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“NL TUINLABEL”



“Maak van uw tuin ook een gezonde, 
natuurlijke leefomgeving waar u 
gelukkig wordt. De NL Professional 
kan u hiermee helpen”.

Lodewijk Hoekstra 

NL GREENLABEL 225-10-2018



Waar staan we voor?

 NL Greenlabel heeft zich ten doel gesteld om het gebruik van 
duurzame materialen en producten te bevorderen. 

 NL Greenlabel Professionals hebben de expertise in huis 
om onze planeet te behouden voor volgende generaties.

 We maken ons samen sterk voor de ‘levende tuin’. Beplanting 
en biodiversiteit  spelen hierbij een grote rol.

 Bij het uitwerken van duurzame tuinideeën staan uw wensen
en u ontzorgen voorop. 
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Samen bouwen aan een nieuwe wereld!

Groen biedt oplossingen voor diverse 
klimaatvraagstukken, zoals wateroverlast en 
hitte.

Laten we bewust kiezen voor duurzame 
materialen en slimme oplossingen bedenken 
om onze ecologische footprint te verkleinen.

Groen geeft meer rust, minder stress en voegt 
belevingswaarde toe. Brengt ons weer in balans 
met de natuur. Dat willen we toch allemaal? 

Als Everts & Weijman Groenvoorzieningen  
snappen we dit als geen ander en daarvoor 
hebben we NL Tuinlabel! 



Wat is NL Tuinlabel?

 NL Tuinlabel is een leidraad voor het 
toepassen van groen en 
klimaatoplossingen in zowel ontwerp, 
aanleg als onderhoud van een tuin.

 Een logo geeft uw gezonde en groene 
tuin een herkenbare (meer) waarde.
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Wat is NL Tuinlabel?

 Met “NL Tuinlabel” krijgt u inzicht in de 
volgende aspecten: 
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1. Tuinontwerp 
2. Circulariteit
3. Verhouding tussen 

planten en bestrating
4. Duurzame producten en 

materialen  
5. Bodemverbetering/-

bemesting 
6. Wateropvang
7. Waterafkoppeling 
8. Dieren
9. Planten
10. Energie
11. Schaduwwerking
12. Onderhoud
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Tuin: Hoveniersbedrijf Rens de RooijTuin: Bart Hoes

NL Tuinlabel



In een NL Tuinlabel tuin vindt u: 
 Gevarieerde beplanting (hoog en 

laag) met jaarrond bloei / vruchten 

 Voldoende (natuurlijke) schaduw 

 Open water / wateropvang 

 Heerlijke terrassen om te ontspannen 

 Verschillende dieren: zoogdieren, 
vogels, vlinders, bijen en insecten 

 Energiezuinige verlichting 

 Duurzame materialen die niet nadelig 
zijn voor mens en klimaat
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Een NL Tuinlabel tuin draagt bij aan een betere wereld:

 Creëert een gezonde, natuurlijke 
leefomgeving waar u gelukkig kunt zijn.

 Wordt regenwater opgevangen tbv planten 
watergeven dus minder drinkwater-
verspilling.

 Zorgt voor meer biodiversiteit; meer vlinders 
en bijen voor bestuiving (voedsel)gewassen 
en meer vogels andere (zoog)dieren.

 Koelt de omgeving door toepassing van 
groen. 

25-10-2018NL GREENLABEL 9

Foto simulatie ‘vergroening voortuinen’ voor en  na



Een duurzame tuin van ontwerp, tot aanleg en onderhoud
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Als professional aangesloten bij NL Greenlabel, helpen wij u graag bij het realiseren van uw tuinambities! 



Referentie tuinen

 Eigen projecten hovenier
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Referentie tuinen

 Eigen projecten hovenier
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EVERTS & WEIJMAN GROENVOORZIENINGEN B.V.
DORPSSTRAAT 147A

6871 AG RENKUM
0317 – 313521
INFO@EVERTS-WEIJMAN.NL
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mailto:info@everts-weijman.nl

