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Voorwoord
+HW�LV�ELMQD�WZHH�MDDU�JHOHGHQ�GDW��RS�GLH�
SUDFKWLJH�)ORULDGH�LQ�9HQOR��GH�*UHHQ�'HDO�
“Duurzaamheidslabel voor de buitenruimte” 
werd gesloten tussen de overheid en 
1/�*UHHQODEHO��(HQ�YROJHQGH�VWDS�ZHUG�LQ�
KHW�YRRUMDDU�YDQ������JH]HW��WRHQ�LN�²�VDPHQ�
PHW�1LFR�:LVVLQJ��/RGHZLMN�+RHNVWUD�HQ�
GH�9+*�²�HHQ�WZHHGH�*UHHQ�'HDO�WHNHQGH��
´/HYHQGH�GXXU]DPH�EXLWHQUXLPWHVµ��WHU�
bevordering van de biodiversiteit in zowel 
GH�RSHQEDUH�DOV�GH�SDUWLFXOLHUH�UXLPWH��0HW�
deze twee deals hebben biodiversiteit en 
duurzaamheid een centrale plaats gekregen 
in verschillende acties om een levende en 
GXXU]DPH�EXLWHQUXLPWH�WH�FUHsUHQ��

Het is mooi om te zien dat de branche in 
al haar diversiteit met heel veel duurzame 
LQQRYDWLHV�RYHU�GH�EUXJ�LV�JHNRPHQ��
Overal wordt de duurzame boodschap 
RQGHU�GH�DDQGDFKW�JHEUDFKW��5XLP�
100 partners en even zoveel gelabelde 
producten geven aan dat de weg naar een 
GXXU]DPHUH�ZHUHOG�ELQQHQ�KDQGEHUHLN�LV��
 
Deze tweede editie van het Handboek 
laat zien dat de boodschap ook steeds 
PHHU�ODQGW��'LW�KHOSW�RYHUKHGHQ��HQ�GDQ�
GHQN�LN�YRRUDO�DDQ�JHPHHQWHQ��ELM�KHW�
ontwerpen en realiseren van plannen voor 
de duurzame inrichting van onze openbare 
UXLPWH��+RYHQLHUVEHGULMYHQ�NXQQHQ�PHW�
dit Handboek in de hand duurzame 
keuzes maken en de tuinen van burgers 
YHUDQWZRRUG�RQWZHUSHQ��DDQOHJJHQ�HQ�
RQGHUKRXGHQ��

$OOH�JURHQH��GXXU]DPH�NHX]HV�WH]DPHQ�
helpen om de biodiversiteit in Nederland 
RS�SHLO�WH�KRXGHQ��RP�KHW�JLI�WH�ZHUHQ�
uit de tuin en openbare ruimten en om 
ZDWHURYHUODVW�WH�EHSHUNHQ��

Vanuit het ministerie van EZ juichen we dit 
soort initiatieven van harte toe en hebben 
we grote bewondering voor deze bevlogen 
JURHQH�SLRQLHUV��*D�]R�GRRU�

Rob van Brouwershaven
'LUHFWHXU�1DWXXU�HQ�%LRGLYHUVLWHLW��
0LQLVWHULH�YDQ�(FRQRPLVFKH�=DNHQ
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Leeswijzer
Dit handboek is primair bedoeld voor de ontwerpers en inrichters van onze buitenruimte 
²�YDQ��ODQGVFKDSV�DUFKLWHFWHQ��VWHGHQERXZNXQGLJHQ��KRRIGHQ�JURHQYRRU]LHQLQJ��
EHOHLGVPHGHZHUNHUV��SODQRORJHQ�HQ�FRQVWUXFWHXUV�WRW�FLYLHO�WHFKQLFL��YHUNHHUVNXQGLJHQ��
ZHUNYRRUEHUHLGHUV��EHVWHNPDNHUV�HQ�LQNRSHUV��8LWHLQGHOLMN�LV�KHW�LQWHUHVVDQW�YRRU�LHGHUHHQ�
GLH�EHWURNNHQ�LV�ELM�GH�LQULFKWLQJ�YDQ�HHQ�OHYHQGH�HQ�GXXU]DPH�EXLWHQUXLPWH��YDQ�EXUJHU�WRW�
EHVWXXUGHU�

+HW�EHJLQW�DOWLMG�PHW�LQVSLUDWLH��+HW�KRRIGVWXN�´9RRU�HHQ�OHYHQGH�HQ�GXXU]DPH�EXLWHQUXLPWHµ�
VFKHWVW�LQ�NRUW�EHVWHN�GH�YLVLH�YDQ�1/�*UHHQODEHO��'LYHUVH�EHWURNNHQHQ�GHOHQ�KXQ�LGHHsQ�RYHU�
GXXU]DDPKHLG�HQ�ELRGLYHUVLWHLW�PHW�GH�OH]HU��

+HW�PHHWEDDU�PDNHQ�YDQ�GXXU]DDPKHLG�VWDDW�FHQWUDDO�LQ�KHW�WZHHGH�KRRIGVWXN��RYHU�KHW�
'XXU]DDPKHLGVSDVSRRUW��GDW�GH�ODEHOLQJ�YDQ�SURGXFWHQ�HQ�PDWHULDOHQ��SODQWHQ�HQ�SURMHFWHQ�
LQ�GH�EXLWHQUXLPWH�EHVFKULMIW��'H�GXXU]DDPKHLGVSDVSRRUWHQ�ELHGHQ�SUDNWLVFKH�KDQGYDWWHQ�
en inspiratie voor het duurzaamheidsgesprek waarmee projectontwikkeling zou moeten 
EHJLQQHQ��1DDVW�LQVSLUDWLH�HQ�LQQRYDWLH�JDDW�KHW�GHUGH�KRRIGVWXN�YRRUDO�RYHU�GH�YHOH�
DFWLYLWHLWHQ�HQ�LQLWLDWLHYHQ�GLH�1/�*UHHQODEHO�LQPLGGHOV�VDPHQ�PHW�SDUWQHUV�KHHIW�RQWSORRLG�

De hoofdmoot van dit handboek is het overzicht van NL Greenlabel partners:
• 'H�OHYHUDQFLHUV�PHW�KXQ�JHODEHOGH�SURGXFWHQ�
• 'H�1/�3URIHVVLRQDOV��KRYHQLHUV�HQ�GXXU]DPH�DUFKLWHFWHQ�HQ�RQWZHUSHUV�
• 'H�NHQQLVSDUWQHUV�GLHQVWHQOHYHUDQFLHUV��

9LD�KHW�5HJLVWHU�DFKWHULQ�]LMQ�]H�HHQYRXGLJ�WH�YLQGHQ�

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 
PDWHULDOHQ��SODQWHQ�HQ�SURMHFWHQ�YRRU�ODEHOLQJ�DDQ�WH�ELHGHQ�

2S�ZZZ�QOJUHHQODEHO�QO�VWDDW�DOWLMG�KHW�DFWXHOH�DDQERG�YDQ�JHODEHOGH�SURGXFWHQ�HQ�
PDWHULDOHQ��SODQWHQ�HQ�SURMHFWHQ�²�HQ�KHW�PHHVW�UHFHQWH�RYHU]LFKW�YDQ�DOOH�SDUWQHUV�

 

Duurzame introductie
'H�PDQLHU�ZDDURS�ZH�PHW�]·Q�DOOHQ�RQ]H�EXLWHQUXLPWH�LQULFKWHQ��GUDDJW�ELM�DDQ�PRQGLDOH�
SUREOHPHQ�DOV�RQWERVVLQJ��XLWSXWWLQJ�YDQ�HQHUJLHEURQQHQ��ZDWHUYHUYXLOLQJ�HQ�ELMHQVWHUIWH��
'DW�PRHW�DQGHUV��URHSHQ�YHOHQ��PHW�1/�*UHHQODEHO�ELHGHQ�ZLM�HHQ�SUDNWLVFK�HQ�GXXU]DDP�
DOWHUQDWLHI��:H�QHPHQ�GH�QDWXXU�DOV�YHUWUHNSXQW�HQ�NLH]HQ�YRRU�HHUOLMNH�SURGXFWHQ�HQ�
PDWHULDOHQ�GLH�RS�DOOH�IDFHWWHQ�YDQ�GXXU]DDPKHLG�KRRJ�VFRUHQ��'DW�ELHGW�QLHW�DOOHHQ�GH�
QDWXXU�PDDU�RRN�GH�HFRQRPLH�QLHXZH�NDQVHQ�

2Q]H�YLVLH�RS�HHQ�OHYHQGH�HQ�GXXU]DPH�EXLWHQUXLPWH��HQ�KHW�PHHWEDDU�PDNHQ�YDQ�GLH�
GXXU]DDPKHLG��KHHIW�ZRUWHO�JHVFKRWHQ��=R�LV�RQV�+DQGERHN�'XXU]DPH�%XLWHQUXLPWH�YRULJ�
MDDU�HQWKRXVLDVW�RQWYDQJHQ��+HHO�YHHO�SDUWLMHQ�²�RYHUKHGHQ��JURHQEHGULMYHQ��OHYHUDQFLHUV��
NHQQLVRUJDQLVDWLHV�HQ�GLHQVWYHUOHQHUV�²�KHEEHQ�]LFK�ELM�1/�*UHHQODEHO�DDQJHVORWHQ��,Q�GH]H�
WZHHGH�HGLWLH�SUHVHQWHUHQ�]LM�]LFK�PHW�KXQ�GXXU]DPH�SODQWHQ��SURGXFWHQ��PDWHULDOHQ�HQ�
GLHQVWHQ��(Q�ZLM�NXQQHQ�RQV�YHUKDDO�QX�XLWJHEUHLG�LOOXVWUHUHQ�PHW�GH�XLWHHQORSHQGH�SURMHFWHQ�
HQ�VDPHQZHUNLQJHQ�GLH�ZH�LQPLGGHOV�KHEEHQ�JHUHDOLVHHUG��

Aan de hand van dit boek kan iedereen goed onderbouwde keuzes maken bij de inrichting 
YDQ�GH�RSHQEDUH�UXLPWH�RI�SDUWLFXOLHUH�WXLQ��+HHO�SUDNWLVFK�HQ�JHULFKW�RS�DOOH�SURIHVVLRQDOV�
GLH�XLWHLQGHOLMN�LQ�GH�GDJHOLMNVH�JURHQSUDNWLMN�KHW�GXXU]DPH�YHUVFKLO�NXQQHQ�PDNHQ��
0DDU�HU�LV�PHHU��XLWHLQGHOLMN�JDDW�KHW�RQV�RP�GXXU]DPH�JHELHGV��HQ�SURMHFWRQWZLNNHOLQJ��
'DDUYRRU�KHEEHQ�ZH�KHW�'XXU]DDPKHLGVSDVSRRUW�%XLWHQUXLPWH�RQWZLNNHOG��'DW�KHOSW�
initiatiefnemers om nieuwe plannen en projecten duurzaam in te richten aan de hand van 
GH�1/�*UHHQODEHOPHWKRGLHN��

*HOXNNLJ�VWHXQW�GH�RYHUKHLG�RQV�VWUHYHQ��(HQ�PLMOSDDO�EHJLQ������ZDV�GH�RSQDPH�YDQ� 
1/�*UHHQODEHO�LQ�GH�0,$?9DPLO�UHJHOLQJ��GLH�HHQ�GXXU]DPH�LQULFKWLQJ�YDQ�GH�EXLWHQUXLPWH�
ÀVFDDO�DDQWUHNNHOLMN�PDDNW��:LM�QRGLJHQ�LHGHUHHQ�XLW�RP�VDPHQ�PHW�RQV�KHW�YHUKDDO�YDQ�
GH�OHYHQGH�HQ�GXXU]DPH�EXLWHQUXLPWH�YHUGHU�WH�YHUEUHGHQ�HQ�YHUGLHSHQ��GRRU�FRQFUHWH�
KDQGYDWWHQ�WH�ELHGHQ�HQ�GXXU]DPH�DOWHUQDWLHYHQ�WH�RQWZLNNHOHQ��

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 
JHFHUWLÀ�FHHUG�]LMQ�RS�KXQ�SUHVWDWLHV�URQG�
duurzaamheid en de circulaire economie. 
Wellicht bij aanschaf duurder, maar – 
kijkend naar de volledige levenscyclus – 
goedkoopzamer!”

+HQN�0LUFN
:HWKRXGHU�1DWXXU��0LOLHX�	�'XXU]DDPKHLG��
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 
PHW�GH�QDWXXU��'H�EDODQV�LV�YHUVWRRUG�WXVVHQ�
wat wij van de aarde vragen en wat de 
DDUGH�RQV�QX��PHW�RRJ�YRRU�GH�YROJHQGH�
JHQHUDWLHV��NDQ�JHYHQ��'H�ERRGVFKDS�
GDW�SHRSOH��SODQHW�HQ�SURÀW�PHW�HONDDU�LQ�
HYHQZLFKW�PRHWHQ�]LMQ��LV�DO�WDOOR]H�PDOHQ�
YHUNRQGLJG��'H�HVVHQWLH�LV�GDW�HHQ�JRHGH�
kwaliteit van leven heel goed hand in hand 
kan gaan met het duurzaam gebruik van 
QDWXXUOLMNH�KXOSEURQQHQ�²�JURQGVWRරHQ��
OXFKW��ZDWHU��HQHUJLH�pQ�JURHQ�

Groen heeft meerwaarde 
-D��JURHQ�LV�HHQ�EHODQJULMNH�QDWXXUOLMNH�
KXOSEURQ�ELM�JHELHGVRQWZLNNHOLQJ��1LHW�
DOOHHQ�YRRU]LHW�KHW�RQV�YDQ�]XXUVWRI��
terwijl het tegelijk CO2 opneemt en zo 
KHW�YHUVWHUNWH�EURHLNDVHරHFW�WHJHQJDDW��
Ook verhoogt het onze kwaliteit van leven 
RS�DOOHUOHL�DQGHUH�PDQLHUHQ��'H�EHOHYLQJ�
van natuur en groen biedt inspiratie en 
ontspanning en verlaagt aantoonbaar 
VWUHVV��*URHQ�LV�RRN�JH]RQG�RPGDW�KHW�
JHOXLGVRYHUODVW�NDQ�GHPSHQ��ÀMQVWRI�NDQ�
YHUZLMGHUHQ�HQ�YRRU�YHUNRHOLQJ�NDQ�]RUJHQ��
Het helpt bij waterbeheersing en het sluiten 
YDQ�NULQJORSHQ��%RYHQGLHQ�YHUKRRJW�JURHQ�
GH�NZDOLWHLW�YDQ�GH�ZRRQRPJHYLQJ��PHW�DOV�
bonus een hogere waarde voor woningen 
HQ�YDVWJRHG��(Q�KHW�EHYRUGHUW�GH�VRFLDOH�
VDPHQKDQJ�LQ�ZLMNHQ��PHW�SODQWVRHQ�HQ�SDUN�
DOV�RQWPRHWLQJV��HQ�RQWVSDQQLQJVSOHNNHQ�

Roep om duurzaamheid
,Q�RQ]H�RSHQEDUH�UXLPWH�KHHIW�JURHQ�GXV�
HHQ�EHODQJULMNH�IXQFWLH��'H�JURHQEUDQFKH�

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’ 
GDW�]R�GULQJHQG�QRGLJ�LV��:DQW�GH�URHS�
om een integraal duurzaam ontworpen 
buitenruimte met meer biodiversiteit wordt 
VWHHGV�OXLGHU��7RHSDVVLQJ�YDQ�GXXU]DPH�
SODQWHQ��PDWHULDOHQ�HQ�SURGXFWHQ�]RX�
YDQ]HOIVSUHNHQG�PRHWHQ�]LMQ��PDDU�GDW�LV�
KHW�QRJ�QLHW�DOWLMG��

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

1HHP�GH�RYHUKHLG��HHQ�YDQ�GH�EHODQJULMNVWH�
inrichters en beheerders van de openbare 
UXLPWH��GLH�SOHLW�YRRU�GXXU]DDP�LQNRSHQ��
Probleem is dat de term ‘duurzaam’ nog 
RQYROGRHQGH�LV�JHGHÀQLHHUG��(U�PRHW�PHHU�

VDPHQZHUNLQJ�NRPHQ�WXVVHQ�EHGULMYHQ��
overheden en professionals om integraal 
GXXU]DDP�WH�NXQQHQ�ZHUNHQ�ELM�RQWZHUS��
DDQOHJ��LQULFKWLQJ�HQ�RQGHUKRXG�YDQ�GH�
EXLWHQUXLPWH��'DDUQDDVW�NDQ�KHW�EHJULS�
biodiversiteit meer vertaling krijgen in 
FRQFUHWH�GXXU]DPH�SODQQHQ��$OJHPHHQ�
schort het soms aan kennis en ontbreekt het 
EHVHI�GDW�GXXU]DDP�HHQ�¶JRHGH�NRRS·�LV�

NL Greenlabel
NL Greenlabel voorziet in de behoefte 
DDQ�FRQFUHWH��RQGHUERXZGH�KDQGYDWWHQ�
voor een integrale duurzame 
JHELHGVRQWZLNNHOLQJ��&HQWUDDO�VWDDW�GH�
gezondheid van:
• mens & omgeving
• energie & klimaat
• biodiversiteit
• bodem & water
• producten & materialen

Projectteams krijgen de gelegenheid 
om gebiedsgerichte doelstellingen te 
IRUPXOHUHQ�HQ�WH�YHUWDOHQ�QDDU�GH�RQWZHUS���
LQULFKWLQJV��HQ�RQGHUKRXGVIDVH��%RYHQGLHQ�
is het mogelijk de duurzame kwaliteit 
van het gebiedsontwerp inzichtelijk te 

maken en te borgen door middel van een 
RQDIKDQNHOLMNH�PHWLQJ�HQ�PRQLWRULQJ��
Zo worden duurzame keuzes haalbaar 
HQ�VFKDDOEDDU��1/�*UHHQODEHO�IXQJHHUW�
DOV�DDQMDJHU�YDQ�SURGXFW���SURMHFW��HQ�
NHQQLVRQWZLNNHOLQJ��+HW�EUHQJW�NHQQLV��
SURGXFWHQ��OHYHUDQFLHUV�HQ�SURIHVVLRQDOV�
op het gebied van duurzame innovaties bij 
HONDDU�HQ�PDDNW�GXXU]DDPKHLG�PHHWEDDU��
.RUWRP��1/�*UHHQODEHO�ELHGW�KHW�SODWIRUP��
GH�EHZHJLQJ�pQ�GH�LQVWUXPHQWHQ�RP�VDPHQ�
PHW�SDUWQHUV�GXXU]DPH�GRHOHQ�WH�EHUHLNHQ�

Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra zijn 
GH�IRXQGHUV�YDQ�1/�*UHHQODEHO�²�1/�VWDDW�
YRRU�1LFR�	�/RGHZLMN��1LFR�NDQ�ERJHQ�RS�
meer dan dertig jaar ervaring in duurzaam 
WXLQ��HQ�ODQGVFKDSVRQWZHUS���DDQOHJ�HQ�
�RQGHUKRXG��+LM�JHHIW�OH]LQJHQ�LQ�ELQQHQ��HQ�
buitenland en wordt gezien als visionair in 
LQWHJUDOH�GXXU]DPH�ODQGVFKDSVRQWZLNNHOLQJ��
Zo behaalde hij in 2010 een gouden 
medaille bij de Gardening World Cup in 
Nagasaki (Japan) voor een tuinontwerp 
volgens het concept “World Peace 
VWDUWV�ZLWK�,QQHU�3HDFHµ��/RGHZLMN�LV�HHQ�
‘groenpionier’ die zich inzet voor promotie 
YDQ�GH�JURHQH�VHFWRU��HQ�EHNHQG�YDQ�

57/�(LJHQ�+XLV�	�7XLQ�HQ�*UHHQ�.LGV�

,Q������PDDNWHQ�1LFR�	�/RGHZLMN�HHQ�
vliegende start met de inrichting van een 
GXXU]DPH�WXLQ�RS�GH�)ORULDGH�LQ�9HQOR��
,Q�GLH�WXLQ�NRQGHQ�]H�KXQ�LGHHsQ�RYHU�
een duurzame inrichting samen met 
HHQ�JURRW�DDQWDO�SDUWQHUV�YRUPJHYHQ��
Die succesvolle (met een Floriade Award 
bekroonde) start heeft de basis gelegd 
YRRU�1/�*UHHQODEHO��+XQ�JHGDFKWHJRHG�
is door de rijksoverheid erkend met het 
DIVOXLWHQ�YDQ�WZHH�]RJHKHWHQ�*UHHQ�'HDOV��

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



'H�HHUVWH�²�PHGH�RQWZLNNHOG�GRRU�*HUW�
2OEHUWLMQ�YDQ�5R\DO�+DVNRQLQJ'+9�²�EHWURI�
het meetbaar maken van duurzaamheid 
LQ�GH�EXLWHQUXLPWH��'H�WZHHGH�*UHHQ�
'HDO�²�YRUPJHJHYHQ�LQ�VDPHQVSUDDN�PHW�
EUDQFKHYHUHQLJLQJ�9+*�²�ZDV�´/HYHQGH�
'XXU]DPH�%XLWHQUXLPWHVµ�

Duurzame keuzes maken
Een auto en een woning zijn voorzien 
van een energielabel dat inzicht geeft in 
KXQ�YHUEUXLN��HHQ�EHODQJULMN�DVSHFW�YDQ�
GXXU]DDPKHLG��0DDU�KRH�]LW�KHW�PHW�DQGHUH�
relevante duurzaamheidsaspecten? En wat 
kun je zeggen over de duurzaamheid van 
GH�EXLWHQUXLPWH"�+RH�NDQ�HHQ�SODQRORRJ��
architect of bestuurder duurzame keuzes 
maken bij gebiedsontwikkeling? Hoe kan 
een ontwerper of inrichter de keuze maken 
YRRU�HHQ�GXXU]DDP�PDWHULDDO��SURGXFW�RI�
dienst? Voor het zichtbaar maken van die 
duurzaamheid heeft Royal HaskoningDHV 

in opdracht van NL Greenlabel het 
GXXU]DDPKHLGVSDVSRRUW�RQWZLNNHOG��
Dat paspoort geeft de mate van 
duurzaamheid aan met scores die lopen van 
$�WRW�HQ�PHW�*��ZDDUELM�$�GH�EHVWH�VFRUH�LV��
NL Greenlabel biedt hiermee in Nederland 
het eerste integrale duurzaamheidslabel 
YRRU�SURMHFWHQ��SURGXFWHQ��PDWHULDOHQ�HQ�
SODQWHQ�LQ�GH�EXLWHQUXLPWH��,Q�KHW�YROJHQGH�
hoofdstuk wordt deze labeling verder 
XLWJHOHJG�

Naar een nieuw bewustzijn
De ambities van NL Greenlabel zijn concreet 
HQ�SUDNWLVFK��PDDU�ZHO�JHVWRHOG�RS�HHQ�
RQGHUOLJJHQGH�ÀORVRÀH��'H�GUHLJHQGH�
VFKDDUVWH�²�HQ�GXV�HLQGLJKHLG�²�DDQ�
natuurlijke hulpbronnen heeft op tal van 
terreinen de aanzet tot een nieuw soort 
EHZXVW]LMQ�JHJHYHQ��=R�LQVSLUHHUW�GH�
herwaardering van de natuur mensen tot 

QLHXZH�LGHHsQ�HQ�DQGHU�JHGUDJ��$OVRI�GH�
PHQVKHLG�]LFK�RSQLHXZ�RQWGHNW��¶EDFN�WR�
EDVLF·�HQ�WHUXJ�QDDU�GH�QDWXXU��
We leven in een tijdperk waarin mensen 
zich meer verbonden willen voelen met 
HONDDU��PHW�RI�]RQGHU�PRGHUQH�WHFKQLVFKH�
KXOSPLGGHOHQ��+HW�LV�GH�WLMG�YDQ�VORZ�IRRG�
HQ�KHUZDDUGHULQJ�YDQ�ORNDOH�SURGXFWHQ��
0HQVHQ�ZLOOHQ�ZHWHQ�ZDDU�SURGXFWHQ�
YDQGDDQ�NRPHQ��1LHW�ODQJHU�EHVFKRXZHQ�
we de aarde als een onuitputtelijke 
EURQ�YDQ�JURQGVWRරHQ��PDDU�DOV�RQ]H�
YRRUZDDUGH�RP�WH�OHYHQ��=R�NDQ�RRN�GH�
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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. 

,Q������LV�RQ]H�QLHXZERXZ�JHUHDOLVHHUG��+LHUELM�
hebben we zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 
QDWXXUOLMNH�PDWHULDOHQ�HQ�YDNPDQVFKDS�XLW�GH�UHJLR��
De beplanting speelt een belangrijke rol in de 
WXLQHQ�RP�HQ�RS�KHW�JHERXZ��=R�]RUJHQ�ZHHOGHULJ�
gegroeide meerstammige bomen voor isolatie en 
zonwering en zijn daktuinen aangelegd voor isolatie 
HQ�ZDWHUEXරHULQJ��

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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JURHQH�OHHIRPJHYLQJ�²�LQ�GH�DFKWHUOLJJHQGH�
jaren vooral weggezet als kostenpost in 
SURMHFWRQWZLNNHOLQJ�²�ZHHU�UHNHQHQ�RS�
ZDDUGHULQJ�
.RUWRP��KHW�LV�WLMG�YRRU�HHQ�DQGHUH��
SRVLWLHYH�EHQDGHULQJ�YDQ�JURHQ��*HHQ�
VOXLWSRVW��PDDU�MXLVW�KHW�YHUWUHNSXQW�YRRU�
projectontwikkeling en inrichting van 
GH�EXLWHQUXLPWH��'DDUGRRU�NXQQHQ�ZH�
projecten ontwikkelen die echt duurzaam 
zijn en beantwoorden aan behoeften van de 
KXLGLJH�HQ�NRPHQGH�JHQHUDWLHV��:DQW�JURHQ�
en duurzaam zorgen voor een aangenamere 
OHHIRPJHYLQJ�HQ�HHQ�PRRLHUH��JH]RQGHUH�
ZHUHOG�²�GXXU]DDPKHLG�LV�HHQ�OXVW��JHHQ�ODVW��
1X��HQ�LQ�GH�WRHNRPVW�

De levende tuin
Het gedachtegoed van NL Greenlabel 
past uitstekend bij de handleiding ‘De 
OHYHQGH�WXLQ·�YDQ�EUDQFKHYHUHQLJLQJ�9+*��
9+*�LV�HHQ�YHUHQLJLQJ�YRRU�KRYHQLHUV��
JURHQYRRU]LHQHUV��ERRPVSHFLDOLVWHQ��GDN��HQ�
JHYHOEHJURHQHUV�HQ�LQWHULHXUEHSODQWHUV��2P�
het belang van groen voor onze gezondheid 
en de kwaliteit van ons leefmilieu door te 
WUHNNHQ�QDDU�GH�HLJHQ�WXLQ��KHHIW�9+*�KHW�

FRQFHSW�YDQ�¶GH�OHYHQGH�WXLQ·�RQWZLNNHOG��
Nico Wissing van NL Greenlabel stond 
PHGH�DDQ�GH�ZLHJ�YDQ�GLW�FRQFHSW��9+*�
koppelt ‘de levende tuin’ aan duurzaam 
HQ�YHUDQWZRRUG�PDWHULDDOJHEUXLN��RQGHU�

meer door de deelname aan de eerder 
genoemde Green Deal “Levende Duurzame 
%XLWHQUXLPWHVµ��
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 
WXLQ��&HQWUDDO�VWDDQ�WLHQ�HOHPHQWHQ�GLH�
bij ontwerp en inrichting aan bod kunnen 
komen: oppervlakte en verharding/
EHVWUDWLQJ��EHSODQWLQJ��RPKHLQLQJ�
HUIDIVFKHLGLQJ�ERXZNXQGLJH�ZHUNHQ��
ZDWHU��JD]RQ��HQHUJLH��LUULJDWLH��JURQG��HQ�
JUDDIZHUN��KHUJHEUXLN��RQGHUKRXG��

Deze elementen worden uitgewerkt 
PHW�DOJHPHQH�LQIRUPDWLH��
duurzaamheidsoverwegingen en 
LQVSLUDWLHEHHOGHQ��'DDUPHH�SDVW�KHW�FRQFHSW�
van de levende tuin perfect in het streven 
naar duurzaamheid en biodiversiteit in onze 
EXLWHQUXLPWH��(Q�ELHGW�GH�KDQGOHLGLQJ�HHQ�
inhoudelijke verdieping voor professionals 
ELM�GXXU]DPH�LQULFKWLQJ�

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 
ÀMQH��PRRLH�HQ�PHHUYRXGLJ�IXQFWLRQHOH�
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-
EHKDUWLJHUV�]RDOV�'H�9OLQGHUVWLFKWLQJ��GH�
1HGHUODQGVH�%LMHQKRXGHUVYHUHQLJLQJ��
Stichting Egelbescherming Nederland en 
6WLFKWLQJ�(HNKRRUQRSYDQJ�1HGHUODQG��
9OLQGHUV��OLEHOOHQ�HQ�ELMHQ�]LMQ�JRHGH�
natuurindicatoren en staan symbool voor 
ELRGLYHUVLWHLW��0DDU�RRN�HJHOV�HQ�HHNKRRUQV�
horen thuis in een rijke en gevarieerde 
QDWXXU��,QVHFWHQ�HQ�DQGHUH�GLHUHQ�PDNHQ�
deel uit van een groene leefomgeving 
GLH�PHQVHQ�HHQ�EHWHUH�JH]RQGKHLG��PHHU�
FUHDWLYLWHLW�HQ�PLQGHU�VWUHVV�JHHIW��

Elk op hun eigen manier zetten genoemde 
partners zich in voor versterking van de 
ELRGLYHUVLWHLW�LQ�RQV�ODQG��'H�1HGHUODQGVH�
Bijenhoudersvereniging heeft tot doel de 
bijenhouderij in Nederland te bevorderen 
en wil daartoe onder meer bijdragen aan 
het verbeteren van de leefomgeving van 
ELMHQ��(JHOEHVFKHUPLQJ�HQ�(HNKRRUQRSYDQJ�
ZHUNHQ�QDXZ�VDPHQ�RP�JHZRQGH��]LHNH�HQ�
verweesde egels en eekhoorns op te vangen 
en weer gezond terug te plaatsen in de 
QDWXXU�

'H�9OLQGHUVWLFKWLQJ�]HW�]LFK�DOV�QRQ�SURÀW�
organisatie en kenniscentrum in voor de 
EHVFKHUPLQJ�YDQ�YOLQGHUV�HQ�OLEHOOHQ��'DW�
doet zij concreet (met advies en realisatie) 
YRRU�JHPHHQWHQ��WHUUHLQEHKHHUGHUV�HQ�
EHGULMYHQ��GLH�ELMYRRUEHHOG�ZLOOHQ�LQYHVWHUHQ�
LQ�YHUVWHUNLQJ�YDQ�GH�ORNDOH�ELRGLYHUVLWHLW��
PDDU�RRN�PHW�RQGHU]RHN��HGXFDWLH�HQ�
NHQQLVRYHUGUDFKW�QDDU�GH�PDDWVFKDSSLM��

>>

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. 

