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C-148
Green Deal Levende Duurzame Buitenruimtes

Betrokken partijen
-  Rijksoverheid
-  NL Greenlabel
-  Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG)

Beschrijving initiatief
Nederland heeft zich verbonden aan internationale afspraken op het gebied van natuur en biodiversiteit  
en heeft Europeesrechtelijke verplichtingen die voortkomen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Om deze 
internationale afspraken en verplichtingen na te komen is het belangrijk om de biodiversiteit binnen,  
maar ook buiten de bestaande natuurgebieden te beschermen en te bevorderen.

Het doel van deze Green Deal is het bevorderen van een duurzame inrichting van particuliere en openbare 
buitenruimtes in Nederland, zodat de biodiversiteit wordt gewaarborgd en verder toeneemt. Het gaat 
hierbij vooral om de soorten en habitattypen waarvoor Nederland internationale afspraken op het gebied 
van biodiversiteit heeft gemaakt. De door VHG ontwikkelde principes van De Levende Tuin vormen hiervoor 
de basis. Om dit doel te bereiken, ontwikkelen de partijen een Paspoort Levende Duurzame Buitenruimte 
om de duurzaamheid van tuinen, parken en overig groen meetbaar te maken. Daarnaast werken ze aan  
de bewustwording over de meerwaarde van het gebruik van duurzame materialen en inheemse beplanting 
om de biodiversiteit te bevorderen. 

Resultaten
-  Plannen en ontwerpen voor buitenruimtes kunnen het Paspoort Levende Duurzame Buitenruimte 

krijgen, dat helder en kort de verduurzaming weergeeft met de daarbij behorende score. Zo is het direct 
duidelijk hoe duurzaam een buitenruimte is.

-  Particulieren, professionals en overheden passen duurzame materialen en inheemse beplanting toe,  
ze zijn zich bewust van de meerwaarde. 

Einddatum: 15 mei 2016

Inzet en acties partijen
De partijen werken samen om het Paspoort Levende Duurzame Buitenruimtes te ontwikkelen en het 
gebruik te bevorderen. Ze voeren hiervoor individuele en gezamenlijke acties uit. NL Greenlabel richt zich 
vanuit zijn expertise op het inzichtelijk maken van de integrale duurzaamheid, waaronder biodiversiteit, 
van plannen en ontwerpen voor de buitenruimte. Hiervoor ontwikkelt NL Greenlabel een duurzaamheids-
label. VHG richt zich voornamelijk op het bevorderen van het gebruik door de leden te informeren over  
de duurzaamheid en het verduurzamen van buitenruimtes.

Inzet en acties van NL Greenlabel:
-  NL Greenlabel traint professionals en leidt ze op in het gebruik van duurzame materialen en producten 

en maakt ze wegwijs in het creëren van meetbaar duurzame groene ruimtes. Hiervoor ontwikkelen  
de partijen het Paspoort Levende Duurzame Buitenruimtes.

-  NL Greenlabel geeft seminars voor onder meer overheden, ontwikkelaars en architecten over de 
toepassing van de principes van De Levende Tuin bij het ontwerpen en inrichten van buitenruimtes.  
NL Greenlabel wil ze zo enthousiasmeren voor het inrichten van duurzame, levende buitenruimtes.
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-  NL Greenlabel geeft de consument informatie over het gebruik van duurzame materialen bij het 
inrichten van buitenruimtes. Op het gebied van milieuvriendelijk tuinieren sluit NL Greenlabel zich 
aan bij initiatieven van VHG en andere bestaande organisaties als Stichting Milieukeur.

-  NL Greenlabel laat het Paspoort Levende Duurzame Buitenruimtes uitgeven door een onafhankelijke 
stichting die ook toeziet op het gebruik van het paspoort. De stichting voorziet ook in een adequate 
geschillenbeslechting.

Inzet en acties VHG:
-  VHG stimuleert haar leden (professionals in het groen) om duurzaamheid, waaronder biodiversiteit, 

actief uit te dragen. Hierbij kunnen ze onder andere gebruikmaken van de manual De Levende Tuin. 
Als ambassadeurs kunnen deze professionals consumenten en overige terreinbeheerders enthousias-
meren voor het inrichten van duurzame, levende buitenruimtes.

