onderhoud van tuinen, 
parken en landschappen

Specialisme Duurzame innovatieve vormgeving en materialisatie

Vestigingsplaats Doetinchem

Bedrijfsprofi el Bij GreenM2 draait het om vernieuwend design en 
 verantwoorde duurzame buitenruimtes. Onze concepten voor 
 tuinen, parken en landschappen zorgen voor versterking van 
 de architectuur & opwaardering van de omgeving en het 
 pand. Onze duidelijke voorkeur gaat uit naar het werken met 
 duurzame en eerlijke materialen als glas, staal, baksteen, etc. 
 Wij zijn sterk in de realisatie van totale projecten. 
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Hooft Hoveniers
Hoveniersbedrijf

LipsGroen
Hoveniersbedrijf/ontwerpbureau

Hoveniersbedrijf Giel van der Palen
Hoveniersbedrijf

Huibelco Tuinen
Hoveniersbedrijf

Specialisme Ontwerp, aanleg en onderhoud van duurzaam en rustgevend 
 buitenleven

Vestigingsplaats Haren

Bedrijfsprofi el Hooft Hoveniers wil mensen laten genieten van het 
 duurzaam aangelegde buitenleven. Het ontwerp maken wij 
 samen met de klant, waarbij betrokkenheid en de nieuwe 
 beweging de uitgangspunten zijn. Door onze integere 
 aanpak en het gebruik van duurzame producten werken wij 
 aan het opbouwen van de ‘Nieuwe Economie’ van morgen.

Specialisme Energetische tuinaanleg 

Vestigingsplaats Nistelrode

Bedrijfsprofi el  LipsGroen werkt volgens het FeelGood Garden principe. 
Door het gebruik van de juiste vormkracht, duurzame 
materialen, kleuren en planten afgestemd op de bewoners 
ontstaat evenwicht en daardoor harmonie. Op deze gezonde 
plek kunnen zij hun hoofd leegmaken en tegelijkertijd nieuwe 
energie opdoen – het ultieme vakantiegevoel, maar dan 
gewoon in de achtertuin.

Specialisme Speelnatuur, natuurlijke tuinen, zwemvijvers, 
 groene schoolpleinen en kinderdagverblijven

Vestigingsplaats Eindhoven

Bedrijfsprofi el De genoemde specialismen zijn de punten waarop 
 Hoveniersbedrijf Giel van der Palen zich onderscheidt van 
 doorsnee hoveniersbedrijven. We hebben diverse samen-
 werkingsverbanden op deze specialismen. Verder zijn we 
 goed gemechaniseerd om het werk voor de medewerkers zo 
 aangenaam mogelijk te maken. 

Specialisme Tuinen met visie en uitstraling, duurzaamheid uitdragen, 
 voor particulier en bedrijf

Vestigingsplaats Sint-Michielsgestel

Bedrijfsprofi el  Groen en ruimtelijk op elk gewenst oppervlak, van klein 
met visie tot groot met Visie. Innoverend in denkwijze en 
producten voor de tuinen van onze klanten. Samen met 
Lodewijk Hoekstra al ruim negen jaar bezig duurzame tuinen 
te bedenken en maken voor diverse TV-bedrijven en particu-
lieren. Designwaterwerken, zwemvijvers en parkentuinen, met 
het streven naar groen in elk opzicht. Werkzaam met diverse 
architecten.
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Risse-Westrom Groen
Hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijf

Specialisme Aanleg en onderhoud van tuinen en plantsoenen, 
 onderhoud van bomen

Vestigingsplaats Weert/Roermond

Bedrijfsprofi el  Risse-Westrom Groen is een groenbedrijf met drie pijlers: 
hoveniers- en groenvoorzieningswerk en boomonderhoud. 
Wij werken veelal met mensen die een afstand tot de 
arbeidsmarkt hebben en leiden hen op tot groenmedewer-
kers. Voor het ontwerp van een terras, tuin of park kunnen wij 
adviseren. Wij ontzorgen onze klanten door de gehele aanleg 
en/of het onderhoud van tuin en park uit te voeren.

Rozenveld Hoveniers
Hoveniersbedrijf

Specialisme Alle werkzaamheden rondom de woning, het bedrijfspand of 
 de groene instellingsruimte

Vestigingsplaats Gieten

Bedrijfsprofi el Rozenveld Hoveniers is een bedrijf met een groot groen hart. 
 We richten ons op het vergroenen van ruimtes, duurzaam 
 en passend binnen het budget, om zoveel mogelijk beleving 
 te creëren of behouden. Ook voor harde materialen kijken we 
 samen met de klant naar de duurzaamste oplossing. Verder 
 hebben we een nieuw duurzaam grondverbeteringsproduct 
 (hoveniers-bokashi) ontwikkeld uit onze eigen groene 
 reststromen. 