0HW�NHUDPLVFKH�ERXZ��HQ�EHVWUDWLQJVSURGXFWHQ�
creëert Wienerberger blijvende waarde voor men-
VHQ��'H�NHUDPLVFKH�SURGXFWHQ�]LMQ�KHW�UHVXOWDDW�YDQ�
een doordachte inzet van de natuurlijke grond-
VWRරHQ�YXXU��ZDWHU�HQ�NOHL��%LM�GXXU]DDP�ERXZHQ�
en bestraten moet niet alleen aandacht zijn voor 
KHW�KLHU�HQ�QX��PDDU�RRN�YRRU�KHW�GDDU�HQ�VWUDNV��
Waarbij Wienerberger de uitdaging aangaat om 
de optimale match te vinden tussen ‘sustainable’ 
�SHRSOH��SODQHW�HQ�SURÀW��HQ�¶GXUDEOH·��GXXU]DDP��
EOLMYHQG��ODQJH�OHYHQVGXXU��

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:
��GXXU]DDPKHLG��FUDGOH�WR�FUDGOH��
� VXVWDLQLVPH��ELRPLPLFU\�
• levende en duurzame buitenruimte en 
� ELRGLYHUVLWHLW�
��JURHQ�HQ�JH]RQGKHLG�
��GXXU]DPH�HQHUJLHWUDQVLWLH�
��GXXU]DDP�ERXZHQ�
��JH]RQGH�ERGHP��ZDWHU�HQ�OXFKW�
��GXXU]DDP�OHLGHUVFKDS�
��RQGHUQHPHUVFKDS�YDQ�GXXU]DDPKHLG�

De trainingsactiviteiten worden zowel  

in-company georganiseerd als met 
RSHQ�LQVFKULMYLQJ��3DUWQHUV�YDQ�
NL Greenlabel ontvangen een korting en 
sommige workshops zijn onderdeel van 
KHW�SDUWQHUVKLS��&HUWLÀHG�1/�*UHHQODEHO�
members krijgen tegen gereduceerd 
tarief toegang tot alle overige activiteiten 
YDQ�GH�$FDGHP\��7RW�VORW�LV�HU�HHQ�
greencoachingsaanbod: sparren over de 
YHUGXXU]DPLQJ�YDQ�GH�HLJHQ�RUJDQLVDWLH��

Voor meer informatie: 
DFDGHP\#QOJUHHQODEHO�QO
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,QPLGGHOV�OLJJHQ�HU�PRRLH�YRRUEHHOGHQ�
ELM�JURWH�EHGULMYHQ�HQ�GLYHUVH�JHPHHQWHQ��
0HW�HHQYRXGLJH�PDDWUHJHOHQ��YDDN�QLHW�WH�
GXXU��NDQ�DO�YHHO�YRRU�YOLQGHUV��HQ�RRN�ELMHQ��
ZRUGHQ�JHGDDQ��=R�LV�LQ������HHQ�VWDUW�
gemaakt met het inrichten van tientallen 
,G\OOHV��EORHPULMNH�SODDWVHQ�YRRU�ELMHQ��
YOLQGHUV�HQ�PHQVHQ��

Stichting Eerlijk Buitenleven
Als onafhankelijk orgaan houdt de 
Stichting Eerlijk Buitenleven toezicht op de 
ZHUNZLM]H�YDQ�1/�*UHHQODEHO��'DDUQDDVW�
ziet de stichting toe op een transparant 
verloop van de door Royal HaskoningDHV 
ODEHOSURFHGXUH��9HUGHU�ZLO�GH�VWLFKWLQJ�KHW�
EHZXVW]LMQ�ELM�RYHUKHGHQ��EHGULMIVOHYHQ�HQ�
andere organisaties vergroten en 
prikkelen tot innovatie en transparantie bij 
GXXU]DPH�JHELHGV��HQ�SURGXFWRQWZLNNHOLQJ��
=LH�RRN�ZZZ�HHUOLMNEXLWHQOHYHQ�QO��

NL Greenlabel Academy
Duurzaamheid vergt een nieuwe manier 
van denken en het vermogen om te 
YHUDQGHUHQ�²�NRUWRP��LQQRYDWLH�HQ�HHQ�
GXXU]DPH�RQWZLNNHOLQJ�YDQ�PHQVHQ��
RUJDQLVDWLHV�HQ�KXQ�SURGXFWHQ�HQ�GLHQVWHQ��

De NL Greenlabel Academy helpt bij 
het ‘omdenken’ en het organiseren van 
GH]H�LQQRYDWLH��'DW�JHEHXUW�PHW�HHQ�
integrale aanpak door het faciliteren 
YDQ�NHQQLVRYHUGUDFKW��KHW�YHUELQGHQ�
van partijen en het ontwikkelen van een 
JHPHHQVFKDSSHOLMNH�WDDO��=R�NDQ�KHW�
collectieve vermogen ontstaan om een 
GXXU]DPH�¶NDQWHOLQJ·�WH�UHDOLVHUHQ��

Daartoe organiseert de NL Greenlabel 
Academy onder meer:
• FHUWLÀFHULQJ�YDQ�1/�*UHHQODEHO�PHPEHUV�
• PDVWHUFODVVHV�YDQ���WRW���PRGXOHV�
• VXPPHUVFKRROV�
• VHPLQDUV�
• ZRUNVKRSV�

Deze activiteiten zullen op relevante locaties 
plaatsvinden en worden gefaciliteerd door 
(lokale) autoriteiten op hun vakgebied uit 
KHW�QHWZHUN�YDQ�1/�*UHHQODEHO��'HHOQHPHUV�
leren de vertaalslag maken van de theorie 
van duurzaamheid en biodiversiteit naar de 
OHYHQGH�SUDNWLMN�YDQ�GH�EXLWHQUXLPWH��0HW�
die gereedschappen kunnen ze de gewenste 
EHZHJLQJ�LQ�KXQ�RUJDQLVDWLH�FUHsUHQ��
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Duurzaamheid is een containerbegrip 
JHZRUGHQ��%HGULMYHQ�HQ�FRQVXPHQWHQ�GLH�
RSUHFKW�GXXU]DDP�ZLOOHQ�KDQGHOHQ��]LHQ�
YDDN�GRRU�GH�ERPHQ�KHW�ERV�QLHW�PHHU��
Er is daarom behoefte aan een praktische 
methode die alle duurzaamheidsaspecten 
YLD�HHQ�UHNHQPRGXOH�NDQ�EHRRUGHOHQ��
ZHJHQ�HQ�ODEHOHQ��QDDU�DQDORJLH�PHW�KHW�
bekende energielabel voor bijvoorbeeld 
ZLWJRHG��$OV�HHQ�SURMHFW��SURGXFW��PDWHULDDO�
RI�SODQW�YRRU�GH�EXLWHQUXLPWH�KRRJ�VFRRUW��
GDQ�YHUGLHQW�KHW�HHQ�$�ODEHO��+HW�ODDJVW�
KDDOEDUH�ODEHO�LV�HHQ�*�

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 
GXXU]DDPKHLGVODEHO��'DW�ELHGW�LQ�ppQ�
oogopslag inzicht in de duurzaamheidsscore 
YRRU�GH�EXLWHQUXLPWH��'XXU]DDPKHLG�LV�
GDDUPHH�LQWHJUDDO�PHHWEDDU�JHPDDNW��
Dat maakt het voor iedereen eenvoudiger 
om bewuste en verantwoorde keuzes te 
PDNHQ��'H�6WLFKWLQJ�(HUOLMN�%XLWHQOHYHQ�

is toezichthouder op de procedure voor 
ODEHOLQJ�

Meten is weten
De beweging die Nico Wissing en Lodewijk 
Hoekstra met NL Greenlabel in gang 
KHEEHQ�JH]HW��JDDW�GRRU��6WHHGV�PHHU�
partners haken aan en vele partijen raken 
ervan overtuigd dat integraal inzicht in 
duurzaamheid de sleutel is tot duurzame 
YHUDQGHULQJ��0HWHQ�LV�ZHWHQ����LV�YHUEHWHUHQ��
Juist door samenwerking in de keten en 
in de regio kunnen duurzame initiatieven 
HONDDU�YHUVWHUNHQ��5HJLRQDOH�GXXU]DPH�
maakindustrie kan vaak prima inspelen 
RS�GH�ZHQVHQ�YDQ�RSGUDFKWJHYHUV��2I�GDW�
QX�SDUWLFXOLHUHQ��JHPHHQWHQ�RI�FROOHJD�
EHGULMYHQ�]LMQ��0HW�HONDDU�NXQQHQ�]H�KHW�
YHUVFKLO�PDNHQ�

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 
ÀORVRÀH�HQ�DUFKLWHFWXXU�YRRU�KHW�ODQGVFKDS�
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 
NHXUPHUN�PHW�DXGLWV��PDDU�ZRUGW�DIJHJHYHQ�
op basis van de door bedrijven/overheden 
aangeleverde duurzaamheidsgegevens in 
combinatie met het expert-judgement van 
GH�GHVNXQGLJHQ�YDQ�5R\DO�+DVNRQLQJ'+9��
Er zijn drie categorieën:
• Buitenruimte
• 3URGXFWHQ�	�0DWHULDOHQ
• Planten

Duurzaamheidspaspoort Buitenruimte
Er is steeds meer vraag naar duurzaamheid 
in de buitenruimte en een methodiek om 
GH]H�HHQYRXGLJ�WH�NXQQHQ�EHRRUGHOHQ��
RQWEUHHNW�YRRUDOVQRJ��*HPHHQWHQ��
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 
PHHWEDDU�PDDNW��1/�*UHHQODEHO�KHHIW�
daarom Royal HaskoningDHV opdracht 

gegeven een duurzaamheidspaspoort 
%XLWHQUXLPWH�WH�RQWZLNNHOHQ��0HW�GH]H�
methodiek voor de duurzame buitenruimte 
worden plannen en projecten op zeven 
UHOHYDQWH�FULWHULD�EHRRUGHHOG��]LH�GH�WDEHO�

Vooral in de ontwerpfase kan een keuze 
YRRU�GXXU]DDPKHLG�ZHUNHOLMN�LQKRXG�NULMJHQ��
Uiteraard komt ook de duurzaamheid van 
de toe te passen producten en materialen 
DDQ�ERG��2QGHUGHHO�YDQ�GH�WRHWVLQJ�LV�
GH�ZLM]H�ZDDURS�PHW�UHVWVWRරHQ�ZRUGW�
RPJHJDDQ��'LW�VOXLW�JRHG�DDQ�ELM�KHW�EHJULS�
FLUFXODLUH�HFRQRPLH��ZDDUYRRU�WHUHFKW�YHHO�
DDQGDFKW�ZRUGW�JHYUDDJG��9RRUWV�KHHIW�
vrijwel ieder plan elementen die verband 
KRXGHQ�PHW�HQHUJLH�HQ�NOLPDDW��GLH�ZRUGHQ�
GXV�RRN�PHHJHZRJHQ��+HW�]DO�GXLGHOLMN�]LMQ�
dat de interactie met de aanwezige bodem 
HQ�PHW�KHW�ZDWHU�YRORS�DDQGDFKW�YHUGLHQW��
,Q]LFKW�LQ�GH�ELMGUDJH�DDQ�ELRGLYHUVLWHLW�LV�
HYHQHHQV�QRRG]DNHOLMN��YDDN�NDQ�PHW�UHODWLHI�
kleine aanpassingen veel meerwaarde voor 
GH�ELRGLYHUVLWHLW�ZRUGHQ�EHZHUNVWHOOLJG��
,Q�RQV�GUXNNH�ODQG�KHHIW�HON�SODQ�ZHO�HHQ�
relatie met (de gezondheid van) mensen in 
KXQ�RPJHYLQJ��'H�ZLM]H�ZDDURS�HHQ�SODQ�RI�
SURMHFW�GDDU�UHNHQLQJ�PHH�KRXGW��LV�GDQ�RRN�

>>

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
2QWZHUS��DDQOHJ�HQ�RQGHUKRXG
Producten en materialen
Energie en klimaat
Bodem en water
Biodiversiteit
Relatie mens & omgeving
Borging

RQGHUGHHO�YDQ�GH�EHRRUGHOLQJ��7HQ�VORWWH�
staat of valt alles met de borging: zorgen 
dat de resultaten van alle inspanningen en 
investeringen voor duurzaamheid van de 
EXLWHQUXLPWH�HHQ�GXXU]DDP�NDUDNWHU�NULMJHQ�

Uiteindelijk dragen alle duurzaamheids-
NHQPHUNHQ�ELM�DDQ�GH�HLQGVFRUH��GLH�RS�EDVLV�
YDQ�H[SHUW�MXGJHPHQW�WRW�VWDQG�NRPW��'H�
beoordeling van projecten is vooral relevant 
LQ�GH�SODQIDVH��ZDQQHHU�YHUEHWHUYRRUVWHOOHQ�
UHODWLHI�VQHO�HQ�HHQYRXGLJ�]LMQ�WH�YHUZHUNHQ��
Uiteraard kunnen ook reeds gerealiseerde 
SURMHFWHQ�ZRUGHQ�EHRRUGHHOG��GLW�RP�HHQ�
beeld te krijgen van de bestaande situatie 
en van de mogelijke aanpassingen die 
in de toekomst tot verbetering van de 
GXXU]DDPKHLGVVFRUH�NXQQHQ�OHLGHQ�

Duurzaamheidspaspoorten Producten & 
Materialen en Planten
Voor de overige twee duurzaamheids-
SDVSRRUWHQ��YRRU�3URGXFWHQ�	�0DWHULDOHQ�
HQ�YRRU�3ODQWHQ��ZRUGHQ�ELM�GH�EHRRUGHOLQJ�
HYHQHHQV�]HYHQ�FULWHULD�JHKDQWHHUG��]LH�GH�
WDEHO�

Productcategorieën
NL Greenlabel hanteert voor de te labelen 
¶SURGXFWHQ·�HHQ�LQGHOLQJ�LQ�FDWHJRULHsQ��
zoals die bij het ontwerp (inclusief 
materiaalkeuze) en de inrichting van de 
�EXLWHQ�UXLPWH�DDQ�ERG�NXQQHQ�NRPHQ��
$OV�KHW�JRHG�LV��EHYDW�HON�RQWZHUSWUDMHFW�
HHQ�¶GXXU]DDPKHLGVJHVSUHN·��LPPHUV��
bij planontwikkeling moet het thema 
duurzaamheid vanaf het begin goed 
YHUWHJHQZRRUGLJG�]LMQ��,Q�]R·Q�JHVSUHN�
(zie ook het volgende hoofdstuk) kunnen 
concreet de volgende categorieën de revue 
passeren:
• Bodemverbetering
• Watermanagement
• ,QIUD
• Verhardingen
• Beplanting
• Verlichting
• ,QULFKWLQJ�0HXELODLU
• Afscheiding

Producten & Materialen Planten
Afstand en transportwijze Afstand en transportwijze
Samenstelling Samenstelling
Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering
Gebruiksduur Biodiversiteit
Onderhoudsniveau Onderhoudsniveau
Energiegedrag Duurzame energie
Eindverwerking Gewasbescherming



NL Greenlabel Handboek Duurzame Buitenruimte |  27

• ,QWHULHXU
• Duurzame energie 
• *URQGVWRරHQ�HQ�PDWHULDOHQ
• Benodigdheden

Verbetervoorstellen
Naast de score op bovengenoemde 
indicatoren ontvangt een 
projectontwikkelaar of leverancier ook 
YHUEHWHUYRRUVWHOOHQ��+HW�GRHO�GDDUYDQ�LV�GDW�
projecten een nog duurzamere inrichting 
krijgen en dat ‘producten’ steeds beter 
VFRUHQ��9RRU�SURMHFWHQ�OLJW�KHW�]ZDDUWHSXQW�
YDQ�GH�EHRRUGHOLQJ�LQ�GH�RQWZHUSIDVH��
voor ‘producten’ is er elk jaar een nieuwe 
EHRRUGHOLQJVURQGH��(U�ZRUGW�GDQ�QLHW�
alleen gekeken naar het doorvoeren van de 
YHUEHWHUYRRUVWHOOHQ��PDDU�RRN�QDDU�QLHXZH�
inzichten over het toegepaste materiaal of 
proces en naar nieuwe ontwikkelingen in de 
PDUNW�

Bewuste keuzes
De door NL Greenlabel gehanteerde 
methode maakt duurzaamheid meetbaar 
en vereenvoudigt het maken van 
bewuste keuzes voor alle betrokkenen 
ELM�GH�LQULFKWLQJ�YDQ�GH�EXLWHQUXLPWH��
Gemeenten en projectontwikkelaars 
geeft het een handvat voor de integrale 
duurzaamheidsbeoordeling van hun 
plannen en projecten en voor het dichterbij 
EUHQJHQ�YDQ�GXXU]DPH�GRHOVWHOOLQJHQ��
Producenten/leveranciers hebben toegang 
tot een eenvoudige en betrouwbare 
methode om de duurzaamheid van 
KXQ�SURGXFWHQ�DDQ�WH�WRQHQ��7XLQ��HQ�
ODQGVFKDSVDUFKLWHFWHQ��LQJHQLHXUVEXUHDXV��
hoveniers en groenvoorzieners kunnen 
hun klanten de meerwaarde laten zien van 
HHQ�GXXU]DPH�WXLQ��JURHQYRRU]LHQLQJ�RI�

SDUN��(Q�ELMYRRUEHHOG�WXLQFHQWUD�NXQQHQ�
consumenten een verantwoorde keuze voor 
GXXU]DPH�SODQWHQ��SURGXFWHQ�HQ�PDWHULDOHQ�
ELHGHQ�

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-
VHFWRU�ZHUNHQ��%HGULMYHQ�SURGXFHUHQ��YHUKDQGHOHQ��
transporteren en vermarkten boomkwekerijproducten 
YRRU�FRQVXPHQWHQ�WHQ�EHKRHYH�YDQ�RQV�OHHIPLOLHX��
Door te investeren in duurzaamheid kunnen zij klant 
HQ�RPJHYLQJ�QRJ�EHWHU�EHGLHQHQ��2S�GH]H�PDQLHU�
werken wij met Treeport aan het meest aantrekkelijke 
ERRPNZHNHULMJHELHG�YDQ�:HVW�(XURSD��

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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LQULFKWLQJ�EHWURNNHQ��,Q�KHW�SDUN�]LMQ�
duurzame materialen toegepast en 
JHwQWHJUHHUG�LQ�GH�EHVWDDQGH�RPJHYLQJ��
Bomen die toch nog gekapt moesten 
ZRUGHQ�]LMQ�KHUJHEUXLNW�DOV�SDUNPHXELODLU��
De biodiversiteit in het park heeft veel 
DDQGDFKW�JHNUHJHQ��=R�LV�JH]RUJG�YRRU�
JHYDULHHUGH�RPVWDQGLJKHGHQ�YRRU�YOLQGHUV��

LQVHFWHQ�HQ�YRJHOV��+HW�RQWZHUS�YDQ�KHW�
park past helemaal bij de wensen van 
gebruikers en is daarmee ook sociaal 
GXXU]DDP��,QZRQHUV��VFKRRONLQGHUHQ�HQ�
YHUHQLJLQJHQ�GURHJHQ�ELM�DDQ�KHW�RQWZHUS�

Labeling van projecten kan ook op 
ZLMNQLYHDX�SODDWVYLQGHQ��=R�ZHUG�LQ�
·V�+HHUHQEHUJ��JHPHHQWH�0RQWIHUODQG��GH�
wijk Plantsoensingel Noord gelabeld (met 
HHQ�$���2SGUDFKWJHYHU�ZDV�:RQLQJVWLFKWLQJ�
%HUJK��'H�DDQGDFKW�YRRU�GXXU]DDPKHLG�
binnen de gemeente krijgt ook vorm in het 
FRQVRUWLXP�(QHUJLHVSURQJ�0RQWIHUODQG��
waarin publieke en private partijen 
VDPHQZHUNHQ�

Fiscale steun
%HGULMYHQ�GLH�GXXU]DPH�SURGXFWHQ��SODQWHQ�
HQ�PDWHULDOHQ�ZLOOHQ�DDQVFKDරHQ�YRRU�GH�
EXLWHQUXLPWH��PDNHQ�PHW�LQYHVWHULQJHQ�
in NL Greenlabel A- of B-gelabelde 
SURGXFWHQ�NDQV�RS�ÀVFDDO�YRRUGHHO�YLD�GH�
0,$?9DPLO�UHJHOLQJ��'H]H�UHJHOLQJ�ZRUGW�
XLWJHYRHUG�GRRU�592�QO��GH�5LMNVGLHQVW�YRRU�
2QGHUQHPHQG�1HGHUODQG��'LW�EHWUHIW�GH�

Gelabelde projecten
,QPLGGHOV�]LMQ�DO�HQNHOH�SURMHFWHQ�JHODEHOG��
waaronder Stadstuin Amphionpark die in 
opdracht van de gemeente Doetinchem is 
ingericht als voortzetting van de duurzame 
WXLQ�RS�GH�)ORULDGH������LQ�9HQOR��/HHV�PHHU�
over Stadstuin Amphionpark in het volgende 
KRRIGVWXN�

Het eerste gelabelde project was echter 
het Cool Nature Park De Bleijke in Hengelo 
�*OG���'H�%OHLMNH�LV�HHQ�XQLHN�SDUN�JHZRUGHQ�
PHW�SUDFKWLJH�QDWXXU��DIZLVVHOHQGH�
waterpartijen en spannende Cool Nature 
VSHHOSOHNNHQ�YRRU�NLQGHUHQ��HQ�LQJHULFKW�
met respect voor cultuurhistorische 
ZDDUGHQ��1/�*UHHQODEHO�ZDV�QDXZ�ELM�GH�

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: 'XXU]DPH�EXLWHQUXLPWH�
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: 'XXU]DPH�EXLWHQUXLPWH�
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

>>



NL Greenlabel Handboek Duurzame Buitenruimte |  31

6WDDWVERVEHKHHU�EHKHHUW�UXLP���������KHFWDUH�
QDWXXU�LQ�1HGHUODQG�HQ�RRJVW�MDDUOLMNV���������
NXELHNH�PHWHU�URQGKRXW��2PJHUHNHQG�]LMQ�GLW�
���YUDFKWZDJHQV�SHU�GDJ��6WDDWVERVEHKHHU�
streeft ernaar het hout zo goed mogelijk binnen 
1HGHUODQG�WRH�WH�SDVVHQ��9RRU�FRQVXPHQWHQ�
LV�+ROODQGV�KRXW�WH�NRRS�YLD�GH�ERXZPDUNWHQ��
Aannemers en hoveniers kunnen Hollands hout 
verkrijgen bij de houthandels waarmee Staats-
ERVEHKHHU�VDPHQZHUNW�

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer is premium partner van NL Greenlabel

“Waarom zou je hout van ver halen als 
het in je eigen omgeving ook groeit? 
6WDDWVERVEHKHHU�ELHGW�)6&�JHFHUWLÀFHHUG�
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 
NXQQHQ�NLH]HQ��NOLPDDW��WRSRJUDÀH��ODQG�
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

UHJHOLQJHQ�0,$��0LOLHX�,QYHVWHULQJVDIWUHN��
en Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-
LQYHVWHULQJHQ���

3HU����������YHUPHOGW�GH�0LOLHXOLMVW�YRRU�
GH]H�UHJHOLQJHQ�SURGXFWHQ��SODQWHQ�HQ�
materialen voor de buitenruimte die 
GRRU�1/�*UHHQODEHO�]LMQ�JHODEHOG��9RRU�
GH�GXXU]DDPVWH�SURGXFWHQ��PHW�HHQ�
$��RI�%�ODEHO��JHOGW�GH�PRJHOLMNKHLG�YDQ�
75% willekeurige afschrijving en 27% 
EHODVWLQJDIWUHN�YRRU�GH�LQYHVWHULQJVNRVWHQ��
'DW�PDDNW�KHW�PRJHOLMN�RP�RS�HHQ�ÀVFDDO�
aantrekkelijke manier de buitenruimte 
GXXU]DDP�LQ�WH�ULFKWHQ�

MIA\VAMIL

www.rvo.nl/subsidies-regelingen/
mia-en-vamil 
(Milieulijst: pag. 28 A 1810, 
0LOLHXYULHQGHOLMN�SURGXFW�PHW�FHUWLÀFDDW���

1 | MIA\Vamil 2014 | Brochure en Milieulijst 
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Het streven naar een levende en duurzame 
buitenruimte heeft vaak betrekking op een 
EHVWDDQGH�VLWXDWLH��GLH�]LFK�NHQPHUNW�GRRU�
EHSHUNLQJHQ�YDQ�UXLPWHOLMNH��ÀQDQFLsOH�
HQ�JHEUXLNVWHFKQLVFKH�DDUG��,Q�SULQFLSH�
biedt ‘nieuwe’ buitenruimte dan ook een 
uitgelezen kans om duurzaamheid volgens 
GH�DFWXHOH�LQ]LFKWHQ�YRUP�WH�JHYHQ��

Het duurzaamheidsgesprek
,Q�GH�¶RXGH·�SURMHFWRQWZLNNHOLQJ�ZHUG�
een plan ontwikkeld met het oog op 
ZLQVWPD[LPDOLVDWLH��(U�JLQJ�HHQ�SDQG�RI�
een complex tegen de vlakte of een nog 
maagdelijk terrein werd op traditionele 
ZLM]H�ERXZULMS�JHPDDNW��OHHV�SODWJHZDOVW��
)UDDLH�RQWZHUSHQ�NZDPHQ�HU��]RQGHU�
veel consideratie met het terrein en de 
RPJHYLQJ��2S�KHW�ODDWVW�UHHV�QRJ�HYHQ�GH�
vraag: “Hoe doen we het met het water 
en waar kunnen we nog wat groen kwijt?” 

0DDU�ZH�OHYHQ�QX�LQ�HHQ�DQGHUH�ZHUHOG��
met een ‘nieuwe economie’ en ‘slow’ 
SURMHFWRQWZLNNHOLQJ��'XV�JDDQ�ZH�LQ�JHVSUHN�
RYHU�GXXU]DDPKHLG�HQ�ELRGLYHUVLWHLW��DO�ELM�
GH�VWDUW�YDQ�SURMHFWRQWZLNNHOLQJ��

We laten het landschap in z’n waarde en 
bouwen met de glooiingen (natuurlijke 
WDOXGV���ERPHQ�HQ�KDJHQ�GLH�HU�]LMQ��'H�
JURQGEDODQV�KRXGHQ�ZH�LQWDFW��GRRU�QLHW�
met grond te gaan zeulen en mengen en 
door bij de grondsoort passende beplanting 
WH�NLH]HQ��:H�EHQXWWHQ�DDQZH]LJH�EHHNMHV��
ODWHQ�KHW�UHJHQZDWHU�LQÀOWUHUHQ�HQ�
VWLPXOHUHQ�GH�DIVWURRP�QLHW�PHHU��]RDOV�
YURHJHU��PDDU�UHPPHQ�GLH�MXLVW�DI��
bijvoorbeeld met dak- en gevelgroen en 
�KDOI�RSHQ�YHUKDUGLQJ��:DDU�PRJHOLMN�PDNHQ�
we gebruik van eerlijke materialen en kiezen 
we voor biologische afbreekbaarheid en 
KHUJHEUXLN�

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 
RS�GH�WRH�WH�SDVVHQ�PDWHULDOHQ��:H�ODWHQ�
PXUHQ�OHYHQ��GRRU�UXLPWH�WH�ELHGHQ�YRRU�
SODQWHQ�HQ�NUXLGHQ��PDDU�RRN�YOHHUPXL]HQ�
HQ�YRJHOV��9HUKDUGLQJHQ�EHWUHNNHQ�ZH�RRN�
]R�YHHO�PRJHOLMN�ORNDDO��ELMYRRUEHHOG�XLW�
UHF\FOLQJ�YDQ�EDNVWHHQ��0HW�WRHSDVVLQJ�YDQ�
ROLYLMQ��GDW�&22�ELQGW��NXQQHQ�ZH�GH�HPLVVLHV�
UHGXFHUHQ��1DWXXUOLMN�]LMQ�ZH�]XLQLJ�PHW�
licht en energie en passen we waar mogelijk 
GXXU]DPH�HQHUJLH�WRH��

Producten en materialen betrekken we 
OLHIVW�YDQ�GH�UHJLRQDOH�PDDNLQGXVWULH��
VWUHHNHLJHQ��+RXW�ELMYRRUEHHOG�PDJ�HU�
QDWXXUOLMN�XLW]LHQ��GDW�KRHIW�QLHW�DOWLMG�JODG�
JHSROLMVW�HQ�JHYHUIG�WH�]LMQ��2RN�EHSODQWLQJ�
KRHIW�QLHW�JHELHGVYUHHPG�WH�]LMQ��ZH�KDOHQ�
geen planten uit het verre zuiden die hier 
QLHW�YRUVWEHVWHQGLJ�]LMQ��:H�EHYRUGHUHQ�
de biodiversiteit door een gevarieerde 
beplanting met veel geur en beleving die 
DDQWUHNNLQJVNUDFKW�KHHIW�RS�GH�IDXQD��

]RDOV�LQVHFWHQ�HQ�YRJHOV��(HQ�JD]RQ�KRHIW�
niet wekelijks te worden gladgeschoren 
HQ�RQWGDDQ�YDQ�PDGHOLHIMHV��KRQGVGUDI�HQ�
DQGHU�¶RQNUXLG·��.LHV�YRRU�SUDLULHEHSODQWLQJ��
waarmee we bloemrijke borders kunnen 
aanleggen die minder water en onderhoud 
EHKRHYHQ�

Zo zijn er talloze manieren om te werken 
aan een levende en duurzame buitenruimte 
die gezonder is voor mens en dier en 
SODQW��'H�GXXU]DDPKHLGVSDVSRRUWHQ�
geven ons praktische handvatten bij het 
duurzaamheidsgesprek dat we hoognodig 
PRHWHQ�DDQJDDQ�



Inspiratie
Gelukkig zijn er heel veel voorbeelden 
van een duurzame innovaties voor onze 
EXLWHQUXLPWH��1/�*UHHQODEHO�YHU]DPHOW�GLH�
HQ�ELHGW�GDDUPHH�YRORS�LQVSLUDWLH�

Huis & Tuin – Ecologische stapsteen
Bewoners richten de tuin rond hun huis 
steeds meer in als verlengstuk van de 
ZRRQNDPHU��+HODDV�JHEUXLNHQ�]H�YDDN�YHHO�
dode materialen en hebben ze weinig oog 
YRRU�ELRGLYHUVLWHLW��1/�*UHHQODEHO�ODDW�]LHQ�
dat er vandaag de dag een aantrekkelijke 
inrichting mogelijk is in eigentijdse maar 
ook in klassieke tuinen met verantwoorde 
SODQWHQ��SURGXFWHQ�HQ�PDWHULDOHQ��=R�
begint het genieten en beleven van natuur 
DO�LQ�GH�HLJHQ�WXLQ��7HJHOLMN�NDQ�GLH�WXLQ�
fungeren als een ecologische stapsteen 
naar het openbaar groen en het groene 
EXLWHQJHELHG��

Openbare ruimte – Duurzaam ontwikkelen
3OHLQHQ��SDUNHQ�HQ�]HOIV�KHOH�ZLMNHQ�ZRUGHQ�
ondanks goede bedoelingen vaak nog op 
een niet-duurzame manier ingericht en 
RQGHUKRXGHQ��'RRU�NHQQLV��SURGXFWHQ��
leveranciers en professionals bij elkaar 
WH�EUHQJHQ��OXNW�KHW�RP�GH��RSHQEDUH��
buitenruimte duurzaam en levend te 
PDNHQ��*URHQ�KRRUW�ELM�RQ]H�VDPHQOHYLQJ��
Wanneer alle betrokkenen er samen de 

VFKRXGHUV�RQGHU�]HWWHQ��NULMJHQ�YHUUDVVHQGH�
RQWZLNNHOLQJHQ�HHQ�NDQV��'DQ�LV�JURHQ�LQ�GH�
bebouwde omgeving geen (onderhouds)last 
PHHU�PDDU�HHQ�OXVW�

Bedrijven – Een bijzondere 
plek om te werken of wonen
*URHQ�YHUEHWHUW�KHW�EHGULMIVNOLPDDW��]RZHO�
ELQQHQ�RS�GH�ZHUNYORHU�DOV�EXLWHQ��RS�KHW�
HLJHQ�SHUFHHO�HQ�RS�KHW�EHGULMYHQWHUUHLQ��
Bedrijven vestigen zich graag in een groene 
HQ�GXXU]DPH�RPJHYLQJ��'LH�GUDDJW�LPPHUV�
bij aan het welzijn van de medewerkers 
�JURHQ�ZHUNW�VWUHVVYHUODJHQG���YHUKRRJW�
GDDUPHH�KXQ�SURGXFWLYLWHLW��HQ�]RUJW�YRRU�
HHQ�EHWHU��¶GXXU]DPHU·�EHGULMIVLPDJR��ELM�
ZHUNQHPHUV�pQ�UHODWLHV�
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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 
GXXU]DPH�NUDFKWHQ�RS�GH�)ORULDGH�������
waar een duurzame tuin werd gepresenteerd 
die talloze bezoekers inspiratie gaf voor de 
LQULFKWLQJ�YDQ�KXQ�HLJHQ�WXLQ��1D�GH]H�
vliegende start was het zaak de tuin ook 
LQ�GH�WLMG�HHQ�GXXU]DDP�NDUDNWHU�WH�JHYHQ��
Zomer 2013 werd de Floriadetuin ‘vertaald’ 
naar Doetinchem in opdracht van de 
JHPHHQWH��6WDGVWXLQ�$PSKLRQSDUN�LV�KHW�
resultaat van een unieke samenwerking 
WXVVHQ�EHZRQHUV��RYHUKHLG��EHGULMIVOHYHQ��
SURIHVVLRQDOV�HQ�RQGHU]RHNHUV��(U�LV�SOHN�
YRRU�KHW�QLHXZH�ZHUNHQ�HQ�YRRU�UHOD[HQ��
VSHOHQ��SLFNQLFNHQ��VSRUWHQ��OHUHQ��LQ�KHW�
VSHFLDDO�RQWZRUSHQ�EXLWHQNODVORNDDO���
]DNHQGRHQ��JURHQWH�YHUERXZHQ��HWF�

Duurzame nieuwbouwlocatie
Andere gemeenten zoeken ook de 

VDPHQZHUNLQJ�PHW�1/�*UHHQODEHO��=RDOV�
5LMVZLMN��GDW�KRJH�DPELWLHV�KHHIW�ELM�GH�
RQWZLNNHOLQJ�YDQ�5LMVZLMN%XLWHQ��GH�ODDWVWH�
grootschalige nieuwbouwlocatie in de regio 
+DDJODQGHQ��PHW�QDPH�YRRU�HQHUJLH��YRRU�
ZRQLQJHQ�HQ�RSHQEDUH�YHUOLFKWLQJ���'H�ZLMN�
krijgt een duurzame inrichting met een 
JURHQH�RPJHYLQJ�HQ�ZDWHU�LQ�KHW�JHELHG��
De ambities zijn zichtbaar gemaakt in het 
GXXU]DDPKHLGVSDYLOMRHQ�5LMVZLMN%XLWHQ��GDW�
QDMDDU������ZHUG�JHRSHQG��

Solarpark
,Q�+HQJHOR��*OG��VWDDW�QD�KHW�&RRO�
Nature Park De Bleijke een volgend 
GXXU]DDP�SURMHFW�LQ�GH�VWHLJHUV��VRODUSDUN�
'H�.ZHNHULM��,QLWLDWLHIQHPHUV�]LMQ�GH�
JHPHHQWH�%URQFNKRUVW��1/�*UHHQODEHO��
]RQQHSDUNRQWZLNNHODDU�,4�62/$5�&20� 
�SDUWQHU�YDQ�1/�*UHHQODEHO��HQ�(&211(7,&��
onafhankelijk adviesbureau voor energie 
HQ�VWUDWHJLH��+HW�VRODUSDUN�EHVODDW�OLHIVW�
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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. 

