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Voor een levende en duurzame buitenruimte

“Op de drempel van een nieuw bewustzijn”
De	inrichting	van	de	buitenruimte	weer	in	balans	brengen	met	onze	natuurlijke	leefomgeving.	
Dat	is	de	ambitie	van	NL	Greenlabel;	samen	met	onze	partners	en	professionals	willen	wij	duurzaamheid	en	
biodiversiteit	bevorderen.	Daarom	helpen	wij	bedrijven,	overheden	en	consumenten	om	duurzame	keuzes	voor	
de	buitenruimte	te	maken.
Onze	ideeën	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:	‘back	to	basic’	en	terug	naar	de	natuur,	met	een	positieve	benadering	van	groen.	

Laten	we	samen	die	stap	naar	een	nieuw	bewustzijn	zetten	en	aan	de	slag	gaan	voor	een	levende	en	duurzame	
buitenruimte.	Nu	is	de	tijd	om	door	te	pakken.  

Lodewijk Hoekstra 
Founder	NL	Greenlabel
‘Groenpionier’	en	TV-presentator	van	
RTL	Eigen	Huis	&	Tuin	en	Green-Kids

Nico Wissing 
Founder	NL	Greenlabel
Visionair,	autoriteit	en	vormgever	op	
gebied	van	tuin-	en	landschapsontwikkeling
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Op de Floriade 2012 in Venlo kreeg de droom van NL Greenlabel voor het eerst
concreet gestalte, in een tuin van 1.000 m2 met alleen maar duurzame 
producten, materialen en planten.

CO2
 - bindende tegels

Solar tree

Bamboepaviljoen

Solar carport

Zitelement met wadi

Groene buffers voor zuurstof
Olivijn

Cortenstaal afscheiding

Inheemse beplanting

Tuinhuis van Hollands Hout



Er	is	bij	allerlei	partijen	veel	behoefte	aan	kennis	en	
concrete	handvatten	om	te	komen	tot	een	levende	
en	duurzame	buitenruimte.	Om	daarin	te	voorzien,	
hebben	Nico	Wissing	en	Lodewijk	Hoekstra	samen	
NL	Greenlabel	opgericht	–	NL	staat	voor	Nico	&	
Lodewijk.

Duurzaamheid bevorderen
NL	Greenlabel	heeft	tot	doel	het	gebruik	van	
duurzame	producten	en	materialen	en	groen	in	
de	ruimste	zin	van	het	woord	te	bevorderen.	NL	
Greenlabel	brengt	kennis,	producten,	leveranciers	
en	professionals	op	gebied	van	duurzame	innova-
ties	voor	de	buitenruimte	bij	elkaar	en	
maakt	duurzaamheid	meetbaar.	

NL Greenlabel Academy
Duurzaamheid	betekent	een	nieuwe	manier	van	denken.	
De	NL	Greenlabel	Academy	helpt	bij	dit	‘omdenken’	door	
het	organiseren	van	masterclasses	en	workshops.	Een	greep	
uit	de	thema’s:	levende	en	duurzame	buitenruimte,	biodiver-
siteit,	cradle-to-cradle,	ondernemerschap	van	duurzaamheid.	
Voor	meer	informatie:	academy@nlgreenlabel.nl

STICHTING EERLIJK BUITENLEVEN
NL	Greenlabel	heeft	de	Stichting	Eerlijk	Buitenleven	in	
het	leven	geroepen.	Deze	stichting	wil	ervoor	zorgen	
dat	leveranciers	in	de	groenbranche	blijven	verduurzamen.	
Daarnaast	wil	ze	de	producenten	prikkelen	tot	innovatie	
en	tot	transparantie	over	de	producten	die	ze	maken.	Zie	
www.eerlijkbuitenleven.nl.	

PARTNERS
Producenten,	leveranciers,	ontwerpers,	adviesbureaus	
en	hoveniers	kunnen	zich	als	partner	aan	NL	Greenlabel	
verbinden.	Zij	kunnen	hun	producten	laten	labelen	en	
deelnemen	aan	het	brede	scala	aan	activiteiten	dat	NL	
Greenlabel	organiseert.	

Premium partners

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,	Techni-
sche	Universiteit	Delft	•	Ir.	Paul	de	Ruiter,	architect	
•	Prof.dr.	Olaf	Schuiling,	emeritus	hoogleraar	Geochemie,	
Universiteit	Utrecht	•	Dr.ir.	Robbert	Snep,	DLO	Onderzoeker,	
Alterra	Wageningen	Universiteit	&	Researchcentrum
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Duurzaam platformNL Greenlabel

Er is altijd een keuze !