Hoveniersbedrijf Stip
Hoveniersbedrijf

Specialisme Aanleg, onderhoud en renovatie van tuinen

Vestigingsplaats Elspeet

Bedrijfsprofi el De drijfveer van hoveniersbedrijf Stip is het rentmeesterschap 
 voor mens, plant en milieu. Door onze betrokkenheid en oog 
 voor balans in de behoeften van natuur en mens laten wij 
 opdrachtgevers zorgeloos genieten van hun tuin. Duurzaam 
 hergebruik van materialen is een belangrijk uitgangspunt. 
 Met een blik op de verre horizon kunnen we kortetermijn-
 plannen met veel negatieve bijeff ecten vermijden. 

Van der Tol Hoveniers en 
Terreininrichters
Hoveniersbedrijf

Specialisme Terreininrichting, onderhoud & beheer, daktuinen en 
 gevelgroen, biodiversiteitsontwikkeling

Vestigingsplaats Amsterdam

Bedrijfsprofi el  Groen denken en milieubewust ondernemen zit in de genen 
van Van der Tol Hoveniers en Terreininrichters sinds de 
oprichting in 1945. Het is ons vak om rekening te houden 
met lokale biodiversiteit en de mogelijke ontwikkeling 
daarvan, en met duurzaam ondernemen. Wij kijken bij onze 
projecten vooral hoe we er een in stedelijk gebied een 
ecologisch feestje van kunnen maken. Of het nu aan de gevel 
is, op het dak of op het maaiveld... mogelijkheden genoeg.



NL Greenlabel Handboek Duurzame Buitenruimte |  153152  | NL Professionals: Hoveniers

Visser Groen
Hoveniersbedrijf

Specialisme Inrichting en beheer van groene ruimtes bij zorginstellingen 

Vestigingsplaats Hendrik-Ido-Ambacht

Bedrijfsprofi el De USP’s van Visser Groen zijn samenwerking, zowel intern 
 als met strategische partijen, gedeelde verantwoordelijkheid 
 en duurzaam ondernemen. In ons beleid staat maatschap-
 pelijk verantwoord ondernemen centraal: mens, milieu, 
 maatschappij en ondernemen vormen de basis. Voor een 
 groene inrichting laten onze dertig medewerkers creativiteit, 
 functionaliteit en kwaliteit de match aangaan met 
 duurzaamheid.

Willemstein Hoveniers
Hoveniersbedrijf

Specialisme Duurzame tuinoplossingen

Vestigingsplaats Waddinxveen

Bedrijfsprofi el Willemstein Hoveniers is een van de duurzaamste hoveniers-
 bedrijven in Nederland: deelnemer aan duurzaamheids-
 platforms, lid van VHG en partner van NL Greenlabel. We 
 gebruiken geen chemische middelen en kunstmest maar 
 eff ectieve micro-organismen. We maken gebruik van de 
 natuur, door regenwater op te vangen voor hergebruik, 
 gevels en daken te begroenen, insectenhotels te maken en 
 inheemse beplanting aan te brengen.
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Jean Berkhout Tuinontwerp en 
Tuinmanagement
Tuinontwerpen

Specialisme Vormgeven van tuin-, landschaps- en buitenontwerpen

Vestigingsplaats Steenwijk

Bedrijfsprofi el Voor Jean Berkhout Tuinontwerp en Tuinmanagement ligt 
 de bron van creativiteit in het vertalen van inspiratie naar 
 ontwerp. Als ontwerper help ik tuinideeën een eigen 
 identiteit te geven – vakkundig, helder en bevlogen, met 
 oog voor detail en de toekomst. Vanuit sociale betrokken-
 heid is mijn uitgangspunt bij alle ontwerpen het creëren van 
 een leefbare plek waar mensen genieten en plezier hebben.

Beheer in Ontwikkeling
Adviesbureau

Specialisme Advisering beheer en inrichting openbare buitenruimte

Vestigingsplaats Pijnacker

Bedrijfsprofi el Beheer in Ontwikkeling werkt voor én met gemeenten aan 
 een integrale en duurzame ontwikkeling en instandhouding 
 van de openbare buitenruimte. Onder meer door het 
 begeleiden van betrokken partijen om zich complementair te 
 verbinden. Principiële uitgangspunten van de dienstverlening 
 zijn verbindende samenwerking met en tussen interne en 
 externe stakeholders en de impact van de volledige levens-
 cyclus van producten en processen.