0%,�ZLO�LQQRYDWLHOHLGHU�]LMQ�HQ�RQGHUVFKHLGW�
zich met kwalitatief hoogwaardige producten 
die prima passen in het kader van ‘duurzaam 
ERXZHQ·��'H�EHWRQQHQ�PDWHULDOHQ�ZRUGHQ�
QRJ�PRRLHU�HQ�EHWHU�GRRU�HHQ�NOHXUHFKWH��
natuurmineralen toplaag en allerlei vormen 
YDQ�QDEHZHUNLQJ��+HW�VWUHYHQ�LV�LQ�GH�VHJ-
PHQWHQ�LQIUD��WXLQ�HQ�ERXZ�DJUR�HHQ�JURWH�
NHX]H�DDQ�WH�ELHGHQ�LQ�IRUPDDW��NOHXU��
WRHVODJPDWHULDDO��WH[WXXU��IXQFWLH�HQ�YRUP�� 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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��KHFWDUH�HQ�PRHW��������]RQQHSDQHOHQ�
huisvesten die energie gaan opwekken 
YRRU�RQJHYHHU�]HVKRQGHUG�KXLVKRXGHQV��
Daarnaast gaat het duurzaam ingerichte 
SDUN�DOOH�UXLPWH�ELHGHQ�YRRU�ZDQGHODDUV��=R�
PRHWHQ�QDWXXU��GXXU]DDPKHLG�HQ�UHFUHDWLH�
KDQG�LQ�KDQG�JDDQ�

FaunaVilla
Het solarpark is niet het enige initiatief 
waarin partners van NL Greenlabel een 
DFWLHYH�URO�VSHOHQ��RI�]HOIV�YRRUWUHNNHU�]LMQ��
%HJLQ������SUHVHQWHHUGH�SDUWQHU�*UHHQZDOO��
SURGXFHQW�YDQ�GXXU]DPH�JHOXLGVVFKHUPHQ��
GH�)DXQD9LOOD��HHQ�YHU]DPHOLQJ�YDQ�
onderkomens voor allerhande dieren in 
GH�WXLQ��'LW�¶OX[H�GLHUHQKRWHO·�RPYDW�HHQ�
HJHOKXLVMH��ELMHQKRWHO��YOLQGHUVFKXLOSODDWV��
RYHUZLQWHULQJVSODDWV�YRRU�LQVHFWHQ��
QHVWNDVWMH��ELMHQEURHGSODDWV�HQ�PHHU��
Het unieke aan de FaunaVilla is dat die 
YROOHGLJ�EHVWDDW�XLW�GXXU]DPH�PDWHULDOHQ��
$OOH�RQGHUGHOHQ�]LMQ�WRW�KXQ�JURQGVWRර�HQ�
WHUXJ�WH�EUHQJHQ�]RQGHU�VFKDGHOLMNH�VWRර�HQ�
LQ�KHW�PLOLHX�DFKWHU�WH�ODWHQ�

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 
RIÀ�FLHHO�JHRSHQG�GRRU�GH�5LMVZLMNVH�ZHWKRXGHU�'LFN�-HQVH��UHFKWV��HQ�/RGHZLMN�+RHNVWUD�

Het Berenbos en heeft dat voorzien van 
$�JHODEHOG�(XURSHHV�KRXW��'LW�EHWUHIW�GH�
NUDDO��GLH�DDQ�GH�EXLWHQ]LMGH�²�ZDDU�GH�
EHUHQ�ORSHQ�²�URQGRP�LV�EHNOHHG�PHW�
NDVWDQMHVWDPPHQ��%LQQHQ�GH�NUDDO��ZDDU�
de bezoekers op hun ontdekkingstocht 
NRPHQ��LV�HHQ�YORQGHU�PHW�HLNHQ�SODQNHQ�
DDQJHEUDFKW��9HUGHU�OHYHUGH�9DQ�9OLHW�HHQ�
balustrade van kastanjepalen met daarin 
LED-verlichting en de zware kastanjepalen 
YRRU�HHQ�¶WXQQHO·��EHNOHHG�PHW�JDDV���ZDDULQ�
HHQ�GXEEHOH�/('�LV�JHSODDWVW�

Roadmap Duurzame Buitenruimte 
Naast concrete voorbeelden en projecten 
wil NL Greenlabel kennis ontwikkelen en 
GHOHQ��HQ�LQYORHG�XLWRHIHQHQ�RS�EHOHLG��
Zo organiseerde NL Greenlabel vorig jaar 
in Arnhem een congres waar bouwstenen 
werden geformuleerd voor een Roadmap 
Duurzame Buitenruimte gericht op 
RYHUKHGHQ��JHEUXLNHUV�HQ�PDUNWSDUWLMHQ��
'H�DDQZH]LJH�NRSORSHUV��DINRPVWLJ�XLW�GH�
ERXZ���HQHUJLH���LQIUD���JURHQ���PHWDDO���
KRXW���VWHHQ���GLHQVWHQ��HQ�NHQQLVVHFWRU��
droegen een helder pakket met praktische 
RSORVVLQJHQ�DDQ��'DDURQGHU�YRRUEHHOGHQ�

YDQ�LQWHJUDOH�GXXU]DPH�JHELHGVRQWZHUSHQ��
GH�HHUVWH�HGLWLH�YDQ�GLW�KDQGERHN��HQ�WDO�
YDQ�VRPV�KHHO�HHQYRXGLJH�PDDU�Hර�HFWLHYH�
EHOHLGVVXJJHVWLHV��
Staatssecretaris van Economische Zaken 
Sharon Dijksma woonde het congres bij 
HQ�QDP�GH�UHVXOWDWHQ��YHU]DPHOG�LQ�HHQ�
¶GXXU]DPH�NRර�HU·��LQ�RQWYDQJVW��=LM�PHOGGH�
zich bij gemeenten sterk te willen maken 
voor het toepassen van de opgestelde 
5RDGPDS��RPGDW�GLH�SDVW�LQ�GH�EHOHLGVYLVLH�
YDQ�GH�RYHUKHLG�RS�GXXU]DDPKHLG��QDWXXU�
HQ�ELRGLYHUVLWHLW��7HYHQV�]HJGH�]LM�WRH�
waar nodig en haalbaar met aanpassing 
van wetgeving te komen om duurzame 
ontwikkelingen op gemeentelijk niveau 
EHWHU�WH�IDFLOLWHUHQ��

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

>>

2IÀ�FLsOH�RSHQLQJVKDQGHOLQJ�LQ�KHW�VWDGVSDUN�
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 
]LMQ�RS�KHW�JHELHG�YDQ�KRRJZDDUGLJH�/('�WHFKQRORJLH��
in-lite’s LED-lichtbronnen kenmerken zich door een zeer 
ODQJH�OHYHQVGXXU�HQ�HHQ�H[WUHHP�ODDJ�HQHUJLHYHUEUXLN��
Het 12 volt-systeem is eenvoudig en veilig zelf aan te leg-
JHQ��LQ�OLWH�YHUOLFKWLQJ�LV�YHUNULMJEDDU�ELM�]R·Q�����GHDOHUV�
LQ�1HGHUODQG��'DDUQDDVW�ZRUGHQ�GH�SURGXFWHQ�YHUNRFKW�
LQ�YHUVFKLOOHQGH�ODQGHQ�LQ�(XURSD�HQ�1RRUG�$PHULND��=H�
worden veelal verwerkt door vakspecialisten maar zijn 
RRN�GLUHFW�YRRU�SDUWLFXOLHUHQ�WH�NRRS�

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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VWDGVSDUN��9HUDQWZRRUGHOLMN�ZHWKRXGHU�
Gerrie Elfrink van de gemeente Arnhem 
sprak van “het begin van een fantastische 
VDPHQZHUNLQJ�WXVVHQ�EHZRQHUV��JHPHHQWH�
pQ�RQGHU�QHPHUV��$OV�JHPHHQWH�EOLMYHQ�ZH�
GLW�YDQ�KDUWH�RQGHUVWHXQHQ�HQ�IDFLOLWHUHQ�µ�

Duurzame bebouwing
,Q�HHQ�VWHGHOLMNH�RPJHYLQJ�VWDDW�HHQ�
levende en duurzame buitenruimte in 
nauwe verbinding met een duurzaam 
RQWZRUSHQ�EHERXZLQJ��1/�*UHHQODEHO�
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 
6RODU�'HFDWKORQ������LQ�9HUVDLOOHV��+HW�3UrW�
à-Loger team nam een typisch Nederlands 
ZRQLQJERXZW\SH��GH�¶GRRU]RQZRQLQJ·��DOV�
XLWJDQJVSXQW�YRRU�KXQ�RQWZHUS��

3UrW�j�/RJHU��NODDU�RP�WH�ZRQHQ��EHKRXGW�
GH�NZDOLWHLW�YDQ�HHQ�ZDUP�WKXLV��ZDDU�
PHQVHQ�DDQ�JHKHFKW�]LMQ��HQ�YHUEHWHUW�
WHJHOLMNHUWLMG�KHW�DOJHKHOH�ZRRQFRPIRUW��
'LW�ZRUGW�EHUHLNW�GRRU�HHQ�WZHHGH�KXLG��
+RPH�ZLWK�D�6NLQ��RYHU�GH�EHVWDDQGH�

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

>>

Stedelijke biodiversiteit
´6WHGHQ�KHEEHQ�GH�SRWHQWLH�RP�ÁLQN�ELM�
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

ZRQLQJ�WH�SODDWVHQ��'H]H�FUHsHUW�PHHU�
UXLPWH��PDDNW�GH�ZRQLQJ�WHJHOLMNHUWLMG�
energieneutraal en de mensen kunnen 
er gewoon in blijven wonen tijdens de 
UHQRYDWLH��'H�JOD]HQ�RYHUNDSSLQJ�YRRU]LHW�

de woning van een klimatologische 
EXරHU]RQH��JHQHUHHUW�]LMQ�HLJHQ�HQHUJLH�HQ�
herstelt de verbinding van de woning met 
GH�RSHQEDUH�UXLPWH��=R�NRPHQ�HFRORJLVFKH�
HQ�VRFLDOH�GXXU]DDPKHLGVDVSHFWHQ�VDPHQ��

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



Dutch Green Inspiration Center
Uiteindelijk gaat duurzaamheid om een 
GXXU]DPH�DDUGH��1/�*UHHQODEHO�]RHNW�
daarom nadrukkelijk ook grotere podia 
en heeft bijvoorbeeld de samenwerking 
JH]RFKW�PHW�.HXNHQKRI��´KHW�PRRLVWH�
OHQWHSDUN�YDQ�GH�ZHUHOGµ��9RRUMDDU������
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 

FRQFHSW�YDQ�GH�¶OHYHQGH�WXLQ·��'H�WRHJHSDVWH�
SODQWHQ��ERPHQ��PDWHULDOHQ�HQ�SURGXFWHQ�
ZDUHQ�QLHW�DOOHHQ�GXXU]DDP��]H�ZDUHQ�RRN�
van lokale herkomst en geselecteerd op 
KHW�EHYRUGHUHQ�YDQ�GH�ELRGLYHUVLWHLW��'LW�
GXXU]DPH�NLMNMH�LQ�.HXNHQKRI��QLHW�DOOHHQ�
voor de Chinese president en zijn gevolg 
PDDU�RRN�GH�1HGHUODQGVH�EH]RHNHUV��
moet een vervolg krijgen in een ‘Dutch 
*UHHQ�,QVSLUDWLRQ�&HQWHU·��6WLFKWLQJ�.DVWHHO�
.HXNHQKRI�HQ�1/�*UHHQODEHO�ZLOOHQ�GLW�'*,&��
als een visitekaartje van de “BV Nederland 
²�JURHQH�VHFWRUµ��UHDOLVHUHQ�RS�KHW�WHUUHLQ�
YDQ�ODQGJRHG�.HXNHQKRI�LQ�/LVVH��+HW�LV�GH�
etalage voor (de producten van) de kennis 
en kunde van de sector en is de plaats voor 
kennisoverdracht en interactie tussen de 
YHUVFKLOOHQGH�SDUWLMHQ�HQ�EH]RHNHUV��+HW�
'*,&�EXQGHOW�GH�YLHU�SLMOHUV�YDQ�JURHQ��
NHQQLV��HFRQRPLH��RYHUKHLG�HQ�FXOWXXU��PHW�
DOV�RYHUNRHSHOHQG�HOHPHQW�GXXU]DDPKHLG��
Het inspiratiecentrum vertaalt de waarde 
van groen volgens de vier pijlers in 
SUDNWLVFKH�YRRUEHHOGHQ��GXXU]DDP�LQJHULFKW�
op basis van het gedachtegoed van Nico 
	�/RGHZLMN��%LM�JHEOHNHQ�VXFFHV�NXQQHQ�
PHHUGHUH�'*,&·V�DOV�¶UHL]HQG�FLUFXV·�²�LQ�
HHQ�NOHLQHUH�RS]HW�²�1HGHUODQGVH�NHQQLV�
en kunde op het gebied van groen en 
GXXU]DDPKHLG�YHUVSUHLGHQ�RYHU�GH�ZHUHOG�
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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 
LQVSLUDWLHSURMHFW�LV�¶:LQG�RI�&KDQJH·��
EHGDFKW�LQ�VDPHQZHUNLQJ�PHW�9+*��
branchevereniging voor ondernemers in 
KHW�JURHQ��,Q�GH�YLVLH�YDQ�1LFR�	�/RGHZLMN�
en VHG is de buitenruimte volledig 
YHUGXXU]DDPG��$OOH�JHEUXLNWH�PDWHULDOHQ�
]LMQ�YDQ�GXXU]DPH�DINRPVW��ZRUGHQ�ELM�
voorkeur geleverd door lokale ondernemers 
en bieden volop ruimte voor biodiversiteit 
²�HONH�WXLQ�LV�HHQ�OHYHQGH�WXLQ��,Q�GLH�
QLHXZH��GXXU]DPH�ZHUHOG�NHQQHQ�ZH�JHHQ�
ZDWHURYHUODVW�PHHU��RPGDW�KHW�KHPHOZDWHU�
JRHG�NDQ�ZHJORSHQ�LQ�GH�ERGHP��HQ�]LMQ�
DOOH�SODQWHQ�JLIYULM��:H�NXQQHQ�GDQ�HFKW�
spreken van een levende en duurzame 
EXLWHQUXLPWH��LQJHULFKW�RQGHU�¶JURHQH�
DUFKLWHFWXXU·��

‘Wind of Change’ laat zien dat een 

YHUDQGHUHQGH�ZLQG�LQQRYDWLHYH��GXXU�
]DPH�WRHSDVVLQJHQ�PHW�]LFK�PHHEUHQJW��
Symbool hiervoor is het blad van de 
windmolen dat is samengesteld uit vier 
GHOHQ��GH�EURQ��GH�YHUDQGHULQJ��GH�OHYHQGH�
WXLQ�HQ�GH�WURRQ�YDQ�GH�WRHNRPVW��2S�
die ‘duurzame troon’ kunnen mensen 
plaatsnemen om een blik in hun groene 
WRHNRPVW�WH�ZHUSHQ��'H�HHUVWH�GLH�RS�
de troon plaatsnam was Koning Willem-
$OH[DQGHU��'DW�JHEHXUGH�EHJLQ�PHL�
�����WLMGHQV�GH�RSHQLQJ�YDQ�,&(5��HHQ�
nieuwe publieksattractie over techniek 
en innovatie in de Achterhoekse ijzer- en 
PDDNLQGXVWULH��EHGRHOG�RP�YRRUDO�MRQJHUHQ�
WH�HQWKRXVLDVPHUHQ�YRRU�GH�WHFKQLHN��
0HW�QLHXZH�LQYDOVKRHNHQ��WHFKQLHNHQ�HQ�
LQQRYDWLHV�SUREHHUW�,&(5�PHQVHQ�DDQ�WH�
VSUHNHQ��9DQXLW�GLH�YHUERQGHQKHLG�ZDV�
NL Greenlabel aanwezig bij de opening van 
,&(5�PHW�KHW�SURMHFW�¶:LQG�RI�&KDQJH·�

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 

VTNL]PUN��,ULYaPQKZ�KVVY�TPKKLS� ]HU�OL[�JLY[PÄJLYPUNZ`Z[LLT�)9,,(4�
NL, op basis waarvan gebouwen en gebieden in Nederland beoordeeld 

R\UULU�^VYKLU��(UKLYaPQKZ�KVVY�OL[�]LYIPUKLU�]HU�KP]LYZL�THYR[NYVLWLU��
VWKH[�^L�NLaHTLUSPQR�LLU�Z[HW�R\UULU�aL[[LU��4LLY�^L[LU&
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 

• RETAIL

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 
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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� ,QQRJUHHQ
Formaat (lxbxh)� 1�Y�W�
Kleur� 1�Y�W�
Samenstelling� 'LYHUVH�RUJDQLVFKH�JURQGVWRර�HQ
Bijproduct -
Toepassing Bodemverbetering en enting bodemleven
Alternatief voor -

Vanuit het biologisch evenwicht als 
XLWJDQJVSXQW�ZLO�,QQRJUHHQ�PHW�]LMQ�
producten gezonde plantengroei en -bloei 
EHYRUGHUHQ�²�KHW�XLWHLQGHOLMNH�GRHO�LV�RQW�
ODVWLQJ�YDQ�KHW�PLOLHX��2QV�VWUHYHQ�QDDU�HHQ�
duurzaam beheer begint bij de juiste kennis 
YDQ�]DNHQ��2P�GLH�UHGHQ�YLQGHQ�ZLM�DGYLHV�
HQ�EHJHOHLGLQJ�XLWHUVW�EHODQJULMN��.RUWRP�
we helpen met de omschakeling naar 
GXXU]DDP�JURHQEHKHHU��:LM�OHYHUHQ�
RUJDQLVFKH�PHVWVWRර�HQ��ERGHPYHUEHWHUDDUV�
HQ�ELRORJLVFK�RQNUXLGEHKHHU�
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Leverancier van duurzame meststoffen en bodemverbeteraars
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+RYHQLHUVPHVWVWRර�HQ

B

Duurzaamheidspaspoort

'LYHUVH�PHVWVWR�HQ

Leverancier ,QQRJUHHQ
Formaat (lxbxh) 1�Y�W�
Kleur 1�Y�W�
Samenstelling 'LYHUVH�RUJDQLVFKH�JURQGVWRර�HQ
Bijproduct -
Toepassing Natuurlijke bemesting en enting bodemleven
Alternatief voor Kunstmest

'LYHUVH�PHVWVWRර�HQ

B

Duurzaamheidspaspoort

+RYHQLHUVPHVWVWR�HQ

Leverancier ,QQRJUHHQ
Formaat (lxbxh) 1�Y�W�
Kleur 1�Y�W�
Samenstelling 'LYHUVH�RUJDQLVFKH�JURQGVWRර�HQ
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 
RQWZLNNHOLQJ�YDQ�JURHQ��:LM�JDDQ�XLW�YDQ�
een concept om de bodem te verduurza-
PHQ��'LW�FRQFHSW�RPYDW�GH�RSWLPDOLVDWLH�
van bodem of substraat en de toepassing 
YDQ�JRHGDDUGLJH�ERGHPVFKLPPHOV��
P\FRUUKL]DVFKLPPHOV��

Mycorrhizaschimmels

Leverancier Biomygreen
Formaat (lxbxh) 1�Y�W�
Kleur 1�Y�W�
Samenstelling Natuurlijke bodemschimmels
Bijproduct Natuurlijke gesteenten als dragermateriaal
Toepassing Op maat en naar wens van gebruiker
Alternatief voor Bij juiste toepassing vervanging van kunstmest

0\FRUUKL]DVFKLPPHOV

IN BEHANDELING

Duurzaamheidspaspoort
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=HROLHWKRXGHQGH�PHVWVWR�HQ
%LR�6SULQJ��%LR�6SRUW��%LR�3UH�6HHG��%LR�6XPPHU��%LR�$XWXPQ��%LR�02��%LR�.DOL

Leverancier Bio-Trio
Formaat (lxbxh) 1�Y�W�
Kleur 1�Y�W�
Samenstelling =HROLHWKRXGHQGH�RUJDQLVFKH�PHVWVWRර�HQ
Bijproduct 1�Y�W�
Toepassing Bemesting en bodemverbetering
Alternatief voor Kunstmest

=HROLHWKRXGHQGH�PHVWVWRර�HQ�²�%LR�6SULQJ��%LR�6SRUW��
%LR�3UH�6HHG��%LR�6XPPHU��%LR�$XWXPQ��%LR�02��%LR�.DOL

A+

Duurzaamheidspaspoort

Adviescentrum

Bio-Trio ontwikkelt en levert kwalitatief 
hoogwaardige duurzame organische 
PHVWVWRර�HQ�HQ�WRSODDJ��HQ�ERGHPYHU�
EHWHUDDUV��3URGXFWHQ�GLH�]RUJHQ�YRRU�HHQ�
gezonde en sterke plantengroei met een 
samenstelling en productiewijze die de 
natuur en het bodemleven respecteren en 
VWLPXOHUHQ��%LR�7ULR�EHGLHQW�SURIHVVLRQH�
OH�PDUNWHQ��]RDOV�JROIEDQHQ��VSRUWYHOGHQ��
RSHQEDDU�JURHQ��ERPHQ��HQ�VLHUWHHOW��
KRYHQLHUV��ELRORJLVFKH�ODQGERXZ�HQ�GH�
SDUWLFXOLHUH�PDUNW�
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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-
VWRර�HQ��ERGHPYHUEHWHUDDUV��P\FRUUKL]D�
VSRUHQ�HQ�SODQWYHUVWHUNHUV��3+&�KHHIW�]LFK�
bewezen als betrouwbare leverancier voor 
GH�ODQG��HQ�WXLQERXZ��RSHQEDDU�JURHQ�HQ�
KRYHQLHUV�LQ�JHKHHO�(XURSD��3+&�PDDNW�
geen gebruik van dierlijke resten (slacht-
DIYDO��LQ�GH�PHVWVWRර�HQ��'H�3+&�PHVWVWRර�HQ�
en bodemverbeteraars zijn 100% plantaar-
dig omdat planten in de natuur nu eenmaal 
RS�SODQWDDUGLJH�UHVWHQ�JURHLHQ�

Ontwikkelaar, producent en leverancier van bodemverbeteraars en biologische 
meststoffen
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2UJDQLVFKH�PHVWVWR�HQ�
2UJ�0L[�����2UJ�0L[�����2UJ�0L[�����%LR�)RV

Leverancier Bio-Trio
Formaat (lxbxh) 1�Y�W�
Kleur 1�Y�W�
Samenstelling 2UJDQLVFKH�PHVWVWRර�HQ
Bijproduct 1�Y�W�
Toepassing Bemesting en bodemverbetering
Alternatief voor Kunstmest

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

2UJDQLVFKH�PHVWVWRර�HQ
2UJ�0L[�����2UJ�0L[�����2UJ�0L[�����%LR�)RV

A+

Duurzaamheidspaspoort
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Biovin

A+

Duurzaamheidspaspoort

Biovin

Leverancier Plant Health Cure
Formaat (lxbxh) 1�Y�W�
Kleur 1�Y�W�
Samenstelling  5HVWDQWHQ�QD�SHUVHQ�YDQ�GUXLYHQ��PRVW���EDFWHULsOH�RP]HWWLQJ�

in fermentatieproces geeft basisproduct met groeihormonen 
�DX[LQHQ���SODQWHQQXWULsQWHQ�HQ�PLFUR�RUJDQLVPHQ��

Bijproduct -
Toepassing� $OOH�YRUPHQ�YDQ�WHHOW��JUDVRQGHUKRXG��DDQOHJ�HQ�RQGHUKRXG�
� YDQ�WXLQHQ��HQ�DJUDULVFK�EHUHLN
Alternatief voor� 'LHUOLMNH�PHVWVWRර�HQ��NXQVWPHVW�HQ�FKHPLVFKH�]LHNWHEHVWULMGHUV��



0\FR�PHVWVWR�HQOLMQ

Leverancier ECOstyle
Formaat (lxbxh) 10 kg en 25 kg zakken
Kleur -
Samenstelling 6DPHQJHVWHOGH�RUJDQLVFKH�PLFURELsOH�PHVWVWRර�HQ�PHW�
 schimmels (mycorrhyzae) en bacteriën (Bacillus Sp) 
Bijproduct -
Toepassing 0HVWVWRර�HQ�VSHFLÀ�HN�RQWZLNNHOG�YRRU�JD]RQ��VLHUWXLQ�
� �ERPHQ��YDVWH�SODQWHQ�HQ�KHHVWHUV���KDJHQ��]XXUPLQQHQGH�
 planten en groen- en sedumdaken
Alternatief voor 6DPHQJHVWHOGH�PLQHUDOH�PHVWVWRර�HQ

0\FR�PHVWVWRර�HQOLMQ

A+

Duurzaamheidspaspoort

(&2VW\OH�ELHGW�Hර�HFWLHYH�HQ�PLOLHXYULHQ�
GHOLMNH�PHVWVWRර�HQ��ERGHPYHUEHWHUDDUV��
HQ�JHZDVEHVFKHUPLQJVPLGGHOHQ��:LM�]LMQ�
specialist op het gebied van natuurvriende-
OLMN�WXLQLHUHQ��YRRU�]RZHO�GH�KREE\PDUNW�DOV�
GH�SURIHVVLRQHOH�EUDQFKH��1DWXXUYULHQGHOLMN�
tuinieren met ECOstyle is gebaseerd op de 
RUJDQLVFKH�NULQJORRS�LQ�GH�QDWXXU��GDDUGRRU�
vindt er geen verstoring plaats van natuur-
OLMNH�SURFHVVHQ�
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2S0DDW�PHVWVWRර�HQOLMQ

A+

Duurzaamheidspaspoort

Terra-Fertiel bodemverbeteraar

Leverancier ECOstyle
Formaat (lxbxh) 25 kg zakken
Kleur -
Samenstelling Organische bodemverbeteraar met combinatie van organi-
� VFKH�VWRI��NDON��]HHZLHUH[WUDFWHQ�HQ�NOHLPLQHUDOHQ�ZDDURS�
� GLYHUVH�QDWXXUHLJHQ�VFKLPPHOV��EDFWHULsQ�HQ�JLVWHQ�]LMQ�JHsQW
Bijproduct -
Toepassing $FWLYHHUW�KHW�ERGHPOHYHQ�GLUHFW��YHUEHWHUW�RS�HHQ�QDWXXUOLMNH�
� PDQLHU�GH�VWUXFWXXU�YDQ�GH�ERGHP�
Alternatief voor $QGHUH�YRUPHQ�YDQ�ERGHPYHUEHWHULQJ�

Terra-Fertiel bodemverbeteraar

A+

Duurzaamheidspaspoort

2S0DDW�PHVWVWR�HQOLMQ

Leverancier ECOstyle
Formaat (lxbxh) 20 kg zakken
Kleur -
Samenstelling (QNHOYRXGLJH�RUJDQLVFKH�PLFURELsOH�PHVWVWRර�HQ�PHW�
 schimmels (mycorrhyzae) en bacteriën (Bacillus Sp)
Bijproduct -
Toepassing 0HVWVWRර�HQ�VSHFLÀ�HN�RQWZLNNHOG�RP�RS�PDDW�ELM�WH�NXQQHQ�
� VWXUHQ�ELM�YRHGLQJVJHEUHNHQ�YDQ�VWLNVWRI��IRVIDDW��NDOLXP��
� FDOFLXP��PDJQHVLXP�HQ�VSRUHQHOHPHQWHQ
Alternatief voor (QNHOYRXGLJH�PLQHUDOH�PHVWVWRර�HQ
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Leverancier van ecologisch verantwoorde producten en concepten voor bodem, 
plant en dier