-  VHG onderzoekt de mogelijkheden om het duurzaam inrichten van snippergroen te koppelen aan  
de programma’s TEEB stad en Groen Loont van het ministerie van Economische Zaken.

-  VHG schrijft in overleg met NL Greenlabel een voorstel voor het ontwikkelen van een branche-
certificaat, inclusief lesmateriaal en examenmethodiek. Het gaat hierbij om een branchecertificaat  
voor studenten en professionals in het groen om de benodigde kennis over het vergroenen en 
verduurzamen van de buitenruimte over te dragen en te borgen. VHG brengt dit branchecertificaat  
ook in in de officiële kwalificatiestructuur van mbo-opleidingen in de groene ruimte.

-  VHG ontwikkelt en organiseert onder andere voorlichtingsbijeenkomsten en workshops voor 
professionals in het groen om ze te enthousiasmeren voor het inrichten van duurzame, levende 
buitenruimtes.

-  VHG brengt samen met haar achterban de principes van De Levende Tuin onder de aandacht bij 
opdrachtgevers.

Gezamenlijke inzet en acties NL Greenlabel en VHG:
-  NL Greenlabel en VHG gaan een samenwerking aan voor meerdere jaren, waarbij beide organisaties  

hun eigen kennis en specialisme inbrengen. NL Greenlabel en VHG zijn gelijkwaardige samenwerkings-
partners en hechten waarde aan het behoud van de eigen identiteit, uitgangspunten en bijbehorende 
producten en diensten.

-  In opdracht van NL Greenlabel en VHG wordt het Paspoort Levende Duurzame Buitenruimtes 
ontwikkeld:

  - Het paspoort is bestemd voor het plannen en het ontwerpen van een buitenruimte.
  - Het paspoort sluit aan bij het productpaspoort van NL Green Label, dat deze partij ontwikkelt  

 voor producten die in de buitenruimte worden gebruikt.
  - Het paspoort bestaat uit beoordelingscriteria en bijbehorende wegingsfactoren op basis van  

 de principes van De Levende Tuin.
-  NL Greenlabel en VHG voeren een gezamenlijke bewustwordingscampagne om het belang van de 

principes van De Levende Tuin bekendheid te geven. Ze kunnen hiervoor bijvoorbeeld promotie-
campagnes voor de consument en congressen organiseren en gemeenten aansporen om snippergroen 
duurzamer in te richten. 

Inzet en acties Rijksoverheid
-  De Rijksoverheid onderzoekt hoe consumenten hun eigen tuin of buitenruimte zo kunnen inrichten 

dat ze een positieve impuls geven aan de Rode Lijst Soorten en de VHR-soorten. Deze informatie is  
voor iedereen openbaar.

-  De Rijksoverheid brengt de beleidsinstrumenten in kaart die kunnen bijdragen aan de (door)-
ontwikkeling van de beoordelingssystematiek voor het Paspoort Levende Duurzame Buitenruimtes. 
Hiervoor stelt de Rijksoverheid een vaste contactpersoon aan.
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-  De Rijksoverheid informeert gemeenten over de principes van De Levende Tuin en de meerwaarde 
daarvan voor de kwaliteit van de Nederlandse buitenruimtes. Het ministerie van Economische Zaken 
benadert hiervoor contactpersonen bij de TEEB-gemeenten, de VNG en Platform 31 om de principes 
van De Levende Tuin onder de aandacht te brengen.

-  De Rijksoverheid stelt zijn expertise en netwerk van natuur- en soortenorganisaties beschikbaar aan  
NL Greenlabel en VHG voor het ontwikkelen van het Paspoort Levende Duurzame Buitenruimtes.  
Ook kunnen NL Greenlabel en VHG dit netwerk gebruiken om benodigde kennis over het vergroenen 
en verduurzamen van de buitenruimte over te dragen aan studenten en professionals in het groen.

-  De Rijksoverheid stelt binnen de relevante wettelijke kaders een financiële bijdrage van maximaal  
€ 300.000 (inclusief eventuele btw) beschikbaar. Deze bijdrage is bestemd voor de ondersteuning  
van procesbegeleiding en praktische kennisontwikkeling en -verspreiding in deze Green Deal. 