Ingenieursbureau met zeer brede inzetbaarheid

Specialisme Van ontwerp tot detaillering, van daktuin tot ecologische 
 oever, van beleidsstuk tot cursusmateriaal... een probleem is 
 een inspirerende uitdaging.

Vestigingsplaats Heemskerk

Bedrijfsprofi el Vanuit passie is Gaia gegroeid van ecologisch hovenier naar 
 biobased landschapsontwerper. Het ontwerp, consultancy of 
 cursusmateriaal wordt ontwikkeld vanuit de C2C- en perma-
 cultuurprincipes. Op holistische wijze is mijn bedrijfsvoering 
 verweven met mijn levenshouding, waardoor mijn benade-
 ring een totaalpakket van maatregelen oplevert. De kern-
 waarden Planet, People en Profi t zijn leidend.

Annaparte tuinontwerp 
met visie en passie
Tuinontwerpbureau

Specialisme Advisering beheer en inrichting openbare buitenruimte

Vestigingsplaats Apeldoorn

Bedrijfsprofi el  Annparte helpt met het omzetten van de wensen en ideeën 
voor de tuin in een goed doordacht en helder tuinontwerp: 

 de basis voor jarenlang tuinplezier. Met aandacht voor
 groene tuinen, hergebruik van materialen en behoud van 
 hemelwater. Ook een beplantingsplan / tuinadvies is 
 mogelijk. Mijn grootste passie is voor iedere tuin, ongeacht 
 vorm of afmeting, een ontwerp te maken dat helemaal naar 
 wens is.

consultancy en educatieconsultancy en educatie

Duurzaam landschapsontwerp

GG ai Gaia, bureau voor duurzaam landschaps-
ontwerp, consultancy en educatie
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Vis à Vis Ontwerpers
Ontwerpbureau

Specialisme  Tuinontwerpen, landschapsinrichting, beplantingsplannen, 
beheerplannen en tuinadvies op maat

Vestigingsplaats Woudrichem

Bedrijfsprofi el  Vis à Vis Ontwerpers ontwerpt voor particulieren, bedrijven, 
scholen en gemeenten een grote diversiteit aan projecten. 
Wij willen de omgeving leefbaarder maken door verant-
woorde ‘groene’ keuzes, een gedegen vakkennis van planten, 
biotopen en materialen, en een goede observatie van de 
plaatselijke omstandigheden. Door gebruik te maken van de 
ecologische (natuurlijke) processen komen we tot een 
natuurrijke (en beheersbare) tuin die goed is voor mens, 
dier en plant. We zorgen ook voor een goed beheerplan of 
onderhoudsadvies en tuincoaching.

Willem Jakobs
Ontwerpbureau

Specialisme Participatie

Vestigingsplaats Arnhem

Bedrijfsprofi el  De kracht van ontwerpen is om mensen duurzaam met elkaar 
te verbinden. Het ontwerp van de openbare ruimte, de rol 
van de natuur en de participatie van bewoners vragen om 
nieuw elan. Verbinding is hierin het sleutelwoord. Willem 
Jakobs werkt van onderop aan gedragen en groene ideeën, 
want alleen in samenwerking kan de duurzame verandering 
van onze buitenruimte tot stand worden gebracht.

Bart Hoes
Ontwerpbureau

Specialisme  Particuliere tuinen, bedrijfstuinen, landschappen en stedelijk 
gebied

Vestigingsplaats Vogelenzang

Bedrijfsprofi el  Een ontwerp is voor Bart Hoes Groene Architectuur een 
zoektocht naar balans: tussen schoonheid en functionaliteit, 
tussen leven en beleven. Een goed ontworpen tuin dient het 
hele jaar interessant te zijn. Elementen als water en beplan-
tingen nemen een belangrijke plaats in. Water brengt ver-
koeling, spiegeling en beweging, maar ook rust. Beplanting 
versterkt het ontwerp, soms speels, kleurrijk en weelderig, 
dan weer krachtig, sober en robuust.

GROENE ARCHITECTUUR

Pantone 356 C
Black 70%

bart hoes
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VHG
Branchevereniging

Specialisme Het behartigen van de collectieve en individuele belangen 
 van aangesloten leden.