Rozenveld Hoveniers verzorgt voor parti-
FXOLHUHQ��EHGULMYHQ��RYHUKHGHQ�HQ�DQGHUH�
LQVWHOOLQJHQ�GH�WXLQ�EXLWHQUXLPWH��'DW�GRHQ�
ZH�]R�GXXU]DDP�PRJHOLMN��RQGHU�PHHU�PHW�
zo weinig mogelijk vervuilende gereed-
schappen (zoals accugereedschappen) 
HQ�VSXLWPLGGHOHQ��HQ�DOV�KHW�PRHW��YDQ�
ELRORJLVFKH�RRUVSURQJ���7HQ�VORWWH�PDNHQ�ZLM�
KRYHQLHUV�ERNDVKL��HHQ�JURQGYHUEHWHULQJV�
product op basis van de vrijkomende groen-
VWURRP��GLH�ELM�RQV�RS�KHW�WHUUHLQ�ZRUGW�
JHIHUPHQWHHUG��+HW�HLQGSURGXFW�JHHIW�JHHQ�
YHUYXLOLQJ��PDDU�PHHUZDDUGH�YRRU�QDWXXU�HQ�
ELRGLYHUVLWHLW�
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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-
KRXWVFKRUV�HQ�NRNRVYH]HOV��RUJDQLVFKH�VWRI�!�����

Bijproduct -
Toepassing $FWLYHHUW�KHW�ERGHPOHYHQ�GLUHFW��YHUEHWHUW�RS�HHQ�QDWXXUOLMNH�
 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 1�Y�W�
Samenstelling Gefermenteerde groenstroom
Bijproduct 1�Y�W�
Toepassing 7HU�YHUEHWHULQJ�YDQ�GH�RQGHUJURQG�LQ�WXLQ��SODQWHQEDN��
� GRRUZHUNHQ�GRRU�GH�RQGHUJURQG�
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)� ,Q�YRUP�JHODVW��RS�PDDW�JHPDDNW
Kleur Zwart
Samenstelling� 0LOLHXYULHQGHOLMN�(3'0�UXEEHU
Bijproduct Ecolan lijmen en kitten en toebehoren
Toepassing� 9LMYHUV��]ZHPYLMYHUV�HQ�ZDWHUEDVVLQV
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� 5HJHQWRQQHQ��RQGHUJURQGVH�WDQNV�HQ�LQÀ�OWUDWLHNUDWWHQ

Onder vijverbouwers is ECOLAN al jaren 
synoniem voor topkwaliteit in rubber vijver-
IROLH�HQ�DDQYHUZDQWH�SURGXFWHQ��:H�]HWWHQ�
LQ�RS�YHUZHUNLQJVJHPDN��GXXU]DDPKHLG�HQ�
�����HFRORJLVFK�YHUDQWZRRUGH�V\VWHPHQ��
(FRODQ�YLMYHUIROLH�EHYDW�JHHQ�JLIWLJH�VWRර�HQ��
]ZDUH�PHWDOHQ�RI�DJUHVVLHYH�ZHHNPDNHUV�
LV�]HHU�HODVWLVFK��RHUVWHUN��89��HQ�R]RQ�
EHVWHQGLJ��HQ�YRUVWEHVWHQGLJ�WRW�²����&�
Duurzaamheid is troef: Ecolan rubber 
vijverfolie heeft een verwachte levensduur 
YDQ�WHQPLQVWH����MDDU�

Broos Water legt zich toe op het bedenken en 
realiseren van innovatieve en duurzame oplos-
singen die in de buitenruimte bijdragen aan 
YROGRHQGH�VFKRRQ�ZDWHU�YDQ�JRHGH�NZDOLWHLW��
De Rainwinner is een holle kunststof ‘bouwsteen’ 
waarmee diverse functionele (tuin)elementen 
JHERXZG�NXQQHQ�ZRUGHQ��'DDULQ�ZRUGW�WLMGHOLMN�
overtollig regenwater bij de bron geborgen om 
het in periode van droogte nuttig te kunnen 
EHVWHGHQ��'H]H�EURQJHULFKWH�PDDWZHUNRSORVVLQJ�
PDDNW�UHJHQZDWHUJHEUXLN�PRJHOLMN��ODDJGUHPSHOLJ�
HQ�LQWHUHVVDQW��=R�]RUJW�GH�5DLQZLQQHU��ZLQQDDU�
Waterinnovatieprijs 2013) voor een verhoogde 
NOLPDDWDGDSWLH�LQ�KHW�VWHGHOLMN�JHELHG�

Adviesbureau, sterk in water en milieu

64  | Leveranciers: Watermanagement

Leverancier van EPDM rubber vijverfolie
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Duurzaamheidspaspoort
Vitaal Telen Vitaliser

B

Vitaal Telen Vitaliser

Leverancier Acqua Universo
Formaat (lxbxh)� 1�Y�W�
Kleur Zilvergrijs (geborsteld RVS)/goudkleurig
Samenstelling RVS
Bijproduct -
Toepassing� 2QGHUVWHXQLQJ�YDQ�GH�ZHHUEDDUKHLG�YDQ�PHQV��SODQW�HQ�GLHU
Alternatief voor -

Acqua Universo werkt vanuit mogelijkheden: 
vitaliteit ondersteunt de weerbaarheid van 
PHQV��SODQW�HQ�GLHU��9LWDDO�ZDWHU�
onderscheidt zich van gewoon water door 
]LMQ�RUJDQLVFKH�VWUXFWXXU��3ODQWHQ�HQ�GLHUHQ�
UHDJHUHQ�]LFKWEDDU��9LWDDO�ZDWHU�RQGHUVWHXQW�
RQV�LPPXXQV\VWHHP�KHHO�HHQYRXGLJ��ZDWHU�
is een basisbehoefte en onze weerstand
EOLMIW�PHW�YLWDDO�ZDWHU�RS�SHLO��
Bij een levende tuin past levend water!

Leverancier van vitalisers

66  | Leveranciers:�:DWHUPDQDJHPHQW���,QIUD

'H�À�ORVRÀ�H�YDQ�1DWXUDO�3ODVWLFV�LV�KHW�RQWZHUSHQ��IDEUL�
ceren en vermarkten van producten die geen kostbare 
JURQGVWRර�HQ�RQWQHPHQ�DDQ�RQ]H�DDUGERO��:LM�KHEEHQ�
een gepatenteerd ondergronds boomplantsysteem 
RQWZRUSHQ��'LW�.HHSHU�V\VWHHP�YRRU�RQGHUJURQGVH�
kluitverankering met behulp van afval uit de voedsel-
industrie zorgt voor een grote CO2�FRPSHQVDWLH��
Het systeem biedt vele voordelen: een natuurlijk en 
HVWKHWLVFK�EHHOG��EHWHUH�JURHL�GDQ�PHW�ERRPSDOHQ�
�������VQHO�HQ�GRRU�LHGHUHHQ�WRH�WH�SDVVHQ��EHSHUNWH�
QD]RUJ��VWRUPYDVW�HQ������ELRORJLVFK�DIEUHHNEDDU��
(U�]LMQ�DO�PHHU�GDQ��������ERPHQ�PHH�JHSODQW�

Eco keeper

Leverancier Natural Plastics
Formaat (lxbxh)� ����[�����[�����FP�HQ����[�����[�����FP
Kleur Wit
Samenstelling Bioplastics
Bijproduct Naturope touw/kabel (biologisch afbreekbaar)
Toepassing� 2QGHUJURQGVH�ERRPYHUDQNHULQJ�YRRU�DOOH�ERPHQ�PHW�NOXLW��
 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� )LEHUJODVV�YHUVWHUNW�SRO\SURS\OHHQ��33��������UHF\FOHEDDU
Bijproduct -
Toepassing Een ondergrondse groeiplaatsconstructie als de economisch 
 en ecologisch meest verantwoorde oplossing voor gezonde 
� ERPHQJURHL��PHW�YHHO�ERGHPYROXPH�HQ�KRJH�JURQGNZDOLWHLW�
� 'DDUQDDVW�HHQ�Hර�HFWLHYH�ZDWHUEHUJLQJVPHWKRGH��
Alternatief voor� *UDQXODDW��EHWRQQHQ�ERRPEXQNHUV��LQÀ�OWUDWLHNUDWWHQ�

*UHHQ0D[�LV�JHVSHFLDOLVHHUG�LQ�GH�JURHL�
plaatsinrichting voor nieuwe en bestaande 
ERPHQ��PHW�QDPH�LQ�GH�VWHGHOLMNH�RPJHYLQJ��
Wij bieden een totaaloplossing door het bij 
elkaar brengen van verschillende producten 
en merken voor de totale plantplaatsinrich-
WLQJ��2Q]H�JURHLSODDWVFRQVWUXFWLHV�ZRUGHQ�
al jaren met succes toegepast en hebben 
]LFKWEDUH�Hර�HFWHQ�RS�GH�JH]RQGKHLG�YDQ�
VWHGHOLMNH�ERPHQ��&UDGOH�WR�FUDGOH�LV�YRRU�
RQV�HHQ�EHODQJULMN�EHJULS��'LW�KRXGW�LQ�GDW�
alle producten recyclebaar of zelfs volledig 
ELRORJLVFK�DIEUHHNEDDU�]LMQ�

68  | Leveranciers:�,QIUD���9HUKDUGLQJHQ

Leverancier van duurzame producten ter bescherming van groen en infrastructuur
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Stabilizer

A

Duurzaamheidspaspoort

HFR'\QDPLF�VWDDW�YRRU�HFRORJLVFK��GXXU�
]DDP�HQ�ERYHQDO�G\QDPLVFK��:LM�YRHUHQ�
producten die innovatief en vernieuwend 
]LMQ�YRRU�GH�JURHQ��HQ�JZZ�VHFWRU��2QV�
assortiment bestaat uit Stabilizer (natuurlijke 
KDOIYHUKDUGLQJ�YRRU�ZDQGHO��HQ�À�HWVSDGHQ���
HanseGrand Patentweg (in combinatie met 
6WDELOL]HU�HHQ�DOOHV�LQ�ppQ�FRQFHSW�YRRU�
YHUKDUGH�YRHW��HQ�À�HWVSDGHQ��HQ�*UDVV�
Parking (groene basis voor parkeerplaatsen 
HQ�HYHQHPHQWHQ��

Stabilizer

Leverancier ecoDynamic
Formaat (lxbxh) Korrelgrootte 0-5/6 mm of 0-8 mm (kleurkeuze-bepaald)
Kleur  %HSDDOG�GRRU�GH�JHNR]HQ�VWHHQVODJ��XLW�JURHYHV�HQ�ULYLHUHQ��

LQ�,-VVHO���0DDV���+DQVD���3URYHQFH���RI�%HUOLQHU�0L[�
Samenstelling 100% natuurlijke halfverharding van gebonden steenslag met 
 plantaardige binder
Bijproduct Afstrooilaag (fractie 4-8 mm)
Toepassing $OV�WRSODDJ�YRRU�RQGHU�PHHU�ZDQGHO��HQ�À�HWVSDGHQ��
� ERRPVSLHJHOV��VSHHOUXLPWHV��SOHLQHQ�HQ�EHJUDDISODDWVHQ�
Alternatief voor -

Producent en leverancier van duurzame verhardingen en tijdelijke 
parkeeroplossingen



GeoSenza Ardesia Mare

Leverancier 0%,���'H�VWHHQPHHVWHUV
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 -

*HR6HQ]D�$UGHVLD�0DUH
A

Duurzaamheidspaspoort

0%,�LV�HHQ�IDPLOLHEHGULMI�PHW�GXXU]DDPKHLG�
KRRJ�LQ�KHW�YDDQGHO��$IJHNHXUGH�SURGXFWLHV�
worden hergebruikt om nieuwe stenen van 
WH�PDNHQ��7HYHQV�GUDDLW�GH�VLHUEHVWUDWLQJV�
IDEULHN�LQ�.DPSHQ�RS�JURHQH�VWURRP��
'H�JURQGVWRර�HQ�GLH�0%,�JHEUXLNW�YRRU�]LMQ�
SURGXFWHQ��ZRUGHQ�JHZRQQHQ�XLW�GH�QDWXXU�
RI�]LMQ�¶DIYDOVWRර�HQ·�XLW�DQGHUH�IDEULHNHQ�

De steenmeesters
MBI

GeoColor+ Olivijn
A

Duurzaamheidspaspoort

MBI GeoSteen

Leverancier 0%,���'H�VWHHQPHHVWHUV
Formaat (lxbxh) 90x60 / 60x60 / 60x30 / 30x30  x6
Kleur 
Samenstelling %HWRQ�JHPHQJG�PHW�QDWXXUVWHHQJUDQXODWHQ��
 met een minerale toplaag
Bijproduct -
Toepassing 9HUKDUGLQJ�YDQ�R�D��WHUUDV�
Alternatief voor -

0%,�*HR6WHHQ
A

Duurzaamheidspaspoort

GeoColor+ Olivijn

Leverancier 0%,���'H�VWHHQPHHVWHUV
Formaat (lxbxh) 90x60 / 60x60 / 60x30 / 30x30  x6
Kleur 
Samenstelling %HWRQ�JHPHQJG�PHW�QDWXXUVWHHQJUDQXODWHQ��
 met een toplaag van olivijn
Bijproduct -
Toepassing 9HUKDUGLQJ�YDQ�R�D��WHUUDV
Alternatief voor -

70  | Leveranciers: Verhardingen

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 
JHHQ�PRGHZRRUG��$OV�NHUDPLVFK�PDUNWOHLGHU�
heeft het bedrijf duurzaamheid in het DNA 
YDQ�]LMQ�RUJDQLVDWLH��$O�WLHQWDOOHQ�MDUHQ�NLMNHQ�
we naar de balans tussen economische 
�SURÀ�W���HFRORJLVFKH��SODQHW��HQ�VRFLDOH�
�SHRSOH��IDFWRUHQ��0HW�HHQ�XLWJHEUHLG�
kwaliteits- en milieuzorgsysteem: geborgde 
DDQGDFKW�YRRU�JURQGVWRර�HQ��HLQGSURGXFWHQ��
EHGULMIVSURFHVVHQ�pQ�GH�RPJHYLQJ�

Leverancier van duurzame keramische bouwmaterialen voor bouw, infra en tuin

Netterden Zand en Grind onderscheidt zich 
met de grote diversiteit en hoge kwaliteit 
YDQ�]DQG���JULQG��HQ�VWHHQVODJSURGXFWHQ��
'H]H�JURQGVWRර�HQ�YLQGHQ�WRHSDVVLQJ�LQ�
GLYHUVH�PDUNWVHJPHQWHQ��]RDOV�EHWRQ��DVIDOW��
ZHJHQERXZ��UHFUHDWLH��GH�JURINHUDPLVFKH�
LQGXVWULH�HQ�GH�NDON]DQGVWHHQLQGXVWULH��

Achterhoeks Padvast

Leverancier Netterden Zand en Grind
Formaat (lxbxh) 'LYHUVH�VRUWHULQJHQ��ZDDURQGHU�����HQ������PP
Kleur :LWJULMV��QDWXXUOLMNH�XLWVWUDOLQJ
Samenstelling �����NZDUWVLHWVWHHQ��KHW�GXXU]DPH�KDOIYHUKDUGLQJVPDWHULDDO�
� LV�VWHUN��VOLMWYDVW�HQ�ZDWHUGRRUODWHQG�HQ�EHKRHIW�QDXZHOLMNV�
� RQGHUKRXG�
Bijproduct -
Toepassing $DQOHJ�HQ�RQGHUKRXG�YDQ�UHFUHDWLHYH�SDGHQ��ERVZHJHQ�HQ�
 zandwegen
Alternatief voor -

Achterhoeks Padvast

A

Duurzaamheidspaspoort

72  | Leveranciers: Verhardingen

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) ���[������[���FP�HQ�YHOH�DQGHUH�IRUPDWHQ
Kleur /LFKW�XLWJHZDVVHQ�JULMV�JURHQH�WRSODDJ��
 kleurnuances in overleg
Samenstelling %HWRQ�XLW�GXXU]DPH�HQ�JHUHF\FOHGH�JURQGVWRර�HQ��
 gemaakt door een duurzaam productieproces en 
 voorzien van een toplaag van pure olivijn
Bijproduct -
Toepassing ,QULFKWLQJ�YRRU�GH�GXXU]DPH�EXLWHQUXLPWH
Alternatief voor Standaardbetonbestrating

Volgens recent Nibe-onderzoek is beton-
bestrating al veruit de beste duurzame 
NHX]H��0HW�GH�([FOX1DWXUD�OLMQ�GRHW�([FOXWRQ�
HU�HHQ�VFKHSMH�ERYHQRS��'RRU�HHQ�JHKHHO�
vernieuwde manier van produceren en het 
gebruik van minder milieubelastende en 
JHUHF\FOHGH�JURQGVWRර�HQ�PDDNW�([FOXWRQ�
GH�GXXU]DDPVWH�EHVWUDWLQJ��([FOX%DVLF���
De ExcluNatura Pure Olivine beton-
straatsteen heeft een toplaag van pure 
ROLYLMQ��GLH�&22 uit de atmosfeer afvangt en 
QHXWUDOLVHHUW�

76  | Leveranciers: Verhardingen

Leverancier van duurzame bestrating

ExcluBasic
A

Duurzaamheidspaspoort

ExcluNatura Pigmento

Leverancier Excluton
Formaat (lxbxh) ���[������[���FP�HQ�YHOH�DQGHUH�IRUPDWHQ
Kleur 6WDQGDDUG�JULMV��RYHULJH�NOHXUHQ�LQ�RYHUOHJ
Samenstelling %HWRQ�XLW�GXXU]DPH�HQ�JHUHF\FOHGH�JURQGVWRර�HQ��
 gemaakt door een duurzaam productieproces
Bijproduct -
Toepassing ,QULFKWLQJ�YRRU�GH�GXXU]DPH�EXLWHQUXLPWH
Alternatief voor Standaardbetonbestrating

ExcluNatura Pigmento
A

Duurzaamheidspaspoort

ExcluBasic

Leverancier Excluton
Formaat (lxbxh) ���[������[���FP�HQ�YHOH�DQGHUH�IRUPDWHQ
Kleur 6WDQGDDUG�JULMV��RYHULJH�NOHXUHQ�LQ�RYHUOHJ
Samenstelling %HWRQ�XLW�GXXU]DPH�HQ�JHUHF\FOHGH�JURQGVWRර�HQ��
 gemaakt door een duurzaam productieproces
Bijproduct -
Toepassing ,QULFKWLQJ�YRRU�GH�GXXU]DPH�EXLWHQUXLPWH
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� *URHQJULMV��YDULsUHQG�YDQ�GRQNHU�WRW�OLFKWHU
Samenstelling 100% olivijn
Bijproduct -
Toepassing� :DQGHOSDG��À�HWVSDG
Alternatief voor� %DVDOW��JUDQLHW��]DQG

greenSand biedt iedereen de mogelijkheid 
op een eenvoudige manier zelf bij te dragen 
DDQ�HHQ�JURHQHU�NOLPDDW��JUHHQ6DQG�LV�HHQ�
verzamelnaam voor producten waarin het 
PLQHUDDO�ROLYLMQ�LV�YHUZHUNW��$OOH�SURGXFWHQ�
hebben de eigenschap dat zij CO2 binden en 
daarmee bijdragen aan het oplossen van het 
RYHUVFKRW�DDQ�EURHLNDVJDVVHQ��7RHSDVVLQJHQ�
]LMQ�OHJLR�HQ�JHEUXLNVYULHQGHOLMN��GRRUGDW�
het product reeds is verwerkt in daktuin- en 
ERRPVXEVWUDWHQ��'DDUQDDVW�LV�KHW�IXQFWLR�
neel te gebruiken in pure vorm als breker-
]DQG�RI�KDOIYHUKDUGLQJ�

Leverancier van duurzame producten met het mineraal olivijn

78  | Leveranciers: Verhardingen

Leverancier van duurzame bestrating

([FOX1DWXUD�/XQD�5HÁ�HFWR
A

Duurzaamheidspaspoort

([FOX1DWXUD�/XQD�5HÁ�HFWR

Leverancier Excluton
Formaat (lxbxh) ���[������[���FP�HQ�YHOH�DQGHUH�IRUPDWHQ
Kleur Diverse kleuren
Samenstelling %HWRQ�XLW�GXXU]DPH�HQ�JHUHF\FOHGH�JURQGVWRර�HQ��JHPDDNW�
� GRRU�HHQ�GXXU]DDP�SURGXFWLHSURFHV��PHW�HHQ�OLFKW�
� XLWJHZDVVHQ�WRSODDJ�ZHONH�GRRU�UHÁ�HFWLH�YHLOLJKHLG�DDQ�
 duurzaamheid koppelt
Bijproduct -
Toepassing ,QULFKWLQJ�YRRU�GH�GXXU]DPH�EXLWHQUXLPWH
Alternatief voor Standaardbetonbestrating/Straatverlichting
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'H�%HLMHU�%RXZJURQGVWRර�HQ�KHHIW�RRJ�HQ�
KDUW�YRRU�GH�RPJHYLQJ�ZDDULQ�ZLM�ZHUNHQ��
%LM�GH�ZLQQLQJ�YDQ�GH�JURQGVWRර�HQ�
FUHsUHQ�ZH�UXLPWH�YRRU�QDWXXURQWZLNNHOLQJ��
Duurzaam ondernemen onder meer met 
optimalisatie van onze logistieke dienst-
YHUOHQLQJ��HHQ�PLOLHXYULHQGHOLMN�ZDJHQSDUN�
HQ�HQHUJLH]XLQLJH�HQ�JHOXLGVDUPH�PDFKLQHV��
We overleggen met direct betrokkenen en 
organisaties op het gebied van natuur en 
PLOLHX�

Quarzitische Grauwacke

Leverancier 'H�%HLMHU�%RXZJURQGVWRර�HQ
Formaat (lxbxh) -
Kleur Naar wens in te vullen
Samenstelling Puur natuurlijk gesteente voor duurzame toepassingen
Bijproduct 1�Y�W�
Toepassing :DQGHOSDGHQ��SDUNHHUSODDWVYHUKDUGLQJHQ��ZDWHUEHUJHQGH�
� HQ�SDVVHUHQGH�IXQGDWLHV��VFKDQVNRUYHQYXOOLQJ�HQ�
� GHFRUDWLHGRHOHLQGHQ�
Alternatief voor %DVDOW��NDONVWHHQ��JULQG��HWF�

4XDU]LWLVFKH�*UDXZDFNH

B

Duurzaamheidspaspoort

Leverancier van duurzame steenachtige grondstoffen

Duurzaamheidspaspoort
Wildeplantenzaden & Bloemenweidemengsels

A

Wildeplantenzaden & Bloemenweidemengsels

Leverancier Cruydt-Hoeck
Formaat potmaat/
lengte/stamdikte etc.� 1�Y�W�
Kleur Veelkleurig
Toepassing Zadenmengsels voor de aanleg van inheemse bloemen-
� ZHLGHV�LQ�RSHQEDDU�JURHQ��WXLQ�HQ�SDUN�
Bijzonderheden -

Cruydt-Hoeck biedt een groot sortiment 
inheemse wildeplantenzaden en bloemen-
ZHLGHPHQJVHOV��:LM�YHU]RUJHQ�SURGXFWLH��
DGYLHV�HQ�YHUNRRS��:LOGH�EORHPHQ�GUDJHQ�
bij aan de biodiversiteit en de leefomstan-
GLJKHGHQ�YDQ�ELMHQ��YOLQGHUV��YRJHOV�HQ¬�
PHQVHQ��0DDU�ERYHQDO�]LMQ�ZLOGH�EORHPHQ�
adembenemend mooi en een verantwoor-
GH�NHX]H�YRRU�WXLQ��SDUN�HQ�KHW�RSHQEDDU�
JURHQ�

Kwekerij en leverancier van wildeplantenzaden en bloemenweidemengsels
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*HEU��-RQNHUV�KHHIW�]LFK�JHVSHFLDOLVHHUG�
in de teelt van Hortensia Forever&Ever®��
Dankzij deze specialisatie hebben wij zeer 
forse besparingen bereikt in het gebruik 
YDQ�ZDWHU��FKHPLVFKH�PLGGHOHQ��NXQVW�
PHVW�HQ�HQHUJLH��&KHPLVFKH�PLGGHOHQ�]LMQ�
grotendeels vervangen door biobased 
DOWHUQDWLHYHQ��(U�ORSHQ�SURHYHQ�PHW�GH�WHHOW�
in biopotten (Planty Potten) en vervangers 
YRRU�YHHQ�LQ�GH�SRWJURQG�

82  | Leveranciers: Beplanting

Kweker van Hortensia Forever&Ever®

Hortensia Forever&Ever® 

Leverancier� *HEU��-RQNHUV�(OVKRXW
Formaat potmaat/
lengte/stamdikte etc. Verkrijgbaar in 5- en 12-literpot
Kleur� 9DULsWHLWHQ�LQ�YLHU�NOHXUHQ��URRG��UR]H��EODXZ�HQ�ZLW
Toepassing� 3DUWLFXOLHUH�WXLQ�HQ�EDONRQ�
Bijzonderheden Bloeit in tegenstelling tot andere boerenhortensia’s op 
� ppQ��HQ�WZHHMDULJ�KRXW�

Hortensia Forever&Ever®

B

Duurzaamheidspaspoort
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*UL��RHQ�:DVVHQDDU�LV�WUHQG]HWWHQG�OHYH�
UDQFLHU�YDQ�YDVWHSODQWHQ��(HQ�EHSODQWLQJ�
met vasteplanten volgens het Green-to-
&RORXU�FRQFHSW�NHQW�HHQ�ODQJH�OHYHQVGXXU��
+HW�FRQFHSW�EHVWDDW�XLW�HHQ�RQWZHUS��GH�
MXLVWH�VRRUWHQNHX]H��JURQGEHZHUNLQJ��
zware kwaliteit vasteplanten en een maai- 
HQ�EHPHVWLQJVSODQ��+HW�]RUJW�YRRU�VQHOOH�
GLFKWJURHL��RQGHUGUXNW�RQNUXLG�HQ�KHHIW�HHQ�
ODDJ�RQGHUKRXGVQLYHDX��'DDUELM�GUDJHQ�GH�
YDVWHSODQWHQ�VWHUN�ELM�DDQ�GH�ELRGLYHUVLWHLW�

Green-to-Colour

Leverancier� *UL��RHQ�:DVVHQDDU
Formaat (lxbxh) P11
Kleur Green-to-Colour 
Toepassing� 7RHSDVVLQJHQ�YDQ�YDVWH�SODQWHQ��LQ�]RZHO�RSHQEDDU�JURHQ�DOV�
� FRPSDFWH�SURMHFWHQ�
Bijzonderheden� 6QHOOH�GLFKWJURHL��ZHLQLJ�RQGHUKRXG��YHHO�ELRGLYHUVLWHLW

Green-to-Colour

B

Duurzaamheidspaspoort

Vasteplantenkwekerij, leverancier van vasteplanten



Heem realiseert en beheert natuurlijke 
vegetaties in de landschappelijke en 
VWHGHOLMNH�RPJHYLQJ��'H�GDDUYRRU�EHQRGLJ�
de inheemse zaden vermeerderen wij onder 
VWULNWH�FRQGLWLHV�RS�RQ]H�HLJHQ�NZHNHULM��
Het draait bij al onze activiteiten om unieke 
NHQQLV�HQ�HUYDULQJ��'DDURP�NXQQHQ�ZH�
garantie geven op het eindbeeld van de 
SURMHFWHQ�GLH�ZH�EHJHOHLGHQ�

Inheemse zaden

Leverancier Heem
Formaat potmaat/
lengte/stamdikte etc. 1�Y�W�
Kleur -
Toepassing  'XXU]DPH�YHJHWDWLHV�LQ�HONH�EXLWHQUXLPWH��ELMYRRUEHHOG�
� NODSUR]HQ�LQ�VWDGVEHUPHQ��EORHPHQZHLGHV�LQ�ZRRQZLMNHQ��HWF�
Bijzonderheden Zaaimateriaal afkomstig van een natuurlijk beheerde kwekerij

,QKHHPVH�]DGHQ

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 -DF��8LWWHQERJDDUG�	�=RQHQ
Formaat potmaat/
lengte/stamdikte etc. 1�Y�W�
Kleur Kleurrijk
Toepassing De bloembollenmengsels zijn geschikt voor gazon en 
� EHUPEHSODQWLQJ�LQ�KHW�RSHQEDDU�JURHQ��WXLQ�HQ�SDUNHQ�
Bijzonderheden 'H]H�PHQJVHOV�]RUJHQ�YRRU�HHQ�NOHXUULMN�EHHOG��YHUKRJHQ�
� GH�ELRGLYHUVLWHLW�HQ�YUDJHQ�ZHLQLJ�WRW�JHHQ�RQGHUKRXG��
� *HULFKW�RS�YHOH�MDUHQ�EORHL�

-DF��8LWWHQERJDDUG�	�=RQHQ��-8%�+ROODQG��
LV�DO�MDUHQ�HHQ�036�JHFHUWLÀ�FHHUG�EHGULMI��
gespecialiseerd in bloembollenmengsels 
YRRU�YHUZLOGHULQJ��0HW�GH]H�PHQJVHOV�
zorgen wij voor een lange en meerjarige 
EORHL�LQ�]RZHO�KHW�JD]RQ�DOV�GH�EHUPHQ��
We hebben in onze samenwerking met 
De Vlinderstichting en de Nederlandse 
Bijenhoudersvereniging bloembollen-
mengsels samengesteld die bijdragen 
DDQ�GH�ELRGLYHUVLWHLW�

Handelskwekerij



Lageschaar Vaste Planten kweekt al meer 
dan 30 jaar een groot sortiment vaste plan-
WHQ�RS�HLJHQ�NZHNHULM��:LM�OHYHUHQ�YDQRXGV�
DDQ�GH�SURIHVVLRQHOH�PDUNW�YDQ�KRYHQLHUV�
JURRWJURHQYRRU]LHQHUV�HQ�JHPHHQWHQ�

Fleur Robuste®

A

Duurzaamheidspaspoort

Fleur Robuste®

Leverancier Lageschaar Vaste Planten
Formaat potmaat/
lengte/stamdikte etc. Divers
Kleur Kleurrijk
Toepassing 'H�SODQWHQ�YRUPHQ�ppQ�MDDU�QD�DDQSODQW�HHQ�JHVORWHQ�YHJH�
 tatie en hebben daarna weinig onderhoud nodig (ze zijn 
� ]LHNWHYULM���2S�GH�ERGHP�YRUPW�]LFK�HHQ�GLFKWH�ODDJ�PHW�EODG��
� GLH�YHUGDPSLQJ�WHJHQJDDW��ZDWHU�JHYHQ�KRHIW�QLHW���
Bijzonderheden .OHXUULMN�EHHOG��YHUKRRJW�GH�ELRGLYHUVLWHLW�HQ�JDDW�PLQLPDDO�
� WLHQ�MDDU�PHH��'XXU]DDP�JHNZHHNW��RQGHU�PLOLHXNHXU�
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Prairie Garden®

A

Duurzaamheidspaspoort

Vasteplantenkwekerij

Prairie Garden®

Leverancier Lageschaar Vaste Planten
Formaat potmaat/
lengte/stamdikte etc. Divers
Kleur Kleurrijk
Toepassing  2QGHUKRXGVDUP��JHYDULHHUG�HQ�GLHSZRUWHOHQG�EHSODQ�

WLQJVV\VWHHP��PHW�QDWXXUOLMN�HYHQZLFKW�WXVVHQ�GH�SODQWHQ��
Afdekking grond met prairieva (vulkanisch materiaal) geeft 
RQNUXLG]DGHQ�JHHQ�NDQV�HQ�EXර�HUW�UHJHQZDWHU���

Bijzonderheden  'RRU�YHUVFKHLGHQKHLG�EOLMIW�WXLQ�NOHXUULMN�HQ�WUHNW�YHHO�ELMHQ��
YOLQGHUV�HQ�DQGHUH�LQVHFWHQ��'XXU]DDP�JHNZHHNW��PLOLHXNHXU�



Lodders kweekt bos- en haagplantsoen op 
FLUFD�����KD��(HQ�JURRW�JHGHHOWH�YDQ�RQ]H�
SURGXFWLH�EHVWDDW�XLW�DXWRFKWRRQ�JHFHUWLÀ��
ceerd materiaal en uit selectiemateriaal
YDQ�1HGHUODQGVH�KHUNRPVWHQ��'H]H�SURGXF�
ten worden allemaal op een duurzame wijze 
geproduceerd en vallen onder de volgende 
FHUWLÀ�FHULQJVVFKHPD·V�GLH�YDQ�WRHSDVVLQJ
]LMQ�RS�RQV�EHGULMI��036�)ORULPDUN�3UR�
GXFWLRQ��036�%HZLMV�'XXU]DDPKHLG�HQ�
036�)DLU�7UHHV�)DLU�3ODQWV��

Onze kwekerij past een natuurlijke manier 
van kweken toe met diep respect voor alles 
ZDW�OHHIW��'RRU�MDUHQODQJ�JHEUXLN�YDQ�
P\FRUUKL]D��FRPSRVW��FRPSRVWWKHH��LQVHFWHQ�
HQ�RUJDQLVFKH�PHVW��HQ�GRRU�OHYHQG�ZDWHU�
beheer en eigen innerlijke ontwikkeling is er 
HHQ�HYHQZLFKW�LQ�GH�NZHNHULM�RQWVWDDQ��'LW�
zorgt voor een goed aanslaan en doorgroei-
HQ�YDQ�GH�SODQWHQ�ELM�GH�HLQGJHEUXLNHU�

Bos- en haagplantsoen

Leverancier Lodders Boomkwekerijen
Formaat potmaat/
lengte/stamdikte etc. Divers
Kleur Divers
Toepassing� +DJHQ��SDUN��HQ�ODQGVFKDSVLQULFKWLQJ�HQ�ERVERXZ
Bijzonderheden -

Bos- en haagplantsoen
A

Duurzaamheidspaspoort

NL Greenlabel Handboek Duurzame Buitenruimte |  8988  | Leveranciers: Beplanting

Boomkwekerij van sierheesters in pot gekweekt

Sierheesters

Leverancier� %RRPNZHNHULM�-��0RXZV
Formaat potmaat/
lengte/stamdikte etc.� �����HQ�����OLWHUSRW
Kleur Divers
Toepassing� 7XLQFHQWUD��WXLQEHSODQWLQJ�HQ�SODQWVRHQHQ
Bijzonderheden -

Sierheesters
A

Duurzaamheidspaspoort

Bos- en haagplantsoenkwekerij met blote wortel in volle grond



'H�/HYHQGH�.ZHNHULM�YDQ�0XOGHUV�PDDNW�PHHU�HQ�
PHHU�JHEUXLN�YDQ�GH�RSORVVLQJHQ�GLH�GH�QDWXXU�ELHGW��
Afgelopen decennium namen wij vele maatregelen om 
KHW�JHEUXLN�YDQ�FKHPLH�WRW�HHQ�PLQLPXP�WH�EHSHUNHQ��
(Q�PHW�VXFFHV��(HQ�KHHO�OHJHU�DDQ�LQVHFWHQ��YRJHOV�HQ�
PLFUR�RUJDQLVPHQ��JH]RQG�ZDWHU��VRRUWNHX]H�HQ�QDWXXU�
lijke plantversterkers zorgen voor prachtige sterke en 
ZHHUEDUH�UR]HQ�HQ�$FHUV��'H�GXXU]DPH�WHHOWPHWKRGH�
GLH�0XOGHUV�GH�DIJHORSHQ�WLHQ�MDDU�KHHIW�RQWZLNNHOG��LV�
QLHW�RQRSJHPHUNW�JHEOHYHQ��=R�YHUNUHJHQ�ZLM�GH�KRRJVW�
PRJHOLMNH�VFRUH�YDQ�036��$�VWDWXV��HQ�WZHH�GXXU]DDP�
KHLGVSDVSRRUWHQ�

Rosa Spelarosa

Leverancier 0XOGHUV
Formaat potmaat/
lengte/stamdikte etc. Divers
Kleur Divers
Toepassing ,Q�WXLQ��LQ�SRW�RS�EDONRQ
Bijzonderheden Hele zomer bloei

Rosa Spelarosa

B

Duurzaamheidspaspoort
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Acer

B

Duurzaamheidspaspoort

Acer

Leverancier 0XOGHUV
Formaat potmaat/
lengte/stamdikte etc. Divers
Kleur Divers
Toepassing ,Q�WXLQ
Bijzonderheden $FHUV�ZRUGHQ�RQGHU�HLJHQ�EHKHHU�LQ�GH�]RPHU�JH]HW��
� PHW�JHEUXLN�YDQ�1HGHUODQGVH�RQGHUVWDPPHQ�

Boomkwekerij (de levende kwekerij)



Vanuit onze passie voor bomen en onze 
HHXZHQRXGH�WUDGLWLH�²�0��YDQ�GHQ�2HYHU�
ERRPNZHNHULMHQ�EHVWDDW�DO�UXLP�����MDDU�²�
voelen wij ons verplicht om als verantwoor-
delijk lid van de samenleving te handelen en 
in alle opzichten een duurzame toekomst 
QD�WH�VWUHYHQ��:H�]LMQ�YRRUORSHU�PHW�GH�
WRHSDVVLQJ�YDQ�GXXU]DDPKHLG�HQ�092�LQ�
GH�EHGULMIVYRHULQJ��HQ�HHQ�QXFKWHUH�
no-nonsense aanbieder van een breed 
DVVRUWLPHQW�ERPHQ�HQ�SODQWHQ�

92  | Leveranciers: Beplanting NL Greenlabel Handboek Duurzame Buitenruimte |  93

Boomkwekerij met een specialisatie in laan- en parkbomen, vormbomen en solitairstruiken

Bos-, laan- en parkbomen

Leverancier� 0��YDQ�GHQ�2HYHU�%RRPNZHNHULMHQ
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 
� HHQ�GHVNXQGLJ�DGYLHV��PHW�DOV�UHVXOWDDW��´'H�EHVWH�ERRP�RS�
� GH�EHVWH�SODDWV�µ

%RV���ODDQ��HQ�SDUNERPHQ
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 
RI�SDUWLFXOLHUH�UXLPWH��:LM�]LMQ�JHVSHFLDOL�
VHHUG�LQ�PHHUVWDPPLJH�ERPHQ��NOLPERPHQ��
ODDQ��HQ�SDUNERPHQ��NDUDNWHULVWLHNH�ERPHQ�
HQ�VROLWDLUH�KHHVWHUV�

0HHUVWDPPLJH�ERPHQ

B

Duurzaamheidspaspoort

Meerstammige bomen

Leverancier Boomkwekerij Ebben
Formaat potmaat/
lengte/stamdikte etc.� /HYHUEDDU�YDQ�WZHH�WRW�PHHUGHUH�VWDPPHQ��LQ�HHQ�JURRW�
 bereik aan stamomvang
Kleur� 9RRUMDDU��OLFKWJURHQ�EODG��=RPHU��JODQ]HQG��JURHQ�EODG��
� +HUIVW��JHHO�EODG��EUXLQH�YUXFKWHQ��:LQWHU��JULMVEUXLQH�EDVW��
� �'LW�JHOGW�VSHFLÀ�HN�YRRU�GH�Carpinus betulus)
Toepassing� ,Q�ODQHQ��SDUNHQ�HQ�JURWH�WXLQHQ��$OV�PHHUVWDPPLJH�ERRP�
� ]HHU�JHVFKLNW�YRRU�EDNNHQ�HQ�GDNWXLQHQ��
Bijzonderheden De Carpinus betulus��KDDJEHXN��LV�HHQ�LQKHHPVH�VRRUW�

Boomkwekerij, groenprojecten en kenniscentrum



Sempergreen is wereldwijd de grootste le-
verancier van vegetatiematten voor groene 
GDNHQ��YRRUEHJURHLGH�SDQHOHQ�YRRU�JURHQH�
JHYHOV�pQ�NDQW�HQ�NODUH�ERGHPEHGHNNHUV��
0HW�RQ]H�GXXU]DPH��GLUHFW�JURHQH�SURGXF�
WHQ�]LMQ�GDNHQ��JHYHOV��PDDU�RRN�URWRQGHV�HQ�
plantsoenen in een handomdraai voorzien 
YDQ�HHQ�²�EOLMYHQG�²�JURHQH�XLWVWUDOLQJ��
6HPSHUJUHHQ�VWDDW�YRRU�GXXU]DPH�NZDOLWHLW��
HHUOLMN�DGYLHV��SHUIHFWH�EHJHOHLGLQJ�HQ�HHQ�
SULPD�SULMV�

Sedummixmat

B

Duurzaamheidspaspoort

Sedummixmat

Leverancier Sempergreen®

Formaat (lxbxh) 6WDQGDDUG�����[�����FP�RI�����[�����FP��GLNWH�����FP��
 andere afmetingen mogelijk
Kleur *URHQH�VHGXPSODQWMHV��GLH�NXQQHQ�EORHLHQ�LQ�GLYHUVH�NOHXUHQ��
� ]RDOV�UR]H��JHHO�HQ�ZLW
Samenstelling De biologisch afbreekbare sedummixmat wordt beplant met 
� WLHQ�WRW�WZDDOI�VRRUWHQ�VHGXPSODQWMHV��RS�HHQ�NRNRVYH]HO�
� PDW�HQ�HHQ�VSHFLDDO�RQWZLNNHOG�VXEVWUDDW��%LM�OHYHULQJ�LV�GH�
� PDW�DOWLMG�YRRU�PLQLPDDO�����EHJURHLG��*HSURGXFHHUG�
� FRQIRUP�)//�ULFKWOLMQHQ�
Bijproduct 'UDLQDJH��VXEVWUDDW��EHVFKHUPGRHN
Toepassing 'LUHFW�HHQ�YROZDDUGLJH�EHJURHLLQJ�YRRU�GDN�RI�ERGHP��
� 7RHSDVEDDU�RS�HON�W\SH�GDN��SODW�RI��VWHUN��KHOOHQG��'DDUQDDVW�
 steeds vaker toegepast als kant-en-klare bodembedekker 
� YRRU�URWRQGHV��PLGGHQEHUPHQ�HQ�GDNWHUUDVVHQ��YDQZHJH�
� ZHLQLJ�RQGHUKRXG�HQ�HHQYRXGLJH�PDQLHU�YDQ�LQVWDOOHUHQ�

Alternatief voor *ULMV�GDN�]RQGHU�JURHQH�EHGHNNLQJ��VHGXPWUD\V��
� VHGXPSOXJJHQ��VHGXPVWHNNHQ
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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 *ULMV�732��DQWUDFLHW�YOLHV�HQ�JURHQH�EHSODQWLQJ�PHW�
 meerkleurige bloemen
Samenstelling ���732�PHPEUDDQ�DDQ�DFKWHU]LMGH��
� ���6SHFLDDO�JHSHUVWH�VXEVWUDDWPDW
� ���&DSLOODLU��89�EHVWHQGLJ�HQ�VWHUN�YOLHV
� ���%HSODQWLQJ�
Bijproduct ,UULJDWLHV\VWHHP��UDQGSURÀ�HOHQ
Toepassing 9HUWLFDDO�JURHQ�RS�HONH�PXXU�RI�JHYHO��LQGRRU�RI�RXWGRRU��
� =HOIV�RS�JHZHOIGH�RSSHUYODNNHQ��GDQN]LM�KHW�JHEUXLN�YDQ�
� OLFKWH�PDWHULDOHQ�LQ�FRPELQDWLH�PHW�HHQ�VSHFLDDO�RQWZHUS�
Alternatief voor 6SRXZPXXU��GLH�RYHUERGLJ�ZRUGW�GRRU�ELM�QLHXZERXZ�KHW�
 Flexipanel direct toe te passen op het binnenblad van een 
 buitenmuur in combinatie met bijvoorbeeld Foamglas
� LVRODWLH��'LW�OHYHUW�PHWHHQ�HHQ�Á�LQNH�NRVWHQEHVSDULQJ�RS�

Leverancier van direct-groene oplossingen voor dak, gevel en bodem
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Staande lampen 
/,9��/,9�/2:��/,9�/2:�'$5.

B

Duurzaamheidspaspoort

Wandlampen 
%/,1.��%/,1.�'$5.��/,9�:$//��&859��&8%,'

Leverancier in-lite design
Formaat (lxbxh) Diverse afmetingen
Kleur� 5RVp�6LOYHU�HQ�'DUN�*UH\
Samenstelling Aluminium behuizing
Toepassing� �9HUNULMJEDDU�LQ�YHUVFKLOOHQGH�YRUPHQ��PDWHQ�HQ�OLFKWRSEUHQJ�

VWHQ��9RRU�NOHLQ�VIHHUOLFKW�]LMQ�&859�HQ�&8%,'�]HHU�JHVFKLNW��
YRRU�JURWHU�OLFKW�%/,1.�HQ�%/,1.�'$5.��/,9�:$//�HQ�&859�
]LMQ�WHYHQV�JHVFKLNW�RP�DDQ�WH�VOXLWHQ�RS�����YROW��

Alternatief voor Verlichting met een traditionele gloei- of halogeenlichtbron

Wandlampen 
%/,1.��%/,1.�'$5.��/,9�:$//��&859��&8%,'

B
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Staande lampen 
/,9��/,9�/2:��/,9�/2:�'$5.

Leverancier in-lite design
Formaat (lxbxh)� �����PP��KRRJWH�����PP�HQ�����PP
Kleur� 5RVp�6LOYHU�HQ�'DUN�*UH\
Samenstelling� $OXPLQLXP�EHKXL]LQJ��KRRJZDDUGLJH�NXQVWVWRÁ�HQV
Toepassing  De staande lampen geven rondom een warm wit licht en zijn 

WH�JHEUXLNHQ�DOV�VIHHUPDNHU�RS�KHW�WHUUDV��ODQJV�HHQ�SDG�RI�
LQ�HHQ�ERUGHU��=H�]LMQ�HHQYRXGLJ�LQ�GH�JURQG�WH�VWHNHQ�RI�RS�
HHQ�KDUGH�RQGHUJURQG�WH�PRQWHUHQ�

Alternatief voor Verlichting met een traditionele gloei- of halogeenlichtbron

LED-verlichting is voor het verlichten van de 
tuin en de openbare buitenruimte de meest 
GXXU]DPH�HQ�HQHUJLH]XLQLJH�RSWLH��2RN�TXD�
lichtopbrengst en sfeer is het inmiddels een 
volwaardig alternatief voor armaturen met 
WUDGLWLRQHOH�OLFKWEURQQHQ��LQ�OLWH�RQWZHUSW�
]LMQ�DUPDWXUHQ�]HOI��LQ�VDPHQZHUNLQJ�PHW�
fabrikanten die leidend zijn in LED-techno-
ORJLH��+HW����YROW�V\VWHHP�LV�HHQYRXGLJ�HQ�
YHLOLJ�]HOI�DDQ�WH�OHJJHQ�

Grondspots 
+<9(��)/8;��)86,21��'%�/('��'%�/('�596

B

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

Grondspots 
+<9(��)/8;��)86,21��'%�/('��'%�/('�596

Leverancier in-lite design
Formaat (lxbxh)� �����PP�PHW�ULQJ������PP�������PHW�HYW��ULQJ�����
Kleur Zilver RVS
Samenstelling Slagvast polycarbonaat met RVS ring
Toepassing� �9DQ�NOHLQ�]DFKW�OLFKW�WRW�JHEXQGHOG�OLFKW�YDQ���PHWHU��RYHU�

ULMGEDDU�HQ�WH�YHUZHUNHQ�LQ�EHVWUDWLQJ�HQ�KRXW��*URQGVSRWV�
)86,21��+<9(�HQ�)/8;�NRPHQ�VWDQGDDUG�PHW�596�ULQJ�GLH�
RS�KHW�RSSHUYODN�UXVW��'%�/('�HQ�'%�/('�596�ELHGHQ�HHQ�
NOHLQHU�JHwQWHJUHHUG�DUPDWXXU��

Alternatief voor Verlichting met een traditionele gloei- of halogeenlichtbron



Koninklijke Philips is een veelzijdige on-
derneming die actief is op het gebied van 
JH]RQGKHLGV]RUJ�HQ�ZHO]LMQ��'H�RQGHU�
neming is gericht op verbetering van de 
kwaliteit van leven van mensen door middel 
van zinvolle innovaties op het terrein van 
JH]RQGKHLGV]RUJ��OLIHVW\OH�HQ�YHUOLFKWLQJ��
De onderneming heeft leiderschapsposities 
RS�XLWHHQORSHQGH�JHELHGHQ��ZDDURQGHU�
energiezuinige verlichting en nieuwe 
YHUOLFKWLQJVWRHSDVVLQJHQ�
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Leverancier van duurzame lichtoplossingen

Metronomis LED

Leverancier Philips Lighting
Formaat (lxbxh) Divers
Kleur Divers
Samenstelling Divers
Bijproduct -
Toepassing� 2S�DOOH�ORFDWLHV�ZDDU�YHLOLJKHLG��VIHHU�HQ�EHOHYLQJ�JHZHQVW�LV
Alternatief voor -

0HWURQRPLV�/('

B

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

Buitenspots 
6&23(��%,*�6&23(��68%

B
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Buitenspots 
6&23(��%,*�6&23(��68%

Leverancier in-lite design
Formaat (lxbxh)� �����PP�������PP�������PP
Kleur Charcoal
Samenstelling� $OXPLQLXP�EHKXL]LQJ��JOD]HQ�OHQV
Toepassing� ����/('�EXLWHQVSRWV�6&23(�HQ�%,*�6&23(�YRRU�DDQOLFKWHQ�YDQ�

tuinelementen zijn eenvoudig in de grond te steken of met een
JURQGSODDW�RS�KDUGH�RQGHUJURQG�WH�PRQWHUHQ��9RRU�KHW�YHU�
OLFKWHQ�YDQ�YLMYHUV��IRQWHLQHQ�H�D��LV�HU�RQGHUZDWHUVSRW�68%�

Alternatief voor Verlichting met een traditionele gloei- of halogeenlichtbron



ROADLED ontwikkelt en produceert speciale 
wegmarkering en -verlichting op basis van 
XQLHNH�VRODU�/('�WHFKQLHN��'H�LQJHERXZGH�
/('�ZHUNW�YROOHGLJ�DXWRQRRP��QDPHOLMN�RS�
]RQQH�HQHUJLH��2Q]H�LQQRYDWLHYH�SURGXFWHQ�
]LMQ�Hර�HFWLHI��H��FLsQW�HQ�GXXU]DDP��PHW�
focus op het verhogen van de verkeers- en 
VRFLDOH�YHLOLJKHLG��2Q]H�SURGXFWHQ�ZRUGHQ�
zover mogelijk cradle-to-cradle en 
CO2�QHXWUDDO�JHSURGXFHHUG�HQ�JHUHF\FOHG�
Zusterbedrijf Freshlight-Agri levert ionise-
UHQGH�YHUOLFKWLQJ�HQ�OXFKW]XLYHULQJ�

52$'/('�²�+6/��&DWH\H��%DNHQWRS��%DUULHU��0DULWLPH�SDQHO��7RS��
7XEHOHG��&OXV

A

Duurzaamheidspaspoort

ROADLED
+6/��&DWH\H��%DNHQWRS��%DUULHU��0DULWLPH�SDQHO��7RS��7XEHOHG��&OXV

Leverancier ROADLED
Formaat (lxbxh) 600 x 250 x 60 mm (HSL)
Kleur *ULMV��VWG���/('�IXOO�VSHFWUXP�GDJOLFKW��
Samenstelling  33�UHJUDQXODDW��DOXPLQLXP��$%6��VRODUSDQHO��/L�LRQ�EDWWHULM��/('
Toepassing  De Hybrid Street Light (HSL) werkt op zonne-energie (besparing 

HQHUJLHYHUEUXLN��HQ�KHHIW�PRJHOLMNKHLG�YDQ�QHWDDQVOXLWLQJ��
De HSL onderscheidt zich op duurzaamheid en kwaliteit (hoog-
ZDDUGLJH�/('�YHUOLFKWLQJ��

Alternatief voor    Reguliere straatverlichting
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52$'/('�&DUH�²�'URSNLW��5RDGOHG�&DUH�HDV\ELNH��
5RDGOHG�&DUH�)ODJ�6WRQH��5RDGOHG�&DUH�&XUEV

A

Duurzaamheidspaspoort

Freshlight-Agri
ORQERRVWHU��/HGEXOE��,RQEXOE�����,RQEXOE���

Leverancier Freshlight-Agri
Formaat (lxbxh) ����[�����[����PP��,RQERRVWHU�
Kleur Grijs
Samenstelling 33�UHJUDQXODDW��$%6��DOXPLQLXP��NRSHU��NRROVWRI
Bijproduct -
Toepassing ,Q�VWDOOHQ�RP�ELQQHQNOLPDDW�WH�YHUEHWHUHQ
Alternatief voor 3ULPDLU�FRURQDGUDGHQ��VHFXQGDLU�OXFKWZDVVHU

)UHVKOLJKW�$JUL�²�,RQERRVWHU��/HGEXOE��,RQEXOE�����,RQEXOE���

A

Duurzaamheidspaspoort

ROADLED Care
'URSNLW��5RDGOHG�&DUH�HDV\ELNH��5RDGOHG�&DUH�)ODJ�6WRQH��5RDGOHG�&DUH�&XUEV

Leverancier ROADLED Care
Formaat (lxbxh) Ø500 x 500 mm (Dropkit)
Kleur *ULMV��VWG���/('�LQ�URRG��EODXZ��JURHQ��DPEHU�HQ�ZLW��
Samenstelling  33�UHJUDQXODDW��DOXPLQLXP��$%6��VRODUSDQHO��/L�LRQ�EDWWHULM��

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

DOV�URRNORFDWLH��ELM�HQWUHHV�YDQ�JHERXZHQ�
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 
JHERXZGH�HQ�GH�QDWXXUOLMNH�RPJHYLQJ��
Dat doen we onder meer door producten 
te ontwikkelen en te produceren met een 
ODQJH�OHYHQVGXXU��:LM�PDNHQ�GRRUGDFKW�
ontworpen park- en straatmeubilair van 
EHVWHQGLJH�PDWHULDOHQ�

Leverancier van duurzaam straatmeubilair

Purebank

Leverancier Grijsen park & straatdesign
Formaat (lxbxh) ����[������[����FP
Kleur (Rood/bruin) houtkleur
Samenstelling Zitvlak en rugleuning van FSC 100% Douglas hout 
� �WKHUPLVFK�EHKDQGHOG���EDQNSRWHQ�HQ�IUDPH�YRRU�UXJOHXQLQJ�
� YDQ�WKHUPLVFK�YHU]LQNW��JHSRHGHUFRDW�VWDDO�
Bijproduct -
Toepassing Geschikt voor elke buitenruimte
Alternatief voor -

Purebank

B

Duurzaamheidspaspoort

Fijen heeft als missie de verkeersveiligheid te verbe-
WHUHQ�PHW�UHÁ�HFWRUHQ�HQ�/('·V�RS�]RQQH�HQHUJLH��'LH�
geven de verkeersgebruiker genoeg informatie over 
HHQ�YHUNHHUVVLWXDWLH��GXV�ZDDURP�HHQ�ODQWDDUQSDDO�
ODWHQ�EUDQGHQ"�,Q������]LMQ�ZH�RRN�SDUNHQ��SOHLQHQ�
HQ�WXLQHQ�JDDQ�YHUOLFKWHQ�PHW�KHW�OLFKW�YDQ�GH�]RQ��
Zo combineren we duurzame verlichting met groot 
JHEUXLNVJHPDN��'H�ODPSHQ�ODGHQ�ELM�GDJOLFKW�RS�YLD�
de aanwezige zonnecel en gaan bij het vallen van de 
DYRQG�DXWRPDWLVFK�EUDQGHQ��'H�YHUOLFKWLQJVXQLWV�]LMQ�
zeer sterk en kunnen eenvoudig en snel worden aan-
JHEUDFKW�²�JHHQ�EHGUDGLQJ�QRGLJ��JHHQ�VWURRPNRVWHQ�

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

Duurzaamheidspaspoort

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� 'H�/('�ODPSHQ�EUDQGHQ�LQ�ZDUP�ZLW��$OWHUQDWLHYH�NOHXUHQ�
� DOV�EODXZ��URRG��JURHQ�HQ�RUDQMH�]LMQ�RRN�PRJHOLMN�
Samenstelling� 596��JODV�HQ�NXQVWVWRI
Bijproduct -
Toepassing� ,Q�GH�RSHQEDUH�UXLPWH��]RDOV�SDUNHQ��SOHLQHQ��EUXJJHQ��
� HQWUHHV�HQ�NDGHV��,Q�GH�SDUWLFXOLHUH�RI�EHGULMIVWXLQ��]RDOV�LQ�
� RSULMODQHQ��SDDGMHV��YORQGHUV��EHVWUDWLQJ��JULQG�HQ�JURQG�
Alternatief voor Bedrade verlichting
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Verkoop van exclusief vlakglas

Vetrolini Stone Glass

Leverancier Vitaerno
Formaat (lxbxh)� 0DDWZHUN
Kleur Veelkleurig
Samenstelling -
Bijproduct -
Toepassing� $OV�GLHSWH�HOHPHQW�YRRU�LQ�WXLQ��NXQVWREMHFW��
� XQLHNH�VFKHLGLQJVZDQGHQ�RI�DINDGHULQJVPLGGHOHQ�
Alternatief voor Standaard scheidingswanden en afkaderingsmiddelen 
� LQ�WXLQHQ��2S�HON�DQGHU�WRHSDVVLQJVJHELHG�LV�KHW�
� SURGXFW�XQLHN�HQ�QLHXZ�

Vetrolini Stone Glass

B

DuurzaamheidspaspoortDuurzaamheidspaspoort
Tubo bank + RVS tafel

C

Loungeset

B

Duurzaamheidspaspoort

Leverancier van duurzaam straatmeubilair

104  | Leveranciers:�,QULFKWLQJ�0HXELODLU

Glas en beeld gingen nog nooit zo goed 
samen: met duurzaam glas komen kleuren 
en beeldmateriaal tot leven op de glas-
ZDQGHQ�GLH�9LWDHUQR�OHYHUW��'H�WRHJHSDVWH�
techniek maakt het mogelijk dat afbeel-
dingen hun kleurscherpte en echtheid niet 
YHUOLH]HQ��2QJHNHQGH�NZDOLWHLW�HQ�HHQ�
uniek element dat opgaat in de groene 
OHHIRPJHYLQJ�

Tubo bank + RVS tafel

Leverancier Grijsen park & straatdesign
Formaat (lxbxh) Tafel en twee banken
Kleur RVS en roodbruin
Samenstelling  7KHUPLVFK�YHU]LQNW�HQ�JHSRHGHUFRDW�596��HYHQWXHHO�LQJH�

OHJG�PHW�EDPERH��'RRU�KHW�YHUGLFKWHQ�YDQ�GH�EDPERH��LQ�
FRPELQDWLH�PHW�WKHUPLVFKH�WHFKQLHNHQ��JDDW�KHW�PDWHULDDO�LQ�
GXXU]DDPKHLGVNODVVH�YDQ���QDDU���

Bijproduct -
Toepassing Geschikt voor elke buitenruimte
Alternatief voor -

Loungeset

Leverancier Grijsen park & straatdesign
Formaat (lxbxh) /DJH�WDIHO��EDQN�HQ�WZHH�VWRHOHQ
Kleur RVS en roodbruin
Samenstelling �596�HQ�EDPERH��'RRU�KHW�YHUGLFKWHQ�YDQ�GH�EDPERH��LQ�

FRPELQDWLH�PHW�WKHUPLVFKH�WHFKQLHNHQ��JDDW�KHW�PDWHULDDO�LQ�
GXXU]DDPKHLGVNODVVH�YDQ���QDDU����=HOIV�QD����MDDU�FRQWDFW�
met de grond is de bamboe nog goed en er ontwikkelen 
ZHLQLJ�WRW�JHHQ�RSSHUYODNWHVFKLPPHOV�RS�

Bijproduct -
Toepassing Geschikt voor elke buitenruimte



De Vlechterij houdt zich bezig met allerlei 
YRUPHQ�YDQ�ZLOJHQWHQHQ�YOHFKWZHUNHQ��
Sleutelwoorden zijn duurzaamheid en maat-
ZHUN��2I�KHW�QX�JDDW�RP�WXLQRPKHLQLQJHQ��
het realiseren van kunstenaarsideeën of 
HHQ�EDQN�YDQ�ZLOJHQWHQHQ��:LM�EHVFKLNNHQ�
over eigen (onbespoten) grienden en zijn 
leverancier van duurzaam kastanjehout uit 
)UDQNULMN��]RDOV�SDOHQ�HQ�KHNZHUNHQ�

Bank van wilgentenen

Leverancier De Vlechterij
Formaat (lxbxh)� 0DDWZHUN
Kleur -
Samenstelling Wilgentenen
Bijproduct -
Toepassing� =LWEDQNHQ��RPKHLQLQJHQ
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:�,QULFKWLQJ�0HXELODLU

Goede Speelprojecten is een verkoop-
kantoor met kwaliteit en duurzaamheid 
DOV�XLWJDQJVSXQW��'DDUQDDVW�LV�HU�HHQ�
JURRW�VRFLDDO�HQJDJHPHQW��'H�YLVLH�YDQ�
de fabrikanten (in Duitsland en Verenigd 
.RQLQNULMN��VOXLW�GDDUELM�DDQ�

Goede Speelprojecten is een verkoop-
kantoor met kwaliteit en duurzaamheid 
DOV�XLWJDQJVSXQW��'DDUQDDVW�LV�HU�HHQ�
JURRW�VRFLDDO�HQJDJHPHQW��'H�YLVLH�YDQ�
de fabrikanten (in Duitsland en Verenigd 
.RQLQNULMN��VOXLW�GDDUELM�DDQ�

Leverancier van speeltoestellen, landschapsinrichtingen en sportattributen voor de 
openbare ruimte

Robuust Robinia

Leverancier Goede Speelprojecten
Formaat (lxbxh) -
Kleur� �+RXWNOHXU��VWDQGDDUG�PHW�HHQ�WUDQVSDUDQWH�OD]XXUODDJ
Samenstelling� �0RGXODLUH�ERXZZLM]H�PHW�JHQRUPHHUGH�RQGHUGHOHQ�YDQ�

KDUGKRXW��596�RI�YHU]LQNW�VWDDO��5RELQLD�SVHXGR�DFFDFLD�LV�KHW�
hardste en duurzaamste Europese hardhout in duurzaam-
KHLGVNODVVH�,�,,

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)� 0DDWZHUN
Kleur -
Samenstelling� �5RELQLD�SVHXGR�DFFDFLD��KHW�KDUGVWH�HQ�GXXU]DDPVWH�

(XURSHVH�KDUGKRXW�LQ�GXXU]DDPKHLGVNODVVH�,�,,��596�
YHUELQGLQJVHOHPHQWHQ��KHUFXOHVWRXZ

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-
DUFKLWHFWXXU��'H�JHwQWHJUHHUGH�EHQDGHULQJ�
YDQ�GH]H�WZHH�VSHFLDOLVPHQ�ELQQHQ�ppQ�
bureau komt het ontwerpproces ten goede 
en plaatst de ontwerpopgave in een ruimere 
FRQWH[W�

Bamboepaviljoen

Leverancier Giesen
Formaat (lxbxh) 0DDWZHUN
Kleur -
Samenstelling  6WDOHQ�ULQJ�HQ�SDOHQ�YDQ�EDPERH��GDW�]RYHHO�PRJHOLMN�

GXXU]DDP�LV�YHUERXZG��1DWXXUOLMNH�GURJLQJ�YHUPLQGHUW�KHW�
VFKHXUHQ��

Bijproduct -
Toepassing  7UHFKWHUYRUPLJH�RYHUNRHSHOLQJ�YDQ�HHQ�EXLWHQWHUUDV��GH]H�

YRUP�ODDW�UHJHQZDWHU�QDDU�FHQWUDDO�SXQW�ORSHQ�
Alternatief voor - 

Leverancier van speeltoestellen, landschapsinrichtingen en sportattributen voor de 
openbare ruimte



De ambitie van TONN is Nederland te 
vergroenen met 360 graden duurzame 
EXLWHQRSORVVLQJHQ��+HW�¶]ZHYHQGH·�77(�(FR�
Plus Roostersysteem houdt bij parkeren de 
RQGHUJURQG�RSHQ��JHHQ�FRPSULPHUHQ��ULROH�
UHQ�HQ�YHUVWHQHQ��+HW�ODDW�GH�NUDFKW�YDQ�GH�
QDWXXU�ZHUNHQ��PHHU�JURHQ��JHHQ�ZDWHURYHU�
ODVW�PHHU��,QPLGGHOV�OLJW�HU�]R·Q�����PLOMRHQ�
m2�LQ�(XURSD��:LM�ZHUNHQ�RQGHU�PHHU�PHW�
GH�EHVWH�EDPERH�YDQ�0262��77(�(FR�3OXV�
HQ�$TXDG\QH�

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  77(�VXEVWUDDW��À�MQQHW��JUDV��EDPERH��RQGHUERXZ��PRQWDJH�

PDWHULDDO��RQGHUKRXG
Toepassing  �*UDV�SDUNHHUSODDWVHQ��À�HWVSDGHQ��EHUPYHUKDUGLQJ��ERRP�

EHVFKHUPLQJ��HYHQHPHQWHQWHUUHLQHQ��FDPSLQJSODDWVHQ��
DJUDULVFKH�HUIYHUKDUGLQJ��EDPERHYORQGHUWHUUDVVHQ��HQ]�

Alternatief voor %HVWUDWLQJ��KDUGKRXW��GUDLQDJH
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Leverancier van duurzame buitenvloeroplossingen

Duurzaamheidspaspoort
Douglas tuinhuizen

A

Douglas tuinhuizen

Leverancier� 6FKlර�HU�7XLQKXL]HQ
Formaat (lxbxh)� 0DDWZHUN
Kleur -
Samenstelling Nederlands milieuvriendelijk verduurzaamd hout
Bijproduct -
Toepassing� 2SEHUJVFKXXUWMHV��WXLQKXL]HQ��JDUDJHV��YHUDQGD·V�HQ�
 vakantiewoningen
Alternatief voor -

6FKlර�HU�7XLQKXL]HQ�LV�JHVSHFLDOLVHHUG�LQ�KHW�
PDNHQ�YDQ�PDDWZHUN�KRXWERXZ��+LHUPHH�
EHGRHOHQ�ZH�RSEHUJVFKXXUWMHV��WXLQKXL]HQ��
JDUDJHV��YHUDQGD·V�HQ�YDNDQWLHZRQLQJHQ�
Deze gebouwen worden gemaakt van 
1HGHUODQGV�'RXJODV�KRXW��HHQ�SUDFKWLJH�
LQODQGVH�KDUGKRXWVRRUW�

6FKlර�HU�7XLQKXL]HQ�LV�JHVSHFLDOLVHHUG�LQ�KHW�

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 ,QYXOHOHPHQWHQ�]RDOV�LQVHFWHQKRWHOV��YRJHOKXLVMHV�HQ�
 voedertafeltjes
Toepassing Als tuin- of terrasafscheiding en in belevingstuinen
Alternatief voor 6DDLH��GLFKWH�VFKXWWLQJHQ

Groenschutting

B

Duurzaamheidspaspoort

De Buurjongens zetten zich in voor meer 
QDWXXU�LQ�GH�VWUDDW�HQ�WXLQ��'H�*URHQVFKXW�
ting biedt uitkomst aan tuinbezitters die 
direct naar privacy zoeken en toch een 
QDWXXUOLMNH�HQ�JHYDULHHUGH�WXLQ�ZLOOHQ��
De Groenschutting verbindt tuinen met 
elkaar en helpt dieren in de stad aan voedsel 
HQ�QHVWJHOHJHQKHLG��6DPHQ�PHW�GH�VRFLDOH�
werkplaats maken wij ontwerpen op maat 
YRRU�HONH�WXLQ�



Greenwall levert duurzame geluidsschermen 
DDQ�SDUWLFXOLHU��RYHUKHLG�HQ�LQULFKWHU�YDQ�
RSHQEDUH�UXLPWH��'H�*UHHQZDOO�&RPSDFW
is een geluidswerende tuinafscheiding en 
bestaat uit cassettes die tussen of tegen 
SDOHQ�NXQQHQ�ZRUGHQ�JH]HW��'H�HOHPHQ�
WHQ�]LMQ�VWDSHOEDDU��ZDDUGRRU�YHUVFKLOOHQGH�
KRRJWHV�WH�UHDOLVHUHQ�]LMQ��HQ�EHJURHLEDDU�
PHW�NOLPSODQWHQ��'H�*UHHQZDOO�&RPSDFW�LV�
populair onder hoveniers vanwege de een-
YRXGLJH�YHUZHUNEDDUKHLG�HQ�JXQVWLJH�SULMV�

Greenwall Compact

Leverancier Greenwall
Formaat (lxbxh) 100 x 180/200 x 12 cm
Kleur Natuur
Samenstelling 6WDOHQ�NRRL��LQJHOHJG�PHW�HHQ�GRHN�YDQ�NRNRVYH]HO�HQ�JHYXOG�
 met een organisch substraat
Bijproduct Duurzame houten palen
Toepassing *HOXLGVVFKHUP��UXVW�	�SULYDF\��WXLQDIVFKHLGLQJ
Alternatief voor %HWRQQHQ��JOD]HQ�RI�NXQVWVWRI�JHOXLGVVFKHUPHQ��VFKXWWLQJHQ�
 en tuinafscheidingen

Greenwall Compact

B

Duurzaamheidspaspoort
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Producent, leverancier en distributeur van duurzame geluidsschermen
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Grindschutting

Leverancier Gard & Care
Formaat (lxbxh) Diverse afmetingen en ook op maat gemaakt
Kleur *ULMV��YXOOLQJ�QDDU�VPDDN�DDQ�WH�SDVVHQ
Samenstelling (HQ�VSHFLDOH�À�MQPD]LJH�ELQQHQGUDDG�PDDNW�KHW�PRJHOLMN�RP�
� GH�NRUI�WH�YXOOHQ�PHW�GLYHUVH�PDWHULDOHQ�YDQDI����PP��]RDOV��
� JULQG�VSOLW�YDQ������PP��EURNMHV�WRW����PP��VFKHOSHQ��
� KRXWVQLSSHUV��HWF��
Bijproduct -
Toepassing 7XLQ��JHERXZ��LQIUD�HQ�RSHQEDUH�UXLPWHV�
Alternatief voor +RXWHQ�VFKXWWLQJHQ��FRQLIHUHQ��JHPHWVHOGH�ZDQGHQ��HWF�

Grindschutting

B
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Gard & Care levert duurzame steenkorf- en 
JULQGVFKXWWLQJ�RSORVVLQJHQ�RS�PDDW��'H]H�
ZRUGHQ�WRHJHSDVW�DOV�HUIDIVFKHLGLQJHQ��
DIVFKHLGLQJVZDQGHQ�WXVVHQ�WXLQ�HQ�WHUUDV��
bloembakken en keerwallen of als façades 
DDQ�JHERXZHQ��'H�GXXU]DDPKHLG�XLW�]LFK�LQ�
HHQ�RQGHUKRXGVYULMH��ODQJH�OHYHQVGXXU�HQ�
HHQ�HHQYRXGLJH�YROOHGLJH�UHF\FOHEDDUKHLG��

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



Steenkorven schuttingen

B
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Steenkorven schuttingen

Leverancier Gard & Care
Formaat (lxbxh) ,Q�HONH�JHZHQVWH�PDDW�WH�YHUNULMJHQ
Kleur *ULMV��YXOOLQJ�QDDU�VPDDN�DDQ�WH�SDVVHQ
Samenstelling Steen en gaas uit 4 mm dikke staaldraden
Bijproduct -
Toepassing 7XLQ��JHERXZ��LQIUD�HQ�RSHQEDUH�UXLPWHV�
Alternatief voor +RXWHQ�VFKXWWLQJHQ��FRQLIHUHQ��JHPHWVHOGH�ZDQGHQ��HWF�
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Licht- en watertechniek voor tuin en openbare ruimte

GT Wall 

Leverancier� *URHQEHVWHO�QO
Formaat (lxbxh) 90 x 33 x 25 cm
Kleur Groen of zwart gecoat
Samenstelling Thermisch verzinkt gepoedercoat staal
Bijproduct -
Toepassing 0XOWLIXQFWLRQHOH�DIVFKHLGLQJ�YRRU�LQ�WXLQ��EHGULMIVSDQG�RI�
� ZDDU�GDQ�RRN��7HYHQV�ZLQGVFKHUP�HQ�SHUIHFW�RP�SODQWHQ�
� HQ�NUXLGHQ�LQ�WH�WHOHQ�
Alternatief voor -

GT Wall 

B

Duurzaamheidspaspoort

Leverancier van duurzame steenkorf- en grindschutting-oplossingen op maat en 
natuurlijke voegmaterialen
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*URHQEHVWHO�QO�LV�HHQ�RQGHUQHPLQJ�GLH�DO�
jaren passie en vaktechniek combineert met 
RRJ�HQ�]RUJ�YRRU�QDWXXU�HQ�PHQVHQ��6WHHGV�
zijn wij daarbij op zoek naar manieren om 
niet alleen de techniek en instrumenten te 
OHYHUHQ��PDDU�RRN�GDWJHQH�WH�ELHGHQ�ZDDU�
NODQWHQ��KXQ�PHGHZHUNHUV�HQ�LQZRQHUV�]LFK�
OHNNHU�GRRU�YRHOHQ��'LW�LV�YRRU�RQV�KHW�
FUHsUHQ�YDQ�HHQ�À�MQH�VIHHUYROOH�RPJHYLQJ�



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-
IHVVLRQHHO�JHEUXLN��'H�VFKHUPHQ�]LMQ�GRRU�
de perfecte aanhechting van klimplanten 
LGHDDO�JHVFKLNW�RP�WH�ODWHQ�EHJURHLHQ��
Het verwerken van gerecyclede en recycle-
bare materialen met een lange levensduur 
garandeert een duurzame toepassing in de 
RSHQEDUH�UXLPWH��'DDUQDDVW�GRHW�.RNRV\V�
tems er alles aan om tijdens het productie-
proces zoveel mogelijk energie te besparen 
HQ�UHVWDIYDO�YHUDQWZRRUG�WH�YHUZHUNHQ�

Kokowall Geluidsscherm

Leverancier Kokosystems
Formaat (lxbxh) .ODQWVSHFLÀ�HN
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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.RNRZDOO�7XLQVFKHUP��.RNRZDOO�;/�=LFKWVFKHUP
A

Duurzaamheidspaspoort

Kokowall Tuinscherm, Kokowall XL Zichtscherm

Leverancier Kokosystems
Formaat (lxbxh)� ����[�����FP������[�����FP������[�����FP�
 (maatwerk mogelijk) 
Kleur Natuurlijke uitstraling 
Samenstelling Gerecyclede kunststofbuizen omwikkeld met kokosvezel 
� LQ�VWDOHQ�IUDPH�URQGRP�
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
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I N N O V AT I V E  B A R R I E R  S Y S T E M S



&UHDWLHI��ELM]RQGHU��QDWXXUOLMN�HQ�JURHQGHVLJQ�
]LMQ�GH�NHUQZRRUGHQ�YRRU�2$6(*52(1��
Speciale op maat gemaakte interieur-
EHSODQWLQJ��JURHQH�ZDQGHQYD]HQ�HQ�GHFR�
UDWLH�YDQ�GH�ELM]RQGHUVWH�VRRUW��2$6(*52(1�
maakt van elk van zijn elementen een ware 
JURHQEHOHYLQJ�HQ�ELHGW�PHW�GH�0RVZDQG�
de eigenschappen en uitstraling van een 
OHYHQGH�ZDQG��PHW�KHW�RQGHUKRXG�YDQ�HHQ�
NXQVWSODQW��'H�0RVZDQG�LV�ppQ�YDQ�GH�
producten waar duurzaamheid en groen-
GHVLJQ�HONDDU�RQWPRHWHQ�

Moswand

Leverancier OASEGROEN
Formaat (lxbxh) 120 x 60 x 6 cm
Kleur Groen
Samenstelling -
Bijproduct� 1�Y�W�
Toepassing Als gevelgroen overal in huis en buiten op beschutte plekken 
Alternatief voor Livingwalls/greenwalls

0RVZDQG

B

Duurzaamheidspaspoort
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,QWHULHXUEHSODQWLQJ�RS�K\GURFXOWXXU�PHW�596�SODQWHQEDN

B
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Interieurbeplanting op hydrocultuur met RVS plantenbak

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

InterieurbeplanterLeverancier van duurzame beplanting en groene wanden voor binnen en buiten

120  | Leveranciers:�,QWHULHXU

Roessink Hydroculture is specialist in 
GXXU]DPH�LQWHULHXUEHSODQWLQJHQ�
SODQWHQEDNNHQ�HQ�NDQWRRUEHSODQWLQJHQ��
en verzorgt onderhoud van interieur-
EHSODQWLQJHQ�

Roessink
Hydroculture



Alleari ontwerpt producten volgens het 
cradle-to-cradle-concept en werkt met 
PDWHULDOHQ�DOV�596��GDW�HHQ�]HHU�ODQJH�
OHYHQVGXXU�KHHIW��=R�LV�GH�6RODU�&DUSRUW�
HQHUJLH]XLQLJ��YDQZHJH�KHW�JHEUXLN�YDQ�
]RQQH�HQHUJLH��HQ�YDQJW�KLM�UHJHQZDWHU�RS��
dat wordt gebruikt voor het bewateren van
GH�WXLQ��'H�FDUSRUW�ZRUGW�ORNDDO�JHSURGX�
FHHUG�HQ�YHUJW�ZHLQLJ�RQGHUKRXG�

,4�62/$5�&20�OHYHUW�]RQQH�HQHUJLH�
systemen en ontwikkelt projecten voor 
VRODUSDUNHQ��'LW�EHWUHIW�JURRWVFKDOLJH�
opwekking van zonnestroom in een tuin-
RPJHYLQJ��ZDDUELM�DOOHHQ�1/�*UHHQODEHO�
JHODEHOGH�SURGXFWHQ�ZRUGHQ�WRHJHSDVW��
7HYHQV�RQWZLNNHOHQ�ZLM�NODQWVSHFLÀ�HN�
]RQQH�HQHUJLHRSORVVLQJHQ�RS�ZDWHU�

RVS Solar Carport met laadstation en buitenkeuken

B
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RVS Solar Carport met laadstation en buitenkeuken

Leverancier Alleari
Formaat (lxbxh) 692 x 300 x 287 cm
Kleur RVS
Samenstelling� 596��]RQQHSDQHOHQ
Bijproduct -
Toepassing Geheel geïntegreerde zonnepanelen: voeden van het 
� HOHNWULFLWHLWVQHW�PHW�JURHQH�VWURRP��HQ�YLD�KHW�ODDGVWDWLRQ�
� RSODGHQ�YDQ�GH�DFFX·V�YDQ�HHQ�HOHNWULVFKH�DXWR�RI�WZHHZLHOHU�
� 5HJHQZDWHURSYDQJ��8LWYRHULQJ�PRJHOLMN�PHW�ELMYRRUEHHOG�
� EXLWHQNHXNHQ�RI�DIVOXLWEDUH�EHUJLQJ�RI��À�HWV�VWDOOLQJ�
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Leverancier van zonne-energiesystemen voor bedrijfsdaken en solarparken

Solarboom

Leverancier� ,4�62/$5�&20
Formaat (lxbxh)� .ODQWVSHFLÀ�HN�
Kleur -
Samenstelling -
Bijproduct� 1�Y�W�
Toepassing Bij panden met een zonne-energiesysteem (op het dak) en 
� LQ�VRODUSDUNHQ��
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� ,4�62/$5�&20
Formaat (lxbxh)� .ODQWVSHFLÀ�HN
Kleur -
Samenstelling -
Bijproduct� 1�Y�W�
Toepassing� ,Q�YLMYHUV�ELM�SDQGHQ�PHW�HHQ�]RQQH�HQHUJLHV\VWHHP�
� �RS�KHW�GDN��HQ�LQ�VRODUSDUNHQ��
Alternatief voor Fossiele energie  
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GMSP Solar Green

Leverancier Nova Terra Group
Formaat (lxbxh)� 0DDWZHUN
Kleur -
Samenstelling -
Bijproduct� 1�Y�W�
Toepassing Complete turnkey zonne-energie-installaties en omvormers 
� YDQ�(XURSHVH�SURGXFHQWHQ�PHW�KRRJZDDUGLJH�UHQGHPHQWHQ�
Alternatief voor Fossiele energiebronnen

*063�6RODU�*UHHQ

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 
KRXWERXZ�XLW�WH�YRHUHQ��:LM�GRHQ�]DNHQ�PHW�
die ondernemingen en organisaties die een 
JH]RQG�PLOLHX�HQ�OHHINOLPDDW�RQGHUVWHXQHQ��
Hierbij gaan natuur- en klimaatbescherming 
KDQG�LQ�KDQG��'DDUQDDVW�JHYHQ�ZLM�DGYLHV�
over gebruik van LED-verlichting en produc-
WHQ�YRRU�HHQ�JH]RQG�ELQQHQNOLPDDW�



Windchallenge is producent van een 
OLFKWJHZLFKW��QLHXZH�JHQHUDWLH�NOHLQH�
ZLQGWXUELQH�YRRU�GH�EHERXZGH�RPJHYLQJ��
9LD�RQV�EHGULMI�,QJUHHQLRXV�KHEEHQ�ZH�
internationaal geholpen om ‘windenergie 
LQ�GH�EHERXZGH�RPJHYLQJ·�YRUP�WH�JHYHQ��
Dankzij die contacten hebben we veel 
QLHXZH�NHQQLV�RSJHGDDQ�

Windchallenge 1.7

Leverancier Windchallenge
Formaat (lxbxh)� 5RWRUGLDPHWHU�����P
Kleur Groen/grijs
Samenstelling -
Bijproduct� 1�Y�W�
Toepassing� .OHLQH�ZLQGWXUELQHV�LQ�FRPELQDWLH�PHW�JHERXZHQ�
Alternatief voor -

:LQGFKDOOHQJH����

IN BEHANDELING

Duurzaamheidspaspoort

Kleine windmolens voor de bebouwde omgeving
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CreaBrick maakt van duurzame keramische 
EDNVWHQHQ�SUHIDE�HOHPHQWHQ�YRRU�WXLQ��SDUN�
HQ�RYHULJH�EXLWHQUXLPWHQ��'H�FUHDWLHYH�
PRJHOLMNKHGHQ�OLMNHQ�HLQGHORRV�²�]H�ELHGHQ
WXLQ��HQ�ODQGVFKDSVDUFKLWHFWHQ��KRYHQLHUV�HQ�
ieder die de buitenruimte wil invullen talloze 
PRJHOLMNKHGHQ�LQ�EDNVWHHQ��&UHD%ULFN�GHQNW�
mee in de ontwerpfase en produceert niet
DOOHHQ��PDDU�NDQ�RRN�]RUJHQ�YRRU�SODDWVLQJ�
RS�ORFDWLH�

Daas persstrengstenen

Leverancier CreaBrick
Formaat (lxbxh)� 2S�VSHFLÀ�FDWLH
Kleur Divers
Samenstelling -
Bijproduct RVS afdeklijst van Alleari
Toepassing� ,QULFKWLQJ�YDQ�WXLQ��SDUN�HQ�RYHULJH�EXLWHQUXLPWHQ�PHW�SUHIDE�
� HOHPHQWHQ�DOV�SODQWHQEDN��]LWHOHPHQW��DIVFKHLGLQJ��HQ]RYRRUW
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 
PDWHULDOHQ�DOV�596�HQ�&RUWHQVWDDO��GLH�HHQ�
]HHU�ODQJH�OHYHQVGXXU�KHEEHQ��:LM�OHYHUHQ�
Cortenstaal en RVS tuinmeubilairproducten 
HQ�GDDUQDDVW�GLYHUV�PDDWZHUN�

Leverancier van duurzame outdoor-producten in Cortenstaal en RVS

100% Cortenstaal

Leverancier Alleari
Formaat (lxbxh)� 0DDWZHUN
Kleur� 2UDQMH�EUXLQ��NHQPHUNHQGH�URHVWNOHXU��PDDU�KHW�VWDDO�URHVW
 niet door
Samenstelling� 0HWDDOOHJHULQJ�YDQ�LM]HU�PHW�NRSHU��IRVIRU��VLOLFLXP��QLNNHO�HQ�
 chroom 
Bijproduct -
Toepassing Tuin  
Alternatief voor� +RXW��VWHHQ��596��

100% Cortenstaal

B

Duurzaamheidspaspoort
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100% RVS

B
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100% RVS

Leverancier Alleari
Formaat (lxbxh)� 0DDWZHUN�
Kleur Grijs
Samenstelling� 'XXU]DPH�OHJHULQJ�YDQ�LM]HU��FKURRP��QLNNHO�HQ�NRROVWRI���
 RVS beschermt tegen corrosie en kan als grondstof worden 
� KHUJHEUXLNW��
Bijproduct -  
Toepassing� 7XLQ��VDQLWDLU�HQ�NHXNHQ��ELMYRRUEHHOG�LQ�PHXELODLU�LQ�FRPEL�
� QDWLH�PHW�JHKDUGH�JOD]HQ�EODGHQ�RI�GXXU]DDP�LQODQGV�HLNHQ��
Alternatief voor� 6WDDO��VWHHQ�



6WDDWVERVEHKHHU�EHKHHUW�UXLP���������KHFWDUH�
QDWXXU�LQ�1HGHUODQG�HQ�RRJVW�MDDUOLMNV���������
NXELHNH�PHWHU�URQGKRXW��6WDDWVERVEHKHHU�VWUHHIW�
ernaar het hout zo goed mogelijk binnen Neder-
ODQG�WRH�WH�SDVVHQ��9RRU�FRQVXPHQWHQ�LV�+ROODQGV�
+RXW�²�RQEHKDQGHOG�GXXU]DDP��)6&�JHFHUWLÀ�FHHUG® 
LQODQGV�ODULNV�HQ�GRXJODV�²�WH�NRRS�YLD�GH�ERXZ�
PDUNWHQ��$DQQHPHUV�HQ�KRYHQLHUV�NXQQHQ�+ROODQGV�
Hout verkrijgen bij de houthandels waarmee
6WDDWVERVEHKHHU�VDPHQZHUNW�

Hollands Hout – douglas en lariks

Leverancier Staatsbosbeheer
Formaat (lxbxh) Divers
Kleur� :DUPH��URGH�NOHXUVWHOOLQJ
Samenstelling� 8LW�+ROODQGVH�)6&�JHFHUWLÀ�FHHUGH® bossen
Bijproduct -
Toepassing� =HHU�JHVFKLNW�DOV�ERXZKRXW��LQ�LQWHULHXU�HQ�DOV�WXLQKRXW�
Alternatief voor Hardhout en geïmpregneerd hout

+ROODQGV�+RXW�²�GRXJODV�HQ�ODULNV
A

Duurzaamheidspaspoort
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Houthandel

Europees kastanje en eiken
A

Duurzaamheidspaspoort

Europees kastanje en eiken

Leverancier Van Vliet Kastanjehout 
Formaat (lxbxh)� 0DDWZHUN
Kleur - 
Samenstelling Tamme kastanjehout en eiken 
Bijproduct -  
Toepassing� 'LYHUV��RQGHU�PHHU�YRRU�DIUDVWHULQJHQ��EHZHJZLM]HULQJVSDOHQ��
� EHERUGLQJVSDOHQ��ERRPSDOHQ��SHUJROD·V��RYHUNDSSLQJHQ��
� EHVFKRHLLQJHQ��HWF��
Alternatief voor Tropisch hardhout  

130  | Leveranciers:�*URQGVWRර�HQ�HQ�PDWHULDOHQ

Van Vliet Kastanjehout is de leverancier van 
GXXU]DDP�(XURSHHV�KRXW��:LM�KHEEHQ�NHQQLV�
van hout en bieden een totaaloplossing 
PHW�HHQ�FRPSOHHW�OHYHULQJVSURJUDPPD��
samengesteld op basis van herkomst en 
NZDOLWHLW��:LM�]LMQ�JHVSHFLDOLVHHUG�LQ�WDPPH�
NDVWDQMH��HLNHQ��ODULNV�HQ�GRXJODV��DOOHPDDO�
PHW�KXQ�HLJHQ�NHQPHUNHQ�HQ�WRHSDVVLQJHQ��
PDDU�PHW�ppQ�JHPHHQVFKDSSHOLMNH�GHOHU��
GXXU]DDP�HQ�HHUOLMN�KRXW�YDQ�GLFKWELM�

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)� ����[����[�����FP
Kleur Natuurlijk bruin of grijs
Samenstelling 100% gerecycled kunststof
Bijproduct Combipalen (houten paal met kunststof opzetter)
Toepassing� 6WHLJHUV��YORQGHUV��WHUUDVVHQ�HQ�EUXJJHQ
Alternatief voor� +RXWHQ�VWHLJHUV��YORQGHUV��WHUUDVVHQ�HQ�EUXJJHQ

Nature Line (kunststof steigerplank / vlonderplank)
A
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Houthandel
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,QODQGV�ODULNV�HQ�GRXJODV

A
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Inlands lariks en douglas

Leverancier Van Vliet Kastanjehout
Formaat (lxbxh)� 0DDWZHUN
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 
²�RQGHU�PHHU�NXQVWVWRI�EHVFKRHLLQJHQ�
VWHLJHUV��YORQGHUV�HQ�EUXJJHQ��2PGDW�ZH�
gebruik maken van kunststof dat anders 
YHUEUDQG�]RX�ZRUGHQ��]LMQ�ZH�NOLPDDW�
SRVLWLHI��'DW�KHHIW�RQV�JHEUDFKW�WRW�GH�
25 groenste bedrijven van Nederland 
�EURQ��7HOHJUDDI���:LM�EHZLM]HQ�GDW�KHW�
mogelijk is om met deze grondstof 
LQQRYDWLHYH�SURGXFWHQ�WH�RQWZLNNHOHQ�
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$FFR\D��JHPRGLÀ�FHHUG�KRXW

A
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Producent van geacetyleerd hout

Accsys Technologies gebruikt het aloude 
DFHW\ODWLHSURFHV��ZDDUPHH�JUHQHQKRXW�RS�
moleculair niveau door en door wordt ge-
PRGLÀ�FHHUG��+HW�SURFpGp�LV�PLGGHOV�QLHXZH�
vindingen in procestechniek doorontwikkeld 
QDDU�GXXU]DPH�IDEULFDJH�HQ�UHF\FOLQJ��+HW�
JHPRGLÀ�FHHUGH�KRXW��$FFR\D®��LV�DINRPVWLJ�
XLW�GXXU]DDP�EHKHHUGH�ERVVHQ��PLOLHX�
YULHQGHOLMN��QLHW�JLIWLJ�������UHF\FOHEDDU�
HQ�&UDGOH�WR�&UDGOH�*ROG�JHFHUWLÀ�FHHUG��
+HW�KHHIW�JRHGH�KRXWHLJHQVFKDSSHQ��]RDOV�
JHJDUDQGHHUGH�GXXU]DDPKHLG��XLW]RQGHU�
OLMNH�YRUPVWDELOLWHLW��EHKRXG�YDQ�QDWXXUOLMNH�
VFKRRQKHLG�HQ�VWHUNWH��YHUEHWHUGH�KDUGKHLG�
HQ�JHPDNNHOLMNH�EHZHUNLQJ�

$FFR\D��JHPRGLÀ�FHHUG�KRXW

Leverancier Accsys Technologies
Formaat (lxbxh) Houtdiktes van 22 tot 100 mm en breedtes tot 200 mm
Kleur� %UXLQ�LQ�UXZH�]DDJPDWHQ�HQ�EORQG�QD�VFKDYHQ��F�T��SURÀ�OHUHQ
Samenstelling -
Bijproduct -
Toepassing� 7HUUDVVHQ��HUIDIVFKHLGLQJHQ��SHUJROD·V��JURQGNHULQJHQ��
� SRRUWHQ��PHXELODLU��WXLQKXLVMHV��EUXJJHQ��VWHLJHUV��ERWHQ��
� ZLOGUDVWHUV��VSHHOWRHVWHOOHQ��EHVFKRHLLQJ��NR]LMQHQ��HWF�
Alternatief voor� 7URSLVFK�KRXW��WR[LVFK�YHUGXXU]DDPG�KRXW��:3&��ZRRG�
� SODVWLF�FRPSRVLWH���QLHW��F�T��PLQGHU�GXXU]DDP�KRXW��HWF�

0262�LV�GH�RQEHWZLVWH�(XURSHVH�PDUNWOHLGHU�
in de creatie van innovatieve en duurzame 
producten gemaakt van de reuzenbamboe-
VRRUW�0RVR��'H]H�SODQW�JURHLW�VQHOOHU�GDQ�
]DFKWKRXW��PDDU�KHHIW�KDUGKRXWHLJHQVFKDS�
SHQ��:LM�KHEEHQ�HHQ�XQLHN�SURFHV�RQWZLNNHOG�
waarmee bamboe nu ook buiten kan worden 
WRHJHSDVW�DOV�WURSLVFK�KDUGKRXWYHUYDQJHU��
ELMYRRUEHHOG�LQ�WHUUDVVHQ�HQ�VFKXWWLQJHQ�

MOSO bamboo X-treme

Leverancier� 0RVR�,QWHUQDWLRQDO
Formaat (lxbxh)� ������[�����[����PP
Kleur� 'RQNHUEUXLQ��YRRUJHROLHG���QD�YHUORRS�YDQ�WLMG�YHUJULMVG
Samenstelling� *HFRPSULPHHUGH��WKHUPLVFK�EHKDQGHOGH�EDPERHYH]HOV
Bijproduct Onderbalken en clips
Toepassing� +RRJZDDUGLJ�WXLQKRXW��WHUUDVVHQ��YORQGHUV��VFKXWWLQJHQ��
� EHVFKRHLLQJHQ��HWF�
Alternatief voor Tropisch hardhout