GROEN HEEFT MEERWAARDE 
•	Levert	zuurstof,	neemt	CO2	op	en	gaat	zo	het		 	
			versterkte	broeikaseffect	tegen.	
•	Verhoogt	kwaliteit	van	leven,	biedt	inspiratie	en	
		 ontspanning,	verlaagt	stress.	
•	Bevordert	algemene	welzijn,	welbevinden	en	
			gezondheid	van	mensen.
•	Kan	geluidsoverlast	dempen	en	fijnstof	binden.	
•	Verhoogt	kwaliteit	van	woonomgeving	(en	waarde							
			van	huizen).	
•	Bevordert	de	sociale	samenhang	in	wijken,	met	
		 ontmoetings-	en	ontspanningsplekken.

De levende tuin
Een	belangrijke	praktische	inspiratiebron	voor	NL	
Greenlabel	is	‘de	levende	tuin’.	Om	het	belang	van	
groen	voor	onze	gezondheid	en	de	kwaliteit	van	ons	
leefmilieu	door	te	trekken	naar	de	eigen	tuin	en	onze	
groene	leefomgeving,	heeft	branchevereniging	VHG	dit	
concept	ontwikkeld.	VHG	koppelt	‘de	levende	tuin’	aan	
duurzaam	en	verantwoord	materiaalgebruik.	

Green deal 
De	overheid	heeft	de	inzet	van	NL	Greenlabel	
gehonoreerd	met	het	afsluiten	van	twee	
zogeheten	Green	Deals.	Deze	gaan	
over	het	inzichtelijk	maken	van	
duurzaamheid	en	levende	duurzame	buitenruimtes.



Een	auto	en	een	wasmachine	hebben	een	energielabel	
dat	inzicht	geeft	in	hun	verbruik.	Maar	hoe	zit	het	met	de	
duurzaamheid,	in	al	haar	facetten,	van	de	buitenruimte? 

integrale duurzaamheidsscore
Voor	NL	Greenlabel	ontwikkelde	Royal	HaskoningDHV	
een	methode	die	in	één	oogopslag	inzicht	biedt	in	de	
integrale	duurzaamheidsscore	van	een	product,	
materiaal,	plant	of	project	voor	de	buitenruimte.	Die	
score	wordt	vertaald	in	een	label	–	van	A	(meest	duur-
zaam)	tot	en	met	G	–	en	aan	de	methode	is	een
duurzaamheidspaspoort	verbonden.
 
verantwoord kiezen
Naast	de	score	op	de	zeven	indicatoren	
ontvangt	de	partner	die	een	product	laat	labelen	
ook	verbetervoorstellen.	Het	doel	is	uiteindelijk	
dat	de	producten	steeds	beter	scoren.	Daartoe	
worden	ze	elk	jaar	opnieuw	beoordeeld.	
Duurzaamheid	is	op	deze	manier	integraal	
en	structureel	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.

Indicatoren
-	Afstand	en	transportwijze
-	Samenstelling	
-	Bedrijfsvoering	 	
-	Gebruiksduur	 	
-	Onderhoudsniveau	 	
-	Energie	 	 	
-	Eindverwerking  

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

Webshop
Partners	bieden	hun	gelabelde	producten,	materialen	
en	planten	aan.	

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

handboek
Overzicht	van	kennis	en	producten	voor	ontwerp	en	
inrichting	van	een	duurzame	buitenruimte.	Voor	(land-
schaps)architecten,	stedenbouwkundigen,	hoofden	
groenvoorziening,	beleidsmedewerkers,	planologen,	
constructeurs,	civiel-technici,	verkeerskundigen,	werk-
voorbereiders,	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	inspirerende	setting	
en	gaan	gezamenlijk	duurzame	business	ontwikkelen.

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

fiscale stimulans
De	duurzaamste	producten	van	NL	Greenlabel	partners,	
met	een	A-	of	B-label,	vallen	onder	de	MIA\Vamil-regeling	
(Milieu	Investeringsaftrek	en	Willekeurige	afschrijving	
milieu-investeringen).	Bedrijven	krijgen	de	mogelijkheid	van	
75%	willekeurige	afschrijving	en	27%	belastingaftrek	voor	
de	investering	in	deze	duurzame	producten.