Vestigingsplaats Houten

Bedrijfsprofi el  VHG is de branchevereniging van ondernemers in het groen 
met ruim 1.200 aangesloten leden. Zij zijn actief in de aanleg 
en het onderhoud van particuliere tuinen, in het openbaar 
groen en op, aan en in gebouwen. Uit een recent tuinbele-
vingsonderzoek is gebleken dat tuineigenaren graag iets met 
duurzaamheid willen, maar niet weten wat de mogelijkheden 
zijn. VHG heeft daarom het concept van ‘De Levende Tuin’ 
ontwikkeld. Als de elementen water, bodem, energie, dieren 
en voedsel goed met elkaar in balans zijn, is er sprake van 
een levende duurzame tuin. Hoveniers kunnen dit concept 
met alle bijbehorende communicatiemiddelen gebruiken in 
hun advisering. Het concept is ook uitstekend geschikt voor 
een vertaling naar de openbare ruimte, bijvoorbeeld voor het 
bevorderen van de biodiversiteit. Groen is dan niet langer 
alleen decoratie, maar draagt bij aan de kwaliteit van de leef-
omgeving en de gezondheid van mensen. Branchevereniging 
VHG zet zich in om deze boodschap breed voor het voetlicht 
te brengen.
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Royal HaskoningDHV
Advies- en Ingenieursbureau

Specialisme  Duurzaamheid van de buitenruimte meetbaar en daardoor 
praktisch toepasbaar maken

Vestigingsplaats Amersfoort (hoofdkantoor)

Bedrijfsprofi el  Royal HaskoningDHV is een onafhankelijk en internationaal 
adviserend ingenieursbureau. 6.500 professionals leveren 
vanuit 100 kantoren in 35 landen innovatieve en duurzame 
adviesdiensten op het gebied van gebouwen; energie en 
mijnbouw; industrie; infrastructuur; luchtvaart; maritiem en 
waterwegen; rivieren, delta’s en kusten; stad, omgeving en 
strategie; transport en assetmanagement; en watertechno-
logie.
Wij zijn gewend om op een slimme wijze de binnen onze 
organisatie aanwezige expertise te benutten. Wij kunnen de 
klant ontzorgen en adviseren bij projecten van initiatie- tot 
en met gebruikersfase. Voor NL Greenlabel hebben wij 
praktische methoden ontwikkeld voor het meten van 
duurzaamheid van de buitenruimte. Voor bedrijven en 
overheden zijn we dé gesprekspartner voor duurzame 
ontwikkeling van onze samenleving.
Samen met anderen bereik je meer dan alleen. Wij werken 
vanuit die basisgedachte nauw samen met kennisinstituten, 
klanten, overheden, de industrie en met anderen die, net als 
wij, een rol willen spelen in de duurzame ontwikkeling van 
de wereld om ons heen. Juist daarom werken we zo graag 
samen met NL Greenlabel. Samenwerking in duurzaamheid 
leidt tot de beste resultaten.
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Dutch Green Building Council
Netwerkorganisatie voor duurzaam bouwen en vastgoed

Specialisme Verduurzaming van de gebouwde omgeving

Vestigingsplaats Rotterdam

Bedrijfsprofi el  De Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhanke-
lijke non-profi t organisatie die op allerlei manieren bijdraagt 
aan de verduurzaming van bouw en vastgoed in ons land. 
Eén van haar taken is het (door)ontwikkelen van het 
BREEAM-NL keurmerk, waarmee je op onafhankelijke wijze 
gebouwen (zowel nieuw als bestaand), projecten en gebieden 
kunt beoordelen op duurzaamheid. DGBC wordt gesteund 
door zogenaamde participanten; dit zijn organisaties en 
bedrijven die zich sterk maken voor de verduurzaming van 
de bebouwde omgeving.
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Groenkeur
Het enige onafhankelijke kwaliteitskeurmerk in het groen

Specialisme  Samen met ondernemers en opdrachtgevers sectorbreed 
aanvaarde kwaliteitsnormen ontwikkelen