Kijk op www.nlgreenlabel.nl voor meer informatie.n
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Duurzaam aanbodPaspoort

A       

www.nlgreenlabel.nl



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.

elke tuin een duurzame inrichting

Eetbare tuin De klassieke tuin

Moderne tuin

Natuurlijk design

Levende tuin

Landschapstuin

Gevel- en dakgroen

Eten	uit	eigen	tuin	is	bezig	
aan	een	revival!	Groente	en	
fruit	uit	eigen	tuin	en	volks-
tuintjes	mogen	weer,	er	zijn	
zelfs	hippe	Urban	Greencourts.		

Kies	bloemen	en	planten	
waar	vlinders	en	bijen	dol	op	
zijn	en	vang	regenwater	op	
in	een	speels	waterelement.	
Biodiversiteit	zorgt	voor	
leven.

De	royale	buitenruimte	kan	
overgaan	in	het	landschap,	
met	glooiingen	voor	een	ex-
tra	dimensie.	Een	weide	met	
zonnepanelen	is	prima	in	te	
passen.

Groene	gevels	en	daken	
hebben	vele	voordelen:	het	
groen	isoleert,	neemt	fijnstof	
en	CO2	op,	buffert	regen-
water	en	geeft	een	natuurlijke	
uitstraling.	

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

Strak,	onderhoudsvriendelijk,	
vol	met	verrassende	
en	verantwoorde	materialen.	
Prachtig	in	combinatie	
met	bijvoorbeeld	
prairiebeplanting.

Design	gaat	prima	samen	
met	de	duurzame	inrichting	
van	tuinen.	Mintgroen	olivijn	
halfverharding	is	prachtig	en	
bindt	niet	alleen	CO2,	maar	
levert	ook	voedingsstoffen.

Kijk voor meer advies en een overzicht van 

duurzame planten, producten en materialen op 

www.nlgreenlabel.nl/huis-en-tuin

Naar een levende tuin
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huis & tuinInspiratie

Groene gevels en daken zorgen	voor	

30%	minder	stookkosten	en	meer	groen!

Slimme	designtoepassingen	voor	

duurzame energie!

Levende tuin verhoogt biodiversiteit.



Pleinen,	parken	en	zelfs	hele	wijken	worden	ondanks	
goede	bedoelingen	vaak	nog	op	een	niet-duurzame	
manier	ingericht	en	onderhouden.	NL	Greenlabel	
brengt	kennis,	producten,	leveranciers	en	professionals	
bij	elkaar	met	als	doel	de	(openbare)	buitenruimte	

duurzaam	en	levend	te	maken.	Groen	hoort	bij	onze	
samenleving.	Wanneer	alle	betrokkenen	er	samen	de	
schouders	onder	zetten,	krijgen	verrassende	ontwikke-
lingen	een	kans.	Dan	is	groen	in	de	bebouwde	omge-
ving	geen	(onderhouds)last	meer	maar	een	lust.	

Natuurlijk leren

WIJK Solarpark

landschap

park

urban Greencourts

Natuur	en	bebouwing	
kunnen	hand	in	hand	gaan.	
Dat	vraagt	om	respect	voor	
bestaande	landschapsele-
menten	en	een	inrichting	
met	groen	als	basis.

NL	Greenlabel	heeft	een	sa-
menwerking	met	Urban	Green-
courts:	een	landelijk	initiatief	
dat	bijdraagt	aan	de	kennis	en	
beleving	van	de	jeugd	over	een	
duurzaam	buitenleven.

NL	Greenlabel	heeft	haar	
duurzame	tuin	na	de	Floriade	
weer	opgebouwd	als	
stadstuin	in	Doetinchem,	een	
plek	voor	ontmoeting,	
ontspanning	en	natuurlijk	
leren.

NL	Greenlabel	vindt	dat	natuur	en	
energie	opwekken	hand	in	hand	
kunnen	gaan.	Enerzijds	een	prach-
tig	park	voor	publiek,	anderzijds	
decentraal	duurzame	energie	
opwekken	voor	bewoners.

Het	landschap	kan	veel
meer	worden	gebruikt	als	
referentie	bij	bouwprojecten.	
Landschapstypisch	bouwen	
kan	in	de	praktijk	veel	
verschijningsvormen	hebben.

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.