Vestigingsplaats Houten

Bedrijfsprofi el  Groenkeur bevordert het vakmanschap van groenprofessio-
nals en stelt de ‘regels’ op waaraan aangesloten bedrijven 
moeten voldoen. Niet Stichting Groenkeur, maar een certifi -
cerende instelling keurt de aangesloten bedrijven en beoor-
deelt of deze qua bedrijfsvoering en uitvoering van projecten 
aan de gestelde eisen voldoen. 
Een onafhankelijk keurmerk biedt meerwaarde. Dit uit zich 
in de kwaliteit van de uitvoering, materiaalgebruik én 
garantie. Zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers 
willen een eindproduct dat voldoet aan het gewenste beeld 
en de opgegeven specifi caties. Groenkeur-gecertifi ceerde 
bedrijven staan voor Kwaliteit, Service en Garantie! 
Voor consumenten telt vooral het Groenkeur-certifi caat 
Tuinaanleg & Tuinonderhoud. In opkomst is Dak- & Gevel-
begroening, onder meer omdat vanuit de duurzaamheids-
gedachte steeds meer mensen groene gevels of daken willen 
als natuurlijke buff er voor regenwater of extra isolatie. In de 
zakelijke markt zijn daarnaast de certifi caten voor Groen-
voorzieningen, Boomverzorging én het nieuwe product-
certifi caat Duurzame Boomkwekerijproducten belangrijk. 
Met dit nieuwe certifi caat voldoen boomkwekers aan de 
criteria voor duurzaam inkopen van de overheid. In ruim 
70% van de bestekken wordt Groenkeur of gelijkwaardig 
gevraagd.

MVO Nederland
Kennis- en netwerkorganisatie

Specialisme Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Vestigingsplaats Utrecht

Bedrijfsprofi el  MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisa-
tie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO); 
hét startpunt voor alle ondernemers die hun bedrijfsvoering 
willen verduurzamen. MVO Nederland inspireert, verbindt 
en versterkt bedrijven en sectoren om steeds verdergaande 
stappen te zetten op het gebied van maatschappelijk verant-
woord ondernemen. ‘Samen veranderen’ is ons motto.
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Stichting Agrodome
Advies- en kenniscentrum bouwen met natuurlijke 
materialen

Specialisme Biobased materialen en toepassingen in de gebouwde 
 omgeving

Vestigingsplaats Wageningen

Bedrijfsprofi el Stichting Agrodome is een advies- en informatiecentrum 
 voor natuurlijke bouwmaterialen en toepassingen in de 
 leefomgeving, zowel binnen als buiten. Wij willen bijdragen 
 aan een gezonde en duurzame leefomgeving waarin ieder 
 prettig kan wonen, ontspannen en werken. Naast maat-
 werkadvies ontwikkelt Agrodome ook informatieconcepten 
 voor de toepassing van materialen in de praktijk, en 
 exposities.

BonsenReuling Accountants-
Belastingadviseurs
Zakelijke dienstverlening

Specialisme Fiscale voordelen omtrent duurzaamheid en 
 milieuvriendelijke oplossingen

Vestigingsplaats Lichtenvoorde/Eibergen/Deventer

Bedrijfsprofi el BonsenReuling is een vooraanstaand middelgroot 
 ondernemersadvieskantoor in Oost-Nederland. Specialisten 
 behandelen vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken. 
 Met 110 medewerkers, onder wie accountants, fi scalisten, 
 juristen en pensioen- en salarisadviseurs, kunnen wij het 
 gewenste maatwerk leveren. Daarnaast hebben wij veel 
 kennis van fi scale voordelen en subsidies omtrent 
 duurzaamheid en milieuvriendelijke oplossingen. 

GroeiBalans
Advies en Onderzoek

Specialisme Bodembiologie, gewasanalyses en gewasbescherming

Vestigingsplaats Klein-Zundert

Bedrijfsprofi el GroeiBalans is gespecialiseerd in het oplossen van 
 teelttechnische knelpunten in kwekerijen en agrarische 
 ondernemingen en in de openbare groene omgeving. 
 We gebruiken hierbij zoveel mogelijk natuurlijke oplossingen 
 (organische kringlopen), met hulp van speciale onderzoeks-
 methoden en grondmonsters. In teeltsystemen zoeken we 
 naar evenwicht (GroeiBalans!): ziekte en plagen voorkomen, 
 plantgezondheid stimuleren.
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Idreco
Engineering- en productiebedrijf 

Specialisme Baggersystemen en -pompen

Vestigingsplaats Doetinchem

Bedrijfsprofi el  Idreco ontwikkelt en bouwt innovatieve klantspecifi eke 
baggersystemen en -pompen. Deze systemen zijn 
modulair en duurzaam (energie/milieuzuinig en kosten-
effi  ciënt) ontworpen. Onze markt ligt in de baggerindustrie, 
specifi ek mining, zand- en grindwinning, deep sea dredging 
en hydrodam cleaning.
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Van Doren Reclame
Reclamebureau