Kijk	voor	meer	advies	en	creatieve	ideeën	voor	de	inrichting	van	

openbaar	groen	op www.nlgreenlabel.nl/openbaar

samen voor Duurzaam groen
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openbaarinspiratie

Stadstuin brengt	gemeenschap	bij	elkaar.

Natuurlijke hoogteverschillen en 

glooiingen	geven	extra	dimensie	aan	

openbaar	groen.

Natuurlijk leren:	pak	samen	met	

gemeente,	school	en	leerlingen/ouders	

het	schoolplein	aan.

stadstuin



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	en	zorgt	voor	een	
beter,	‘duurzamer’	bedrijfsimago,	bij	werknemers	én	relaties.

Het nieuwe ontwikkelen

toekomst vastgoed

Welzijnenergie-opwekking

Combinaties	van	natuurlijk	
groen	en	verrassende	ele-
menten	dragen	bij	aan	een	
levende	en	duurzame	buiten-
ruimte,	ook	rond	bedrijven.

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

Duurzame	ontwikkelaars	
denken	bij	nieuwe	projecten	
niet	vanuit	de	stenen,	maar	
vanuit	het	leven:	wij	mensen	
zijn	deel	én	deelgenoot	van	
de	natuur.

Een	groene	en	duurzame	
omgeving	bevordert	het	wel-
bevinden	van	medewerkers	
en	verhoogt	daarmee	hun	
productiviteit.

duurzaam werken
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bedrijveninspiratie

Kijk	voor	meer	advies	en	veelbelovende	ontwikkelingen	in	de	groene	

buitenruimte	op www.nlgreenlabel.nl/bedrijven

Duurzaam zitelement

Solarboom

Kleine windmolen voor 

bedrijfsomgeving



Iedereen kan meedoen NL	Greenlabel	verbindt	burgers,	maatschappelijke	
organisaties,	bedrijven	en	overheden.	Een	mooi	
resultaat	van	een	dergelijke	samenwerking	

is	het	duurzame	stadspark	in	de	Arnhemse	
herontwikkelingswijk	Coehoorn.

Hoveniers	kunnen	zo	een	prachtige	én	duurzame	tuin	
aanbieden.	Tuincentra	laten	hun	klanten	eenvoudig	
een	bewuste	keuze	maken	voor	duurzame	producten,	
materialen	en	planten.	

De	methodiek	van	NL	Greenlabel	helpt	gemeenten	en	
andere	partijen	die	duurzaamheid	hoog	in	het	vaandel	
hebben	staan,	bij	het	maken	van	verantwoorde	keuzes	
voor	de	inrichting	van	de	(openbare)	buitenruimte.	

Partner worden
NL	Greenlabel	staat	midden	in	de	samenleving	en	
werkt	samen	met	talloze	partijen,	van	GDO	(Gemeen-
ten	voor	Duurzame	Ontwikkeling)	tot	MVO	Nederland.	
Er	is	een	breed	scala	aan	partners:
•	leveranciers/producenten;
•	NL	Professionals	(hoveniers,	ontwerpers	en	adviesbureaus);
•	kennispartners/dienstenleveranciers;
•	retailorganisaties.	
Zij	kunnen	zich	aansluiten	als	NL	Professional,	Business	
Partner	(Young	Potential),	Premium	Partner	of	World	
Partner.	NL	Greenlabel	biedt	hun	volop	inspiratie,	kennis,	
netwerken	en	mogelijkheden	voor	duurzame	profilering.

Voor	meer	informatie	of	aanmelding	voor	labeling,	
mail	naar office@nlgreenlabel.nl
of	kijk	op	www.nlgreenlabel.nl/hoe-word-ik-partner

Een	duurzaam	steentje	bijdragen	kan	iedereen.	
NL	Greenlabel	staat	open	voor	alle	partijen	die	
–	elk	op	hun	eigen	terrein	en	hun	eigen	manier	
–	willen	meewerken	aan	het	realiseren	van	een				 	
			levende	en	duurzame	buitenruimte.

Producenten/leveranciers/ontwerpers	kunnen	hun	
producten	en	materialen,	planten	en	projecten	
aanbieden	voor	labeling.	
Met	de	duurzaamheidspaspoorten	laten	ze	klanten	
zien	hoe	duurzaam	hun	‘producten’	zijn.
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verbindenparticiperen

Nu is de tijd om in actie te komen voor een levende en duurzame 
buitenruimte. Alle partijen zijn enthousiast, zo heeft Arnhem 

laten zien.

Word partner!