Specialisme Advies, ontwerp, reclame, productie

Vestigingsplaats Duiven

Bedrijfsprofi el Van Doren Reclame zorgt ervoor dat reclame-uitingen 
 optimaal tot hun recht komen!
 Onze ervaren ontwerpers en dtp’ers benutten uw budget 
 optimaal. Daarom heeft Van Doren Reclame naast haar 
 ontwerpstudio, met de meest moderne digitale apparatuur, 
 de beschikking over een fotografi e- en een productie-
 afdeling. Zo wordt snel een kwalitatief hoogstaand eind-
 product geleverd door heel Nederland. Al ruim 30 jaar 
 hebben we tevreden klanten in de B2B en retail. 

Schutreclame
Reclamebureau

Specialisme Communicatie-advies, online en offl  ine concepten, 
 vormgeving, teksten en producties

Vestigingsplaats Amsterdam

Bedrijfsprofi el Schutreclame is een full-service reclamebureau dat 
 doelstellingen en wensen van de klant vertaalt naar creatieve 
 en eff ectieve online en offl  ine communicatie.

creative agency

PersC
Communicatiebureau

Specialisme  PersC inspireert, motiveert, activeert en verbindt mensen met 
behulp van de juiste communicatie. Van strategie tot uitwer-
king. On- en offl  ine.

 
Vestigingsplaats Rotterdam
 
Bedrijfsprofi el  Als bureau met een Rotterdams accent zijn we niet van de 

mooie praatjes. Wel van de eff ectieve strategieën, de crea-
tieve ideeën en de slagvaardige uitvoering. Wij zoeken geen 
one-night stands; wij gaan voor langdurige verbondenheid. 
Tussen opdrachtgever en diens klant, tussen klant en product, 
tussen PersC en opdrachtgever. Duurzaamheid zit vooral in 
mensen.
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Event Creators
Specialist in het organiseren van evenementen

Specialisme  Hét trefpunt zijn voor specialisten en tuinbezitters/
 -liefhebbers op het gebied van tuin en deco. Events 
 verzorgen met een exclusief en divers aanbod van 
 standhouders, modeltuinen, entertainment en catering.

Vestigingsplaats Weerselo

Bedrijfsprofi el De Event Creators zetten bijna 20 jaar geleden voor het eerst 
 voet op Duitse bodem; in Lingen was toen de allereerste 
 Gartenträume. Daar vond en vindt de consument inspiratie, 
 tips, trends en adviezen voor het nieuwe tuinseizoen en alles 
 op het gebied van groen en tuin. Tuinmeubilair, bloemen, 
 (natuur)steen, decoratie, planten en showtuinen. Regionale 
 hoveniers tonen de nieuwste trends en ontwikkelingen voor 
 in de tuin. Gartenträume-beurzen zijn er nu in heel Duitsland.



Sanoma
Mediabedrijf

Specialisme Breedste, meest gevarieerde en toonaangevende portfolio in 
 Nederland

Vestigingsplaats Hoofddorp

Bedrijfsprofi el De drie buitenbladen van Sanoma – Home and Garden, 
 Seasons en Tuinieren – brengen onze lezers in elke editie 
 veel inspiratie en informatie over een duurzame buiten-
 omgeving. Bijvoorbeeld een nieuw ecologisch product in 
 een shopping-rubriek, een artikel over ‘groene’ reisbestem-
 mingen of een natuurtuin en een geheel themanummer 
 gewijd aan hergebruik. Groen zit in het DNA van onze 
 buitenbladen.
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Elba-Rec
Uitgever, organisator, marketing- en communicatiebureau

Specialisme Een totaalpakket van marketing, communicatie, data, 
 netwerken en kennis verzorgen op het gebied van stedelijke 
 ontwikkeling en inrichting, economie en vastgoed

Vestigingsplaats Amersfoort

Bedrijfsprofi el Om haar positie te versterken en cross-mediaal én sectoraal 
 te kunnen werken, heeft Elba Media het marketing- en 
 communicatiebureau R.E.C overgenomen. 

  R.E.C is specialist op het gebied van wonen, werken, en 
winkelen, gefocust op de eindgebruiker en heeft succes-
volle projecten gerealiseerd. Van binnenstadmanagement en 
revitalisering van winkelgebieden tot branding van woon- en 
werkgebieden. 

  Elba Media is naast uitgever van vakbladen ook organisator 
van inhoudelijke netwerkevenementen en reizen. Daarnaast 
pakken we een nieuwe rol. Onze kracht is het activeren van 
verschillende netwerken en die met elkaar verbinden. Zo 
bouwen wij aan inhoudelijke communities of practice, waarbij 
we onze kennis en netwerken overal en aan iedereen be-
schikbaar stellen via onze bekende en ook nieuwe producten.

Met trots presenteer ik u het nieuwe Elba-Rec. Om onze positie te versterken 
en cross-mediaal én sectoraal te kunnen werken, heef t Elba Media het 
marketing- en communicatiebureau R.E.C overgenomen. R.E.C is specialist 
op het gebied van wonen, werken, en winkelen, gefocust op de eindgebruiker 
en heeft succesvolle projecten gerealiseerd. Van binnenstadmanagement, 
revitalisering van winkelgebieden tot branding van woon- en werkgebieden.
 
Elba Media is naast uitgever van vakbladen ook organisator van inhoudelijke 
netwerkevenementen en reizen. Daarnaast pakken we ook een nieuwe rol. 
Onze kracht is het activeren van verschillende netwerken en die met elkaar 
verbinden. Zo bouwen wij aan inhoudelijke communities of practice, waarbij 
we onze kennis en netwerken overal en aan iedereen beschikbaar stellen via 
onze voor u bekende maar ook nieuwe producten.
 
Samen zijn wij in staat om een totaalpakket van marketing, communicatie, 
data, netwerken en kennis te verzorgen op het gebied van stedelijke ontwik-
keling en inrichting, economie en vastgoed. Maak (opnieuw) kennis met  
Elba-Rec en neem een kijkje op www.elba-rec.nl
 

Edgar van Eekelen
Directeur Elba-Rec
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Royal Lemkes
Handelsbedrijf

Specialisme Het leveren van kamer- en tuinplanten aan grootschalige 
 Europese retailketens (bouwmarkten, tuincentra, super-
 markten, discounters en woonwinkels)

Vestigingsplaats Bleiswijk

Bedrijfsprofi el Royal Lemkes is een modern en innovatief handelsbedrijf 
 in sierteeltproducten. In samenwerking met onze klanten, 
 Europese retailers, organiseren wij een succesvolle keten, 
 waarbij kwaliteit en effi  ciency bovenaan staan. Onze ambitie 
 luidt: We willen mensen laten genieten van leven! 
 Royal Lemkes wil de partner bij uitstek zijn die het rendement 
 van de retailer duurzaam verbetert.

Zonnepanelen op het dak van het bedrijfspand van Royal Lemkes, dat hiermee voor ruim tachtig 
procent in de eigen elektriciteitsbehoefte voorziet.

NL PROFESSIONALS
Op www.nlgreenlabel.nl kunnen 
opdrachtgevers in hun omgeving 
professionals met een ‘groen hart’ 
(hoveniers, architecten, ontwerpers en 
adviesbureaus) vinden. In advies, ontwerp, 
aanleg en onderhoud passen ze duurzame 
uitgangspunten, planten, producten 
en materialen toe en bevorderen ze 
biodiversiteit.

HANDBOEK
Overzicht van kennis en producten voor 
ontwerp en inrichting van een duurzame 
buitenruimte. Voor (landschaps)architecten, 
stedenbouwkundigen, hoofden groenvoor-
ziening, beleidsmedewerkers, planologen, 
constructeurs, civiel-technici, verkeerskun-
digen, werkvoorbereiders, bestekmakers en 
inkopers. 

CONGRESSEN
Inspiratie en kennisoverdracht voor iedereen 
die betrokken is bij de inrichting van onze 
buitenruimte, van burger tot bestuurder, van 
leverancier tot uitvoerder.

PROJECTEN
NL Greenlabel brengt partijen bij elkaar voor 
concrete projecten rond de inrichting van 
een duurzame buitenruimte.

BUSINESS MEETINGS
Partners ontmoeten elkaar in een inspire-
rende setting en ontwikkelen gezamenlijk 
duurzame business.

BEURSDEELNAMES
Partners presenteren zich onder de vlag van 
NL Greenlabel op tuin- en groenbeurzen 
voor professionals en consumenten.

DUURZAAM AANBOD VAN NL GREENLABEL
De duurzaamheidspaspoorten zijn het visitekaartje voor de partners. 
Maar NL Greenlabel heeft nog veel meer te bieden.

Fiscale stimulans 

De duurzaamste producten van 
NL Greenlabel partners, met een 
A- of B-label, vallen onder de 
MIA\Vamil-regeling (Milieu Investerings-
aftrek en Willekeurige afschrijving 
milieu-investeringen). Bedrijven krijgen 
de mogelijkheid van 75% willekeurige 
afschrijving en 27% belastingaftrek 
voor de kosten van investering in deze 
duurzame producten.
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NL Greenlabel staat open voor partijen 
die, elk op hun eigen terrein en hun eigen 
manier, invulling willen geven aan het 
streven naar een levende en duurzame 
buitenruimte.

Producenten/leveranciers/ontwerpers 
kunnen hun producten en materialen, 
planten en projecten aanbieden 
voor labeling. Met het verkregen 
duurzaamheidspaspoort kunnen ze klanten 
inzicht geven in de duurzaamheid van hun 
‘product’.

De methodiek van NL Greenlabel helpt 
gemeentes en andere partijen die 
duurzaamheid hoog in het vaandel hebben 
staan bij het maken van verantwoorde 
keuzes voor de inrichting van de (openbare) 
buitenruimte. Met de nu ontwikkelde 
methode kunnen ze niet alleen kiezen 
voor duurzame producten, maar ook voor 

duurzame projecten en ontwerpen. 
Hoveniers kunnen hun opdrachtgevers met 
dit duurzaamheidspaspoort een prachtige 
én verantwoorde tuin aanbieden en laten 
zien wat de duurzame meerwaarde van 
die tuin is. Tuincentra kunnen hun klanten 
eenvoudig een bewuste keuze laten maken 
voor duurzame producten, materialen en 
planten.

Voor meer informatie of aanmelding 
voor labeling: office@nlgreenlabel.nl

De NL Greenlabel website heeft 
het complete duurzame aanbod: 
www.nlgreenlabel.nl

PARTICIPEREN in NL Greenlabel

Comité van Aanbeveling
• Dr. Maarten Arentsen, universitair hoofddocent Energie-innovatie, Universiteit Twente 
• Prof.dr.ir. Han Brezet, hoogleraar Design for Sustainability, Technische Universiteit Delft
• Prof.dr. Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability, 
  Technische Universiteit Delft
• Menno Groeneveld, manager Energietransitie, Gasunie 
• Drs. Vincent Kuypers, kennismakelaar
• Drs. Kim van der Leest, bestuurslid Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen
• Dr. Jolanda Maas, senior onderzoeker Sociale Geneeskunde, VU Medisch Centrum
• Prof.ir.ing. Winy Maas, hoogleraar Architecture and Urban Design, Technische Universiteit Delft
• Ir. Paul de Ruiter, architect 
• Ing. Anja van der Sande MMO, directeur Jongkind BV, Aalsmeer
• Prof.dr. Olaf Schuiling, emeritus hoogleraar Geochemie, Universiteit Utrecht
• Dr.ir. Robbert Snep, DLO Onderzoeker, Alterra – Wageningen Universiteit & Researchcentrum
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De inrichting van de buitenruimte weer in balans brengen met onze natuurlijke 
leefomgeving. Dat is de ambitie van Nico Wissing (tuin- en landschapsontwerper 
en visionair in integrale duurzame landschapsontwikkeling) en Lodewijk Hoekstra 
(‘groenpionier’ en bekend van RTL Eigen Huis & Tuin en Green-Kids). 
Met NL Greenlabel willen ze duurzaamheid en biodiversiteit bevorderen. 

Vorig jaar publiceerden Nico & Lodewijk een handboek om hun kennis te delen, te 
laten zien dat duurzaamheid meetbaar is en een uitgebreid overzicht te geven van 
de NL Greenlabel partners met hun duurzame (gelabelde) producten en materialen, 
planten en projecten. Die boodschap is enthousiast ontvangen. Deze tweede editie 
is aangevuld met de nieuwste ontwikkelingen, een overzicht van concrete 
activiteiten en nieuwe partners en gelabelde ‘producten’. 

Dit nieuwe handboek is bedoeld voor de ontwerpers en inrichters van onze buiten-
ruimte, van (landschaps)architecten, hoofden groenvoorziening en beleidsmede-
werkers tot civiel-technici, bestekmakers en inkopers. Uiteindelijk biedt het concrete 
handvatten en milieuvriendelijke alternatieven voor iedereen die wil werken aan een 
levende en duurzame buitenruimte, van burger tot bestuurder.

Voor nog meer inspiratie: www.nlgreenlabel.nl