0262�EDPERR�;�WUHPH
A

Duurzaamheidspaspoort

134  | Leveranciers:�*URQGVWRර�HQ�HQ�PDWHULDOHQ

Producent/leverancier van duurzame bamboeproducten voor binnen- en buitengebruik



Lokaalhout levert uitsluitend Nederlands 
KRXW��ORNDDO�YHUZHUNW�HQ�WRHJHSDVW��PHW�KHW�
VWUHYHQ�KHW�PD[LPDOH�XLW�KHW�KRXW�WH�KDOHQ�

Lokaalhout

Leverancier Lokaalhout®

Formaat (lxbxh)� 0DDWZHUN
Kleur -
Samenstelling Nederlands hout
Bijproduct -
Toepassing� 7XLQKRXW��RYHUNDSSLQJHQ��ELQQHQ��HQ�EXLWHQPHXEHOHQ��
 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:�*URQGVWRර�HQ�HQ�PDWHULDOHQ

Planty Pot

A

Duurzaamheidspaspoort

Producent van biologisch afbreekbare plantenpotten

Planty Pot maakt potten die zijn gemaakt 
YDQ�DIYDO�YDQ�DDUGDSSHOHQ��=H�]LMQ�YROOHGLJ�
biologisch afbreekbaar en hierdoor een 
prima duurzaam alternatief voor potten
JHPDDNW�YDQ�ROLHKRXGHQG�SODVWLF��3ODQW\�
3RWWHQ�]LMQ�NRXG�FRPSRVWHHUEDDU��
1D�RQJHYHHU�ppQ�MDDU�GHJUDGHHUW�KHW�
PDWHULDDO��QD�WZHH�MDDU�YDOW�KHW�XLWHHQ��
2PGDW�]H�JHPDDNW�]LMQ�XLW�DIYDO��FRQFXUUHUHQ�
]H�QLHW�PHW�YRHGVHO�YRRU�PHQV�RI�GLHU�

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- 
HQ�JULQGVFKXWWLQJ�RSORVVLQJHQ�RS�PDDW��
Daarnaast leveren we voegmaterialen voor 
ZHJHQ��RSULWWHQ�HQ�WHUUDVVHQ��'H�SURGXFWHQ�
kenmerken zich door de natuurlijke be-
VWDQGGHOHQ��PHHU�GDQ�������ODQJH�OHYHQV�
GXXU��HHQYRXGLJH�YHUZHUNLQJ��RQGHUKRXGV�
YULMH�NDUDNWHU�HQ�KHUEUXLNEDDUKHLG��

FugenSand

Leverancier Gard & Care
Formaat (lxbxh) -
Kleur $QWUDFLHW��EHLJH�HQ�LYRRU
Samenstelling Natuurlijke (plantaardige en minerale) bestanddelen
Bijproduct -
Toepassing :HJHQ��WHUUDV��RSULWWHQ�HQ�URQG�]ZHPEDGHQ��YRRU�]RZHO�
� ZDWHUGRRUODWHQGH�DOV�ZDWHUDIVOXLWHQGH�RQGHUJURQGHQ�
Alternatief voor &HPHQW��HSR[\�YRHJHQ

Duurzaamheidspaspoort
FugenSand

IN BEHANDELING
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Öcocolor

B

Duurzaamheidspaspoort

Goede Speelprojecten is een verkoop-
kantoor met kwaliteit en duurzaamheid als 
XLWJDQJVSXQW��'DDUQDDVW�LV�HU�HHQ�JURRW
VRFLDDO�HQJDJHPHQW��'H�YLVLH�YDQ�GH�
fabrikanten (in Duitsland en Verenigd 
.RQLQNULMN��VOXLW�GDDUELM�DDQ�

Goede Speelprojecten is een verkoop-
kantoor met kwaliteit en duurzaamheid als 
XLWJDQJVSXQW��'DDUQDDVW�LV�HU�HHQ�JURRW
VRFLDDO�HQJDJHPHQW��'H�YLVLH�YDQ�GH�
fabrikanten (in Duitsland en Verenigd 
.RQLQNULMN��VOXLW�GDDUELM�DDQ�

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 
� JURQGVWRර�HQ
Samenstelling� �*HVKUHGGHUGH��QLHW�JHKDNVHOGH��KRXWVQLSSHUV�XLW�RQEHKDQGHOG��

GURRJ�KRXW��]RQGHU�VFKRUV��JHHQ�ORRIKRXW���JHFHUWLÀ�FHHUG�
Bijproduct -
Toepassing� �2QGHU�VSHHOWRHVWHOOHQ��RS�WUDSYHOGMHV��RS�SDGHQ�]RDOV�WULP��RI�

À�HWVSDGHQ�RI�ELM�JROIWHUUHLQHQ��RI�DOV�ERGHPEHGHNNHU
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Made To Match Workwear

Leverancier Heigo Nederland
Formaat (lxbxh) -
Kleur Alle kleurcombinaties mogelijk
Samenstelling -
Bijproduct -
Toepassing %HVFKHUPHQGH�NOHGLQJ�YRRU�ZHUNHQ�LQ�GH�RSHQEDUH�UXLPWH�
Alternatief voor -

0DGH�7R�0DWFK�:RUNZHDU

IN BEHANDELING

Duurzaamheidspaspoort

Heigo heeft zich gespecialiseerd in het 
One-Stop-Shop principe op basis van een 
RQW]RUJFRQFHSW��ZDDUELM�RUJDQLVDWLHV�
bedrijfsbreed de producten kunnen bestel-
OHQ�PHW�HHQ�XLWJHEUHLGH�GLHQVWYHUOHQLQJ��
service en after sales tegen een aantrek-
NHOLMNH�SULMVVWHOOLQJ��:LM�]LMQ�LQ�1HGHUODQG�
Gp�VSHFLDOLVW�LQ�KHW�DDQPHWHQ��DGYLVHUHQ�
en leveren van (veiligheids)schoeisel en per-
VRRQOLMNH�EHVFKHUPLQJVPLGGHOHQ��3%0·V��

Heigo heeft zich gespecialiseerd in het 
One-Stop-Shop principe op basis van een 
RQW]RUJFRQFHSW��ZDDUELM�RUJDQLVDWLHV�
bedrijfsbreed de producten kunnen bestel-
OHQ�PHW�HHQ�XLWJHEUHLGH�GLHQVWYHUOHQLQJ��
service en after sales tegen een aantrek-
NHOLMNH�SULMVVWHOOLQJ��:LM�]LMQ�LQ�1HGHUODQG�
Gp�VSHFLDOLVW�LQ�KHW�DDQPHWHQ��DGYLVHUHQ�
en leveren van (veiligheids)schoeisel en per-
VRRQOLMNH�EHVFKHUPLQJVPLGGHOHQ��3%0·V��

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 
KRXWERXZ�XLW�WH�YRHUHQ��:LM�GRHQ�]DNHQ�PHW�
die ondernemingen en organisaties die een 
JH]RQG�PLOLHX�HQ�OHHINOLPDDW�RQGHUVWHXQHQ��
Hierbij gaan natuur- en klimaatbescherming
KDQG�LQ�KDQG��'DDUQDDVW�JHYHQ�ZLM�DGYLHV�
over gebruik van LED-verlichting en produc-
WHQ�YRRU�HHQ�JH]RQG�ELQQHQNOLPDDW�

Ecohout Asco Timber Rubberwood

Leverancier Nova Terra Group
Formaat (lxbxh) Divers
Kleur -
Samenstelling Het alternatieve tropische hardhout wordt geproduceerd 
 uit vrijgekomen afvalproducten van rubberwoodboom-
� SODQWDJHV�HQ�KRXW�YDQ�GH�%DVUDORNXV�ERPHQ���
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:�*URQGVWRර�HQ�HQ�PDWHULDOHQ���%HQRGLJGKHGHQ



Rolsma Advanced Biobased Paints heeft 
met een breed assortiment de traditie van 
schilderen met lijnolieverf nieuw leven 
LQJHEOD]HQ��'RRU�KHW�GXXU]DPH�NDUDNWHU�
van deze producten geven steeds meer 
bedrijven en particulieren de voorkeur aan 
KHW�JHEUXLN�KLHUYDQ��5ROVPD�EHLWVYHUI�KHHIW�
een lange levensduur met een uitstekende 
hechting en geeft een optimale bescher-
PLQJ�RS�DOOH�RQGHUJURQGHQ��'H�OLMQROLHYHU�
YHQ�YROGRHQ�DDQ�GH�KRRJVWH�NZDOLWHLWVHLVHQ��

Duurzame Lijnolie Beitsverf

B

Duurzaamheidspaspoort

Duurzame Lijnolie Beitsverf

Leverancier Rolsma Advanced Biobased Paints
Formaat (lxbxh) -
Kleur ,Q�LHGHUH�JHZHQVWH�NOHXU�OHYHUEDDU
Samenstelling �����KHUZLQEDUH�SODQWDDUGLJH�ROLsQ�XLW�GH�YODVSODQW��
� GH]H�JURQGVWRI�ZRUGW�GHHOV�LQ�HLJHQ�EHKHHU�YHUERXZG���
Bijproduct -
Toepassing  *URQG��HQ�ODNYHUI��ppQSRWV\VWHHP��YRRU�DOOH�KRXWHQ�RQGHU�

JURQGHQ��JHVFKLNW�RYHU�LHGHUH�EHVWDDQGH�YHUÁ�DDJ��9ROGRHW�
DDQ�$5%2�UHJOHPHQW��PDJ�ELQQHQ�ZRUGHQ�WRHJHSDVW�

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

%HGULMIVSURÀ�HO Paul Casteleijn Hoveniers legt sterk de nadruk op kwaliteit en 
� GXXU]DDPKHLG�HQ�LV�DO�PHHU�GDQ�GHUWLJ�MDDU�DFWLHI��2QGHU�
� PHHU�]LMQ�ZH�SDUWQHU�YDQ�1/�*UHHQODEHO��GH�'XXU]DDP�
� KHLGVNULQJ�%DUHQGUHFKW�HQ�0�9�2��'RRU�VDPHQZHUNLQJ�PHW�
� WXLQDUFKLWHFWHQ�EUHQJHQ�ZH�GH�WXLQ�RS�HHQ�KRJHU�QLYHDX��
 hierdoor heeft ons bedrijf al verschillende nationale prijzen 
� EHKDDOG�

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

Vestigingsplaats Gasselternijveen

%HGULMIVSURÀ�HO Hoveniersbedrijf Everts legt zich toe op het meedenken en 
 aandragen van alternatieven voor gangbaar gebruikte 
� SURGXFWHQ�HQ�GLHQVWHQ��'LW�KHHIW�WRW�GRHO�RP�KHW�HLQG�
� UHVXOWDDW�]R�GXXU]DDP�PRJHOLMN�WH�PDNHQ��2QV�KRYHQLHUV�
 bokashi is een voorbeeld van hoe op een andere manier 
� NDQ�ZRUGHQ�RPJHJDDQ�PHW�JURHQDIYDO�

Aardoom Hoveniers
Hoveniersbedrijf

Groentotaal A. de Boer
Hoveniersbedrijf

Specialisme Feel Good Garden (energetische tuinen en buitenruimten)

Vestigingsplaats Ridderkerk

%HGULMIVSURÀ�HO Aardoom Hoveniers maakt al meer dan 200 jaar prachtige 
� WXLQHQ�ELM�SDUWLFXOLHUHQ��EHGULMYHQ�HQ�LQVWHOOLQJHQ��:LM�
� RQWZHUSHQ��ERXZHQ�HQ�YHU]RUJHQ�KHW�RQGHUKRXG�YDQ�XZ�WXLQ�
� RI�EHGULMIVWHUUHLQ�
� $DUGRRP�+RYHQLHUV�KHHIW�GH�FUHDWLYLWHLW��NHQQLV�HQ�
� YDNPHQVHQ�RP�GH�PHHUZDDUGH�YDQ�JURHQ�WH�UHDOLVHUHQ��
� 2Q]H�DDQSDN�VOXLW�JRHG�DDQ�RS�KHW�092�EHOHLG�YDQ�HHQ�
� RUJDQLVDWLH�HQ�KHHIW�HHQ�SRVLWLHI�Hර�HFW�RS�GH�&22�IRRWSULQW�

Specialisme� $OOHV�YRRU�DDQOHJ��RQGHUKRXG�HQ�RQWZHUS�YDQ�GH�JURHQH�
� EXLWHQ��HQ�ELQQHQUXLPWH��YDQ�NOHLQ�WRW�JURRW��YRRU�SDUWLFXOLHU�
 of zakelijke markt

Vestigingsplaats Assen/Ruinerwold

%HGULMIVSURÀ�HO� *URHQWRWDDO�$��GH�%RHU�LV�XLWJHJURHLG�WRW�HHQ�DOOURXQG�EHGULMI�
 in het groen dat werkt met liefde voor het vak en persoon-
� OLMNH�DDQGDFKW�YRRU�NODQWHQ�HQ�PHGHZHUNHUV��:LM�KHFKWHQ�
 veel waarde aan vakmanschap en duurzaamheid en werken 
� HONH�GDJ�DDQ�NZDOLWHLW��2QWZLNNHOLQJHQ�HQ�LQQRYDWLHV�ELQQHQ�
� RQV�YDNJHELHG�ZRUGHQ�QDXZOHWWHQG�JHYROJG�HQ�JHWRHWVW��
� (HQ�OHYHQGH�HQ�JURHQH�RPJHYLQJ�LV�RQ]H�LQ]HW�
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Koninklijke Ginkel Groep
Hoveniersbedrijf met als missie het duurzaam vergroenen 
van de binnen- en buitenruimten

Specialisme� �7XLQDDQOHJ���RQGHUKRXG��QDWXXUOLMN�ZDWHU��GDNWXLQHQ��JURHQH�
JHYHOV��QDWXXURQWZLNNHOLQJ��ERRPYHU]RUJLQJ��LQWHULHXU�
beplanting

Vestigingsplaats Veenendaal

%HGULMIVSURÀ�HO  De Koninklijke Ginkel Groep is een allround hoveniersbedrijf 
dat werkt aan het duurzaam vergroenen van onze leefomge-
YLQJ��:LM�ULFKWHQ�RQV�DO�����MDDU�RS�DOOH�JURHQH�IDFHWWHQ�YDQ�
GH�ELQQHQ��HQ�EXLWHQUXLPWH��'H�RUJDQLVDWLH�KHHIW�YLMI�YHVWL�
JLQJHQ�PHW�HHQ�ODQGHOLMNH�GHNNLQJ�HQ�WHOW�����PHGHZHUNHUV�

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

Specialisme� 3URIHVVLRQHHO�RQWZHUS��DDQOHJ�HQ�RQGHUKRXG��PDFKLQDDO�
� KDJHQ�VQRHLHQ��ERRPYHU]RUJLQJ��(7:���JODGKHLGEHVWULMGLQJ��
� JHUDQLXP]XLOHQ�HQ�KDQJLQJ�EDVNHWV��2SHQ�YLVLH�YRRU�
� RQWZLNNHOLQJHQ�LQ�GH�PDUNW��PHW�DOV�VSHHUSXQW�GXXU]DDPKHLG�
� 	�YHLOLJKHLG�WRHSDVVHQ�LQ�RQV�ZHUN�

Vestigingsplaats Den Hoorn (ZH)

%HGULMIVSURÀ�HO� +RYHQLHU�YDQ�GHU�+HLMGHQ��IDPLOLHEHGULMI�VLQGV�������YHU]RUJW�
� PHW����PHGHZHUNHUV�PDDWZHUN�YDQ�RQWZHUS�WRW�XLWYRHULQJ��
� 2Q]H�863·V�]LMQ�UHF\FOLQJ��LQ]HW�HLJHQ�PDWHULHHO��YDVWH�
� SDUWQHUV��VHUYLFH�	�JDUDQWLH��HUYDULQJ�	�YDNNHQQLV��JDVEXV�
� �EHGULMIVDXWR���GXXU]DDP�RQGHUKRXG��RSOHLGLQJ��VRFLDOH�
� LQLWLDWLHYHQ��VWHUN�UHJLRQDDO�HQ������LQ]HWEDDUKHLG�

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

Specialisme� ,QWHJUDOH�WXLQ��HQ�WHUUHLQLQULFKWLQJ��GDNWXLQHQ��
 boomverzorging

Vestigingsplaats Berkel-Enschot

%HGULMIVSURÀ�HO  Van Helvoirt Groenprojecten realiseert zowel groot- als 
NOHLQVFKDOLJH�SURMHFWHQ�LQ�GH�DDQOHJ��KHW�RQGHUKRXG�HQ�GH�
ERRPYHU]RUJLQJ��:LM�YLQGHQ�PDDWVFKDSSHOLMN�YHUDQWZRRUG�
RQGHUQHPHQ��092��HQ�GXXU]DDPKHLG�HUJ�EHODQJULMN��=R�LV�
ons nieuwe kantoor gebouwd volgens duurzame en innova-
WLHYH�SULQFLSHV��HQ�KHEEHQ�ZH�HHQ�HLJHQ�FRPSRVWHHULQULFK�
WLQJ�YRRU�DO�RQV�VQRHL��HQ�WXLQDIYDO��%LM�092�LV�SURGXFWRQW�
ZLNNHOLQJ�RQRQWEHHUOLMN��YRRUDO�JHULFKW�RS�GXXU]DDPKHLG�HQ�
KHW�VWLPXOHUHQ�YDQ�GH�HFRORJLH��

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

Specialisme Duurzame innovatieve vormgeving en materialisatie

Vestigingsplaats Doetinchem

%HGULMIVSURÀ�HO� %LM�*UHHQ0��GUDDLW�KHW�RP�YHUQLHXZHQG�GHVLJQ�HQ�
� YHUDQWZRRUGH�GXXU]DPH�EXLWHQUXLPWHV��2Q]H�FRQFHSWHQ�YRRU�
� WXLQHQ��SDUNHQ�HQ�ODQGVFKDSSHQ�]RUJHQ�YRRU�YHUVWHUNLQJ�YDQ�
 de architectuur & opwaardering van de omgeving en het 
� SDQG��2Q]H�GXLGHOLMNH�YRRUNHXU�JDDW�XLW�QDDU�KHW�ZHUNHQ�PHW�
� GXXU]DPH�HQ�HHUOLMNH�PDWHULDOHQ�DOV�JODV��VWDDO��EDNVWHHQ��HWF��
� :LM�]LMQ�VWHUN�LQ�GH�UHDOLVDWLH�YDQ�WRWDOH�SURMHFWHQ��
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Hooft Hoveniers
Hoveniersbedrijf

LipsGroen
Hoveniersbedrijf/ontwerpbureau

Hoveniersbedrijf Giel van der Palen
Hoveniersbedrijf

Huibelco Tuinen
Hoveniersbedrijf

Specialisme� 2QWZHUS��DDQOHJ�HQ�RQGHUKRXG�YDQ�GXXU]DDP�HQ�UXVWJHYHQG�
 buitenleven

Vestigingsplaats Haren

%HGULMIVSURÀ�HO Hooft Hoveniers wil mensen laten genieten van het 
� GXXU]DDP�DDQJHOHJGH�EXLWHQOHYHQ��+HW�RQWZHUS�PDNHQ�ZLM�
� VDPHQ�PHW�GH�NODQW��ZDDUELM�EHWURNNHQKHLG�HQ�GH�QLHXZH�
� EHZHJLQJ�GH�XLWJDQJVSXQWHQ�]LMQ��'RRU�RQ]H�LQWHJHUH�
 aanpak en het gebruik van duurzame producten werken wij 
� DDQ�KHW�RSERXZHQ�YDQ�GH�¶1LHXZH�(FRQRPLH·�YDQ�PRUJHQ�

Specialisme Energetische tuinaanleg 

Vestigingsplaats Nistelrode

%HGULMIVSURÀ�HO� �/LSV*URHQ�ZHUNW�YROJHQV�KHW�)HHO*RRG�*DUGHQ�SULQFLSH��
'RRU�KHW�JHEUXLN�YDQ�GH�MXLVWH�YRUPNUDFKW��GXXU]DPH�
PDWHULDOHQ��NOHXUHQ�HQ�SODQWHQ�DIJHVWHPG�RS�GH�EHZRQHUV�
RQWVWDDW�HYHQZLFKW�HQ�GDDUGRRU�KDUPRQLH��2S�GH]H�JH]RQGH�
plek kunnen zij hun hoofd leegmaken en tegelijkertijd nieuwe 
HQHUJLH�RSGRHQ�²�KHW�XOWLHPH�YDNDQWLHJHYRHO��PDDU�GDQ�
JHZRRQ�LQ�GH�DFKWHUWXLQ�

Specialisme� 6SHHOQDWXXU��QDWXXUOLMNH�WXLQHQ��]ZHPYLMYHUV��
 groene schoolpleinen en kinderdagverblijven

Vestigingsplaats Eindhoven

%HGULMIVSURÀ�HO De genoemde specialismen zijn de punten waarop 
 Hoveniersbedrijf Giel van der Palen zich onderscheidt van 
� GRRUVQHH�KRYHQLHUVEHGULMYHQ��:H�KHEEHQ�GLYHUVH�VDPHQ�
� ZHUNLQJVYHUEDQGHQ�RS�GH]H�VSHFLDOLVPHQ��9HUGHU�]LMQ�ZH�
 goed gemechaniseerd om het werk voor de medewerkers zo 
� DDQJHQDDP�PRJHOLMN�WH�PDNHQ��

Specialisme� 7XLQHQ�PHW�YLVLH�HQ�XLWVWUDOLQJ��GXXU]DDPKHLG�XLWGUDJHQ��
 voor particulier en bedrijf

Vestigingsplaats� 6LQW�0LFKLHOVJHVWHO

%HGULMIVSURÀ�HO� �*URHQ�HQ�UXLPWHOLMN�RS�HON�JHZHQVW�RSSHUYODN��YDQ�NOHLQ�
PHW�YLVLH�WRW�JURRW�PHW�9LVLH��,QQRYHUHQG�LQ�GHQNZLM]H�HQ�
SURGXFWHQ�YRRU�GH�WXLQHQ�YDQ�RQ]H�NODQWHQ��6DPHQ�PHW�
Lodewijk Hoekstra al ruim negen jaar bezig duurzame tuinen 
te bedenken en maken voor diverse TV-bedrijven en particu-
OLHUHQ��'HVLJQZDWHUZHUNHQ��]ZHPYLMYHUV�HQ�SDUNHQWXLQHQ��PHW�
KHW�VWUHYHQ�QDDU�JURHQ�LQ�HON�RS]LFKW��:HUN]DDP�PHW�GLYHUVH�
DUFKLWHFWHQ�
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Risse-Westrom Groen
Hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijf

Specialisme� $DQOHJ�HQ�RQGHUKRXG�YDQ�WXLQHQ�HQ�SODQWVRHQHQ��
 onderhoud van bomen

Vestigingsplaats Weert/Roermond

%HGULMIVSURÀ�HO  Risse-Westrom Groen is een groenbedrijf met drie pijlers: 
KRYHQLHUV��HQ�JURHQYRRU]LHQLQJVZHUN�HQ�ERRPRQGHUKRXG��
Wij werken veelal met mensen die een afstand tot de 
arbeidsmarkt hebben en leiden hen op tot groenmedewer-
NHUV��9RRU�KHW�RQWZHUS�YDQ�HHQ�WHUUDV��WXLQ�RI�SDUN�NXQQHQ�ZLM�
DGYLVHUHQ��:LM�RQW]RUJHQ�RQ]H�NODQWHQ�GRRU�GH�JHKHOH�DDQOHJ�
HQ�RI�KHW�RQGHUKRXG�YDQ�WXLQ�HQ�SDUN�XLW�WH�YRHUHQ�

Rozenveld Hoveniers
Hoveniersbedrijf

Specialisme� $OOH�ZHUN]DDPKHGHQ�URQGRP�GH�ZRQLQJ��KHW�EHGULMIVSDQG�RI�
 de groene instellingsruimte

Vestigingsplaats Gieten

%HGULMIVSURÀ�HO� 5R]HQYHOG�+RYHQLHUV�LV�HHQ�EHGULMI�PHW�HHQ�JURRW�JURHQ�KDUW��
� :H�ULFKWHQ�RQV�RS�KHW�YHUJURHQHQ�YDQ�UXLPWHV��GXXU]DDP�
� HQ�SDVVHQG�ELQQHQ�KHW�EXGJHW��RP�]RYHHO�PRJHOLMN�EHOHYLQJ�
� WH�FUHsUHQ�RI�EHKRXGHQ��2RN�YRRU�KDUGH�PDWHULDOHQ�NLMNHQ�ZH�
� VDPHQ�PHW�GH�NODQW�QDDU�GH�GXXU]DDPVWH�RSORVVLQJ��9HUGHU�
 hebben we een nieuw duurzaam grondverbeteringsproduct 
 (hoveniers-bokashi) ontwikkeld uit onze eigen groene 
� UHVWVWURPHQ��

Hoveniersbedrijf Stip
Hoveniersbedrijf

Specialisme� $DQOHJ��RQGHUKRXG�HQ�UHQRYDWLH�YDQ�WXLQHQ

Vestigingsplaats Elspeet

%HGULMIVSURÀ�HO De drijfveer van hoveniersbedrijf Stip is het rentmeesterschap 
� YRRU�PHQV��SODQW�HQ�PLOLHX��'RRU�RQ]H�EHWURNNHQKHLG�HQ�RRJ�
 voor balans in de behoeften van natuur en mens laten wij 
� RSGUDFKWJHYHUV�]RUJHORRV�JHQLHWHQ�YDQ�KXQ�WXLQ��'XXU]DDP�
� KHUJHEUXLN�YDQ�PDWHULDOHQ�LV�HHQ�EHODQJULMN�XLWJDQJVSXQW��
� 0HW�HHQ�EOLN�RS�GH�YHUUH�KRUL]RQ�NXQQHQ�ZH�NRUWHWHUPLMQ�
� SODQQHQ�PHW�YHHO�QHJDWLHYH�ELMHර�HFWHQ�YHUPLMGHQ��

Van der Tol Hoveniers en 
Terreininrichters
Hoveniersbedrijf

Specialisme� 7HUUHLQLQULFKWLQJ��RQGHUKRXG�	�EHKHHU��GDNWXLQHQ�HQ�
� JHYHOJURHQ��ELRGLYHUVLWHLWVRQWZLNNHOLQJ

Vestigingsplaats Amsterdam

%HGULMIVSURÀ�HO  Groen denken en milieubewust ondernemen zit in de genen 
van Van der Tol Hoveniers en Terreininrichters sinds de 
RSULFKWLQJ�LQ�������+HW�LV�RQV�YDN�RP�UHNHQLQJ�WH�KRXGHQ�
met lokale biodiversiteit en de mogelijke ontwikkeling 
GDDUYDQ��HQ�PHW�GXXU]DDP�RQGHUQHPHQ��:LM�NLMNHQ�ELM�RQ]H�
projecten vooral hoe we er een in stedelijk gebied een 
HFRORJLVFK�IHHVWMH�YDQ�NXQQHQ�PDNHQ��2I�KHW�QX�DDQ�GH�JHYHO�
LV��RS�KHW�GDN�RI�RS�KHW�PDDLYHOG����PRJHOLMNKHGHQ�JHQRHJ�
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Visser Groen
Hoveniersbedrijf

Specialisme� ,QULFKWLQJ�HQ�EHKHHU�YDQ�JURHQH�UXLPWHV�ELM�]RUJLQVWHOOLQJHQ�

Vestigingsplaats� +HQGULN�,GR�$PEDFKW

%HGULMIVSURÀ�HO� 'H�863·V�YDQ�9LVVHU�*URHQ�]LMQ�VDPHQZHUNLQJ��]RZHO�LQWHUQ�
� DOV�PHW�VWUDWHJLVFKH�SDUWLMHQ��JHGHHOGH�YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG�
� HQ�GXXU]DDP�RQGHUQHPHQ��,Q�RQV�EHOHLG�VWDDW�PDDWVFKDS�
� SHOLMN�YHUDQWZRRUG�RQGHUQHPHQ�FHQWUDDO��PHQV��PLOLHX��
� PDDWVFKDSSLM�HQ�RQGHUQHPHQ�YRUPHQ�GH�EDVLV��9RRU�HHQ�
� JURHQH�LQULFKWLQJ�ODWHQ�RQ]H�GHUWLJ�PHGHZHUNHUV�FUHDWLYLWHLW��
 functionaliteit en kwaliteit de match aangaan met 
� GXXU]DDPKHLG�

Willemstein Hoveniers
Hoveniersbedrijf

Specialisme Duurzame tuinoplossingen

Vestigingsplaats Waddinxveen

%HGULMIVSURÀ�HO Willemstein Hoveniers is een van de duurzaamste hoveniers-
 bedrijven in Nederland: deelnemer aan duurzaamheids-
� SODWIRUPV��OLG�YDQ�9+*�HQ�SDUWQHU�YDQ�1/�*UHHQODEHO��:H�
 gebruiken geen chemische middelen en kunstmest maar 
� Hර�HFWLHYH�PLFUR�RUJDQLVPHQ��:H�PDNHQ�JHEUXLN�YDQ�GH�
� QDWXXU��GRRU�UHJHQZDWHU�RS�WH�YDQJHQ�YRRU�KHUJHEUXLN��
� JHYHOV�HQ�GDNHQ�WH�EHJURHQHQ��LQVHFWHQKRWHOV�WH�PDNHQ�HQ�
� LQKHHPVH�EHSODQWLQJ�DDQ�WH�EUHQJHQ�
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Jean Berkhout Tuinontwerp en 
Tuinmanagement
Tuinontwerpen

Specialisme� 9RUPJHYHQ�YDQ�WXLQ���ODQGVFKDSV��HQ�EXLWHQRQWZHUSHQ

Vestigingsplaats Steenwijk

%HGULMIVSURÀ�HO Voor Jean Berkhout Tuinontwerp en Tuinmanagement ligt 
 de bron van creativiteit in het vertalen van inspiratie naar 
� RQWZHUS��$OV�RQWZHUSHU�KHOS�LN�WXLQLGHHsQ�HHQ�HLJHQ�
� LGHQWLWHLW�WH�JHYHQ�²�YDNNXQGLJ��KHOGHU�HQ�EHYORJHQ��PHW�
� RRJ�YRRU�GHWDLO�HQ�GH�WRHNRPVW��9DQXLW�VRFLDOH�EHWURNNHQ�
 heid is mijn uitgangspunt bij alle ontwerpen het creëren van 
� HHQ�OHHIEDUH�SOHN�ZDDU�PHQVHQ�JHQLHWHQ�HQ�SOH]LHU�KHEEHQ�

Beheer in Ontwikkeling
Adviesbureau

Specialisme Advisering beheer en inrichting openbare buitenruimte

Vestigingsplaats Pijnacker

%HGULMIVSURÀ�HO� %HKHHU�LQ�2QWZLNNHOLQJ�ZHUNW�YRRU�pQ�PHW�JHPHHQWHQ�DDQ�
 een integrale en duurzame ontwikkeling en instandhouding 
� YDQ�GH�RSHQEDUH�EXLWHQUXLPWH��2QGHU�PHHU�GRRU�KHW�
 begeleiden van betrokken partijen om zich complementair te 
� YHUELQGHQ��3ULQFLSLsOH�XLWJDQJVSXQWHQ�YDQ�GH�GLHQVWYHUOHQLQJ�
 zijn verbindende samenwerking met en tussen interne en 
 externe stakeholders en de impact van de volledige levens-
� F\FOXV�YDQ�SURGXFWHQ�HQ�SURFHVVHQ�

Ingenieursbureau met zeer brede inzetbaarheid

Specialisme 9DQ�RQWZHUS�WRW�GHWDLOOHULQJ��YDQ�GDNWXLQ�WRW�HFRORJLVFKH�
� RHYHU��YDQ�EHOHLGVVWXN�WRW�FXUVXVPDWHULDDO����HHQ�SUREOHHP�LV�
� HHQ�LQVSLUHUHQGH�XLWGDJLQJ�

Vestigingsplaats Heemskerk

%HGULMIVSURÀ�HO� Vanuit passie is Gaia gegroeid van ecologisch hovenier naar 
� ELREDVHG�ODQGVFKDSVRQWZHUSHU��+HW�RQWZHUS��FRQVXOWDQF\�RI�
 cursusmateriaal wordt ontwikkeld vanuit de C2C- en perma-
� FXOWXXUSULQFLSHV��2S�KROLVWLVFKH�ZLM]H�LV�PLMQ�EHGULMIVYRHULQJ�
� YHUZHYHQ�PHW�PLMQ�OHYHQVKRXGLQJ��ZDDUGRRU�PLMQ�EHQDGH�
� ULQJ�HHQ�WRWDDOSDNNHW�YDQ�PDDWUHJHOHQ�RSOHYHUW��'H�NHUQ�
� ZDDUGHQ�3ODQHW��3HRSOH�HQ�3URÀ�W�]LMQ�OHLGHQG�

Annaparte tuinontwerp 
met visie en passie
Tuinontwerpbureau

Specialisme Advisering beheer en inrichting openbare buitenruimte

Vestigingsplaats Apeldoorn

%HGULMIVSURÀ�HO�  Annparte helpt met het omzetten van de wensen en ideeën 
voor de tuin in een goed doordacht en helder tuinontwerp: 

� GH�EDVLV�YRRU�MDUHQODQJ�WXLQSOH]LHU��0HW�DDQGDFKW�YRRU
� JURHQH�WXLQHQ��KHUJHEUXLN�YDQ�PDWHULDOHQ�HQ�EHKRXG�YDQ�
� KHPHOZDWHU��2RN�HHQ�EHSODQWLQJVSODQ���WXLQDGYLHV�LV�
� PRJHOLMN��0LMQ�JURRWVWH�SDVVLH�LV�YRRU�LHGHUH�WXLQ��RQJHDFKW�
� YRUP�RI�DIPHWLQJ��HHQ�RQWZHUS�WH�PDNHQ�GDW�KHOHPDDO�QDDU�
� ZHQV�LV�

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� �7XLQRQWZHUSHQ��ODQGVFKDSVLQULFKWLQJ��EHSODQWLQJVSODQQHQ��
beheerplannen en tuinadvies op maat

Vestigingsplaats Woudrichem

%HGULMIVSURÀ�HO� �9LV�j�9LV�2QWZHUSHUV�RQWZHUSW�YRRU�SDUWLFXOLHUHQ��EHGULMYHQ��
VFKROHQ�HQ�JHPHHQWHQ�HHQ�JURWH�GLYHUVLWHLW�DDQ�SURMHFWHQ��
Wij willen de omgeving leefbaarder maken door verant-
ZRRUGH�¶JURHQH·�NHX]HV��HHQ�JHGHJHQ�YDNNHQQLV�YDQ�SODQWHQ��
ELRWRSHQ�HQ�PDWHULDOHQ��HQ�HHQ�JRHGH�REVHUYDWLH�YDQ�GH�
SODDWVHOLMNH�RPVWDQGLJKHGHQ��'RRU�JHEUXLN�WH�PDNHQ�YDQ�GH�
ecologische (natuurlijke) processen komen we tot een 
QDWXXUULMNH��HQ�EHKHHUVEDUH��WXLQ�GLH�JRHG�LV�YRRU�PHQV��
GLHU�HQ�SODQW��:H�]RUJHQ�RRN�YRRU�HHQ�JRHG�EHKHHUSODQ�RI�
RQGHUKRXGVDGYLHV�HQ�WXLQFRDFKLQJ�

Willem Jakobs
Ontwerpbureau

Specialisme Participatie

Vestigingsplaats Arnhem

%HGULMIVSURÀ�HO� �De kracht van ontwerpen is om mensen duurzaam met elkaar 
WH�YHUELQGHQ��+HW�RQWZHUS�YDQ�GH�RSHQEDUH�UXLPWH��GH�URO�
van de natuur en de participatie van bewoners vragen om 
QLHXZ�HODQ��9HUELQGLQJ�LV�KLHULQ�KHW�VOHXWHOZRRUG��:LOOHP�
-DNREV�ZHUNW�YDQ�RQGHURS�DDQ�JHGUDJHQ�HQ�JURHQH�LGHHsQ��
want alleen in samenwerking kan de duurzame verandering 
YDQ�RQ]H�EXLWHQUXLPWH�WRW�VWDQG�ZRUGHQ�JHEUDFKW�

Bart Hoes
Ontwerpbureau

Specialisme  3DUWLFXOLHUH�WXLQHQ��EHGULMIVWXLQHQ��ODQGVFKDSSHQ�HQ�VWHGHOLMN�
gebied

Vestigingsplaats Vogelenzang

%HGULMIVSURÀ�HO� �Een ontwerp is voor Bart Hoes Groene Architectuur een 
]RHNWRFKW�QDDU�EDODQV��WXVVHQ�VFKRRQKHLG�HQ�IXQFWLRQDOLWHLW��
WXVVHQ�OHYHQ�HQ�EHOHYHQ��(HQ�JRHG�RQWZRUSHQ�WXLQ�GLHQW�KHW�
KHOH�MDDU�LQWHUHVVDQW�WH�]LMQ��(OHPHQWHQ�DOV�ZDWHU�HQ�EHSODQ�
WLQJHQ�QHPHQ�HHQ�EHODQJULMNH�SODDWV�LQ��:DWHU�EUHQJW�YHU�
NRHOLQJ��VSLHJHOLQJ�HQ�EHZHJLQJ��PDDU�RRN�UXVW��%HSODQWLQJ�
YHUVWHUNW�KHW�RQWZHUS��VRPV�VSHHOV��NOHXUULMN�HQ�ZHHOGHULJ��
GDQ�ZHHU�NUDFKWLJ��VREHU�HQ�UREXXVW�

GROENE ARCHITECTUUR

Pantone 356 C
Black 70%

bart hoes
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VHG
Branchevereniging

Specialisme Het behartigen van de collectieve en individuele belangen 
� YDQ�DDQJHVORWHQ�OHGHQ�

Vestigingsplaats Houten

%HGULMIVSURÀ�HO  VHG is de branchevereniging van ondernemers in het groen 
PHW�UXLP�������DDQJHVORWHQ�OHGHQ��=LM�]LMQ�DFWLHI�LQ�GH�DDQOHJ�
HQ�KHW�RQGHUKRXG�YDQ�SDUWLFXOLHUH�WXLQHQ��LQ�KHW�RSHQEDDU�
JURHQ�HQ�RS��DDQ�HQ�LQ�JHERXZHQ��8LW�HHQ�UHFHQW�WXLQEHOH�
vingsonderzoek is gebleken dat tuineigenaren graag iets met 
GXXU]DDPKHLG�ZLOOHQ��PDDU�QLHW�ZHWHQ�ZDW�GH�PRJHOLMNKHGHQ�
]LMQ��9+*�KHHIW�GDDURP�KHW�FRQFHSW�YDQ�¶'H�/HYHQGH�7XLQ·�
RQWZLNNHOG��$OV�GH�HOHPHQWHQ�ZDWHU��ERGHP��HQHUJLH��GLHUHQ�
HQ�YRHGVHO�JRHG�PHW�HONDDU�LQ�EDODQV�]LMQ��LV�HU�VSUDNH�YDQ�
HHQ�OHYHQGH�GXXU]DPH�WXLQ��+RYHQLHUV�NXQQHQ�GLW�FRQFHSW�
met alle bijbehorende communicatiemiddelen gebruiken in 
KXQ�DGYLVHULQJ��+HW�FRQFHSW�LV�RRN�XLWVWHNHQG�JHVFKLNW�YRRU�
HHQ�YHUWDOLQJ�QDDU�GH�RSHQEDUH�UXLPWH��ELMYRRUEHHOG�YRRU�KHW�
EHYRUGHUHQ�YDQ�GH�ELRGLYHUVLWHLW��*URHQ�LV�GDQ�QLHW�ODQJHU�
DOOHHQ�GHFRUDWLH��PDDU�GUDDJW�ELM�DDQ�GH�NZDOLWHLW�YDQ�GH�OHHI�
RPJHYLQJ�HQ�GH�JH]RQGKHLG�YDQ�PHQVHQ��%UDQFKHYHUHQLJLQJ�
VHG zet zich in om deze boodschap breed voor het voetlicht 
WH�EUHQJHQ�
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Royal HaskoningDHV
Advies- en Ingenieursbureau

Specialisme  Duurzaamheid van de buitenruimte meetbaar en daardoor 
praktisch toepasbaar maken

Vestigingsplaats Amersfoort (hoofdkantoor)

%HGULMIVSURÀ�HO  Royal HaskoningDHV is een onafhankelijk en internationaal 
DGYLVHUHQG�LQJHQLHXUVEXUHDX��������SURIHVVLRQDOV�OHYHUHQ�
vanuit 100 kantoren in 35 landen innovatieve en duurzame 
DGYLHVGLHQVWHQ�RS�KHW�JHELHG�YDQ�JHERXZHQ��HQHUJLH�HQ�
PLMQERXZ��LQGXVWULH��LQIUDVWUXFWXXU��OXFKWYDDUW��PDULWLHP�HQ�
ZDWHUZHJHQ��ULYLHUHQ��GHOWD·V�HQ�NXVWHQ��VWDG��RPJHYLQJ�HQ�
VWUDWHJLH��WUDQVSRUW�HQ�DVVHWPDQDJHPHQW��HQ�ZDWHUWHFKQR�
ORJLH�
Wij zijn gewend om op een slimme wijze de binnen onze 
RUJDQLVDWLH�DDQZH]LJH�H[SHUWLVH�WH�EHQXWWHQ��:LM�NXQQHQ�GH�
klant ontzorgen en adviseren bij projecten van initiatie- tot 
HQ�PHW�JHEUXLNHUVIDVH��9RRU�1/�*UHHQODEHO�KHEEHQ�ZLM�
praktische methoden ontwikkeld voor het meten van 
GXXU]DDPKHLG�YDQ�GH�EXLWHQUXLPWH��9RRU�EHGULMYHQ�HQ�
RYHUKHGHQ�]LMQ�ZH�Gp�JHVSUHNVSDUWQHU�YRRU�GXXU]DPH�
RQWZLNNHOLQJ�YDQ�RQ]H�VDPHQOHYLQJ�
6DPHQ�PHW�DQGHUHQ�EHUHLN�MH�PHHU�GDQ�DOOHHQ��:LM�ZHUNHQ�
YDQXLW�GLH�EDVLVJHGDFKWH�QDXZ�VDPHQ�PHW�NHQQLVLQVWLWXWHQ��
NODQWHQ��RYHUKHGHQ��GH�LQGXVWULH�HQ�PHW�DQGHUHQ�GLH��QHW�DOV�
ZLM��HHQ�URO�ZLOOHQ�VSHOHQ�LQ�GH�GXXU]DPH�RQWZLNNHOLQJ�YDQ�
GH�ZHUHOG�RP�RQV�KHHQ��-XLVW�GDDURP�ZHUNHQ�ZH�]R�JUDDJ�
VDPHQ�PHW�1/�*UHHQODEHO��6DPHQZHUNLQJ�LQ�GXXU]DDPKHLG�
OHLGW�WRW�GH�EHVWH�UHVXOWDWHQ�
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Dutch Green Building Council
Netwerkorganisatie voor duurzaam bouwen en vastgoed

Specialisme Verduurzaming van de gebouwde omgeving

Vestigingsplaats Rotterdam

%HGULMIVSURÀ�HO� �De Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhanke-
OLMNH�QRQ�SURÀ�W�RUJDQLVDWLH�GLH�RS�DOOHUOHL�PDQLHUHQ�ELMGUDDJW�
DDQ�GH�YHUGXXU]DPLQJ�YDQ�ERXZ�HQ�YDVWJRHG�LQ�RQV�ODQG��
(pQ�YDQ�KDDU�WDNHQ�LV�KHW��GRRU�RQWZLNNHOHQ�YDQ�KHW�
%5(($0�1/�NHXUPHUN��ZDDUPHH�MH�RS�RQDIKDQNHOLMNH�ZLM]H�
JHERXZHQ��]RZHO�QLHXZ�DOV�EHVWDDQG���SURMHFWHQ�HQ�JHELHGHQ�
NXQW�EHRRUGHOHQ�RS�GXXU]DDPKHLG��'*%&�ZRUGW�JHVWHXQG�
GRRU�]RJHQDDPGH�SDUWLFLSDQWHQ��GLW�]LMQ�RUJDQLVDWLHV�HQ�
bedrijven die zich sterk maken voor de verduurzaming van 
GH�EHERXZGH�RPJHYLQJ�
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Groenkeur
Het enige onafhankelijke kwaliteitskeurmerk in het groen

Specialisme  Samen met ondernemers en opdrachtgevers sectorbreed 
aanvaarde kwaliteitsnormen ontwikkelen

Vestigingsplaats Houten

%HGULMIVSURÀ�HO  Groenkeur bevordert het vakmanschap van groenprofessio-
nals en stelt de ‘regels’ op waaraan aangesloten bedrijven 
PRHWHQ�YROGRHQ��1LHW�6WLFKWLQJ�*URHQNHXU��PDDU�HHQ�FHUWLÀ��
cerende instelling keurt de aangesloten bedrijven en beoor-
deelt of deze qua bedrijfsvoering en uitvoering van projecten 
DDQ�GH�JHVWHOGH�HLVHQ�YROGRHQ��
(HQ�RQDIKDQNHOLMN�NHXUPHUN�ELHGW�PHHUZDDUGH��'LW�XLW�]LFK�
LQ�GH�NZDOLWHLW�YDQ�GH�XLWYRHULQJ��PDWHULDDOJHEUXLN�pQ�
JDUDQWLH��=RZHO�SDUWLFXOLHUH�DOV�]DNHOLMNH�RSGUDFKWJHYHUV�
willen een eindproduct dat voldoet aan het gewenste beeld 
HQ�GH�RSJHJHYHQ�VSHFLÀ�FDWLHV��*URHQNHXU�JHFHUWLÀ�FHHUGH�
EHGULMYHQ�VWDDQ�YRRU�.ZDOLWHLW��6HUYLFH�HQ�*DUDQWLH��
9RRU�FRQVXPHQWHQ�WHOW�YRRUDO�KHW�*URHQNHXU�FHUWLÀ�FDDW�
7XLQDDQOHJ�	�7XLQRQGHUKRXG��,Q�RSNRPVW�LV�'DN��	�*HYHO�
EHJURHQLQJ��RQGHU�PHHU�RPGDW�YDQXLW�GH�GXXU]DDPKHLGV�
gedachte steeds meer mensen groene gevels of daken willen 
DOV�QDWXXUOLMNH�EXර�HU�YRRU�UHJHQZDWHU�RI�H[WUD�LVRODWLH��,Q�GH�
]DNHOLMNH�PDUNW�]LMQ�GDDUQDDVW�GH�FHUWLÀ�FDWHQ�YRRU�*URHQ�
YRRU]LHQLQJHQ��%RRPYHU]RUJLQJ�pQ�KHW�QLHXZH�SURGXFW�
FHUWLÀ�FDDW�'XXU]DPH�%RRPNZHNHULMSURGXFWHQ�EHODQJULMN��
0HW�GLW�QLHXZH�FHUWLÀ�FDDW�YROGRHQ�ERRPNZHNHUV�DDQ�GH�
FULWHULD�YRRU�GXXU]DDP�LQNRSHQ�YDQ�GH�RYHUKHLG��,Q�UXLP�
70% van de bestekken wordt Groenkeur of gelijkwaardig 
JHYUDDJG�

MVO Nederland
Kennis- en netwerkorganisatie

Specialisme� 0DDWVFKDSSHOLMN�YHUDQWZRRUG�RQGHUQHPHQ

Vestigingsplaats Utrecht

%HGULMIVSURÀ�HO� �092�1HGHUODQG�LV�GH�QDWLRQDOH�NHQQLV��HQ�QHWZHUNRUJDQLVD�
WLH�YRRU�PDDWVFKDSSHOLMN�YHUDQWZRRUG�RQGHUQHPHQ��092���
KpW�VWDUWSXQW�YRRU�DOOH�RQGHUQHPHUV�GLH�KXQ�EHGULMIVYRHULQJ�
ZLOOHQ�YHUGXXU]DPHQ��092�1HGHUODQG�LQVSLUHHUW��YHUELQGW�
en versterkt bedrijven en sectoren om steeds verdergaande 
stappen te zetten op het gebied van maatschappelijk verant-
ZRRUG�RQGHUQHPHQ��¶6DPHQ�YHUDQGHUHQ·�LV�RQV�PRWWR�
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Stichting Agrodome
Advies- en kenniscentrum bouwen met natuurlijke 
materialen

Specialisme Biobased materialen en toepassingen in de gebouwde 
 omgeving

Vestigingsplaats Wageningen

%HGULMIVSURÀ�HO Stichting Agrodome is een advies- en informatiecentrum 
 voor natuurlijke bouwmaterialen en toepassingen in de 
� OHHIRPJHYLQJ��]RZHO�ELQQHQ�DOV�EXLWHQ��:LM�ZLOOHQ�ELMGUDJHQ�
 aan een gezonde en duurzame leefomgeving waarin ieder 
� SUHWWLJ�NDQ�ZRQHQ��RQWVSDQQHQ�HQ�ZHUNHQ��1DDVW�PDDW�
 werkadvies ontwikkelt Agrodome ook informatieconcepten 
� YRRU�GH�WRHSDVVLQJ�YDQ�PDWHULDOHQ�LQ�GH�SUDNWLMN��HQ�
� H[SRVLWLHV�

BonsenReuling Accountants-
Belastingadviseurs
Zakelijke dienstverlening

Specialisme Fiscale voordelen omtrent duurzaamheid en 
 milieuvriendelijke oplossingen

Vestigingsplaats Lichtenvoorde/Eibergen/Deventer

%HGULMIVSURÀ�HO BonsenReuling is een vooraanstaand middelgroot 
� RQGHUQHPHUVDGYLHVNDQWRRU�LQ�2RVW�1HGHUODQG��6SHFLDOLVWHQ�
� EHKDQGHOHQ�YUDDJVWXNNHQ�YDQXLW�PHHUGHUH�LQYDOVKRHNHQ��
� 0HW�����PHGHZHUNHUV��RQGHU�ZLH�DFFRXQWDQWV��À�VFDOLVWHQ��
� MXULVWHQ�HQ�SHQVLRHQ��HQ�VDODULVDGYLVHXUV��NXQQHQ�ZLM�KHW�
� JHZHQVWH�PDDWZHUN�OHYHUHQ��'DDUQDDVW�KHEEHQ�ZLM�YHHO�
� NHQQLV�YDQ�À�VFDOH�YRRUGHOHQ�HQ�VXEVLGLHV�RPWUHQW�
� GXXU]DDPKHLG�HQ�PLOLHXYULHQGHOLMNH�RSORVVLQJHQ��

GroeiBalans
Advies en Onderzoek

Specialisme� %RGHPELRORJLH��JHZDVDQDO\VHV�HQ�JHZDVEHVFKHUPLQJ

Vestigingsplaats Klein-Zundert

%HGULMIVSURÀ�HO GroeiBalans is gespecialiseerd in het oplossen van 
 teelttechnische knelpunten in kwekerijen en agrarische 
� RQGHUQHPLQJHQ�HQ�LQ�GH�RSHQEDUH�JURHQH�RPJHYLQJ��
 We gebruiken hierbij zoveel mogelijk natuurlijke oplossingen 
� �RUJDQLVFKH�NULQJORSHQ���PHW�KXOS�YDQ�VSHFLDOH�RQGHU]RHNV�
� PHWKRGHQ�HQ�JURQGPRQVWHUV��,Q�WHHOWV\VWHPHQ�]RHNHQ�ZH�
� QDDU�HYHQZLFKW��*URHL%DODQV����]LHNWH�HQ�SODJHQ�YRRUNRPHQ��
� SODQWJH]RQGKHLG�VWLPXOHUHQ�
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Idreco
Engineering- en productiebedrijf 

Specialisme Baggersystemen en -pompen

Vestigingsplaats Doetinchem

%HGULMIVSURÀ�HO� �,GUHFR�RQWZLNNHOW�HQ�ERXZW�LQQRYDWLHYH�NODQWVSHFLÀ�HNH�
EDJJHUV\VWHPHQ�HQ��SRPSHQ��'H]H�V\VWHPHQ�]LMQ�
modulair en duurzaam (energie/milieuzuinig en kosten-
H��FLsQW��RQWZRUSHQ��2Q]H�PDUNW�OLJW�LQ�GH�EDJJHULQGXVWULH��
VSHFLÀ�HN�PLQLQJ��]DQG��HQ�JULQGZLQQLQJ��GHHS�VHD�GUHGJLQJ�
HQ�K\GURGDP�FOHDQLQJ�
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Van Doren Reclame
Reclamebureau

Specialisme $GYLHV��RQWZHUS��UHFODPH��SURGXFWLH

Vestigingsplaats Duiven

%HGULMIVSURÀ�HO� Van Doren Reclame zorgt ervoor dat reclame-uitingen 
 optimaal tot hun recht komen!
 Onze ervaren ontwerpers en dtp’ers benutten uw budget 
� RSWLPDDO��'DDURP�KHHIW�9DQ�'RUHQ�5HFODPH�QDDVW�KDDU�
� RQWZHUSVWXGLR��PHW�GH�PHHVW�PRGHUQH�GLJLWDOH�DSSDUDWXXU��
� GH�EHVFKLNNLQJ�RYHU�HHQ�IRWRJUDÀ�H��HQ�HHQ�SURGXFWLH�
� DIGHOLQJ��=R�ZRUGW�VQHO�HHQ�NZDOLWDWLHI�KRRJVWDDQG�HLQG�
� SURGXFW�JHOHYHUG�GRRU�KHHO�1HGHUODQG��$O�UXLP����MDDU�
� KHEEHQ�ZH�WHYUHGHQ�NODQWHQ�LQ�GH�%�%�HQ�UHWDLO��

Schutreclame
Reclamebureau

Specialisme� &RPPXQLFDWLH�DGYLHV��RQOLQH�HQ�Rල��LQH�FRQFHSWHQ��
� YRUPJHYLQJ��WHNVWHQ�HQ�SURGXFWLHV

Vestigingsplaats Amsterdam

%HGULMIVSURÀ�HO Schutreclame is een full-service reclamebureau dat 
 doelstellingen en wensen van de klant vertaalt naar creatieve 
� HQ�Hර�HFWLHYH�RQOLQH�HQ�Rල��LQH�FRPPXQLFDWLH�

creative agency

PersC
Communicatiebureau

Specialisme  3HUV&�LQVSLUHHUW��PRWLYHHUW��DFWLYHHUW�HQ�YHUELQGW�PHQVHQ�PHW�
EHKXOS�YDQ�GH�MXLVWH�FRPPXQLFDWLH��9DQ�VWUDWHJLH�WRW�XLWZHU�
NLQJ��2Q��HQ�Rල��LQH�

 
Vestigingsplaats Rotterdam
 
%HGULMIVSURÀ�HO� �Als bureau met een Rotterdams accent zijn we niet van de 

PRRLH�SUDDWMHV��:HO�YDQ�GH�Hර�HFWLHYH�VWUDWHJLHsQ��GH�FUHD�
WLHYH�LGHHsQ�HQ�GH�VODJYDDUGLJH�XLWYRHULQJ��:LM�]RHNHQ�JHHQ�
RQH�QLJKW�VWDQGV��ZLM�JDDQ�YRRU�ODQJGXULJH�YHUERQGHQKHLG��
7XVVHQ�RSGUDFKWJHYHU�HQ�GLHQV�NODQW��WXVVHQ�NODQW�HQ�SURGXFW��
WXVVHQ�3HUV&�HQ�RSGUDFKWJHYHU��'XXU]DDPKHLG�]LW�YRRUDO�LQ�
PHQVHQ�
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Event Creators
Specialist in het organiseren van evenementen

Specialisme� �+pW�WUHISXQW�]LMQ�YRRU�VSHFLDOLVWHQ�HQ�WXLQEH]LWWHUV�
� �OLHIKHEEHUV�RS�KHW�JHELHG�YDQ�WXLQ�HQ�GHFR��(YHQWV�
 verzorgen met een exclusief en divers aanbod van 
� VWDQGKRXGHUV��PRGHOWXLQHQ��HQWHUWDLQPHQW�HQ�FDWHULQJ�

Vestigingsplaats Weerselo

%HGULMIVSURÀ�HO De Event Creators zetten bijna 20 jaar geleden voor het eerst 
� YRHW�RS�'XLWVH�ERGHP��LQ�/LQJHQ�ZDV�WRHQ�GH�DOOHUHHUVWH�
� *DUWHQWUlXPH��'DDU�YRQG�HQ�YLQGW�GH�FRQVXPHQW�LQVSLUDWLH��
� WLSV��WUHQGV�HQ�DGYLH]HQ�YRRU�KHW�QLHXZH�WXLQVHL]RHQ�HQ�DOOHV�
� RS�KHW�JHELHG�YDQ�JURHQ�HQ�WXLQ��7XLQPHXELODLU��EORHPHQ��
� �QDWXXU�VWHHQ��GHFRUDWLH��SODQWHQ�HQ�VKRZWXLQHQ��5HJLRQDOH�
 hoveniers tonen de nieuwste trends en ontwikkelingen voor 
� LQ�GH�WXLQ��*DUWHQWUlXPH�EHXU]HQ�]LMQ�HU�QX�LQ�KHHO�'XLWVODQG�



Sanoma
Mediabedrijf

Specialisme� %UHHGVWH��PHHVW�JHYDULHHUGH�HQ�WRRQDDQJHYHQGH�SRUWIROLR�LQ�
 Nederland

Vestigingsplaats Hoofddorp

%HGULMIVSURÀ�HO� 'H�GULH�EXLWHQEODGHQ�YDQ�6DQRPD�²�+RPH�DQG�*DUGHQ��
� 6HDVRQV�HQ�7XLQLHUHQ�²�EUHQJHQ�RQ]H�OH]HUV�LQ�HONH�HGLWLH�
 veel inspiratie en informatie over een duurzame buiten-
� RPJHYLQJ��%LMYRRUEHHOG�HHQ�QLHXZ�HFRORJLVFK�SURGXFW�LQ�
� HHQ�VKRSSLQJ�UXEULHN��HHQ�DUWLNHO�RYHU�¶JURHQH·�UHLVEHVWHP�
 mingen of een natuurtuin en een geheel themanummer 
� JHZLMG�DDQ�KHUJHEUXLN��*URHQ�]LW�LQ�KHW�'1$�YDQ�RQ]H�
� EXLWHQEODGHQ�
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Elba-Rec
Uitgever, organisator, marketing- en communicatiebureau

Specialisme� (HQ�WRWDDOSDNNHW�YDQ�PDUNHWLQJ��FRPPXQLFDWLH��GDWD��
 netwerken en kennis verzorgen op het gebied van stedelijke 
� RQWZLNNHOLQJ�HQ�LQULFKWLQJ��HFRQRPLH�HQ�YDVWJRHG

Vestigingsplaats Amersfoort

%HGULMIVSURÀ�HO� 2P�KDDU�SRVLWLH�WH�YHUVWHUNHQ�HQ�FURVV�PHGLDDO�pQ�VHFWRUDDO�
� WH�NXQQHQ�ZHUNHQ��KHHIW�(OED�0HGLD�KHW�PDUNHWLQJ��HQ�
� FRPPXQLFDWLHEXUHDX�5�(�&�RYHUJHQRPHQ��

  5�(�&�LV�VSHFLDOLVW�RS�KHW�JHELHG�YDQ�ZRQHQ��ZHUNHQ��HQ�
ZLQNHOHQ��JHIRFXVW�RS�GH�HLQGJHEUXLNHU�HQ�KHHIW�VXFFHV�
YROOH�SURMHFWHQ�JHUHDOLVHHUG��9DQ�ELQQHQVWDGPDQDJHPHQW�HQ�
revitalisering van winkelgebieden tot branding van woon- en 
ZHUNJHELHGHQ��

� �(OED�0HGLD�LV�QDDVW�XLWJHYHU�YDQ�YDNEODGHQ�RRN�RUJDQLVDWRU�
YDQ�LQKRXGHOLMNH�QHWZHUNHYHQHPHQWHQ�HQ�UHL]HQ��'DDUQDDVW�
SDNNHQ�ZH�HHQ�QLHXZH�URO��2Q]H�NUDFKW�LV�KHW�DFWLYHUHQ�YDQ�
YHUVFKLOOHQGH�QHWZHUNHQ�HQ�GLH�PHW�HONDDU�YHUELQGHQ��=R�
ERXZHQ�ZLM�DDQ�LQKRXGHOLMNH�FRPPXQLWLHV�RI�SUDFWLFH��ZDDUELM�
we onze kennis en netwerken overal en aan iedereen be-
VFKLNEDDU�VWHOOHQ�YLD�RQ]H�EHNHQGH�HQ�RRN�QLHXZH�SURGXFWHQ�

Met trots presenteer ik u het nieuwe Elba-Rec. Om onze positie te versterken 

HQ� FURVV�PHGLDDO� «Q� VHFWRUDDO� WH� NXQQHQ�ZHUNHQ�� KHHȻW� (OED�0HGLD�KHW�
marketing- en communicatiebureau R.E.C overgenomen. R.E.C is specialist 

op het gebied van wonen, werken, en winkelen, gefocust op de eindgebruiker 

HQ�KHHȻW�VXFFHVYROOH�SURMHFWHQ�JHUHDOLVHHUG��9DQ�ELQQHQVWDGPDQDJHPHQW��
revitalisering van winkelgebieden tot branding van woon- en werkgebieden.

 

(OED�0HGLD�LV�QDDVW�XLWJHYHU�YDQ�YDNEODGHQ�RRN�RUJDQLVDWRU�YDQ�LQKRXGHOLMNH�
netwerkevenementen en reizen. Daarnaast pakken we ook een nieuwe rol. 

Onze kracht is het activeren van verschillende netwerken en die met elkaar 

YHUELQGHQ��=R�ERXZHQ�ZLM�DDQ�LQKRXGHOLMNH�FRPPXQLWLHV�RI�SUDFWLFH��ZDDUELM�
we onze kennis en netwerken overal en aan iedereen beschikbaar stellen via 

onze voor u bekende maar ook nieuwe producten.

 

6DPHQ�]LMQ�ZLM�LQ�VWDDW�RP�HHQ�WRWDDOSDNNHW�YDQ�PDUNHWLQJ��FRPPXQLFDWLH��
GDWD��QHWZHUNHQ�HQ�NHQQLV�WH�YHU]RUJHQ�RS�KHW�JHELHG�YDQ�VWHGHOLMNH�RQWZLN-

keling en inrichting, economie en vastgoed. Maak (opnieuw) kennis met  

(OED�5HF�HQ�QHHP�HHQ�NLMNMH�RS�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 
� (XURSHVH�UHWDLONHWHQV��ERXZPDUNWHQ��WXLQFHQWUD��VXSHU�
� PDUNWHQ��GLVFRXQWHUV�HQ�ZRRQZLQNHOV�

Vestigingsplaats Bleiswijk

%HGULMIVSURÀ�HO Royal Lemkes is een modern en innovatief handelsbedrijf 
� LQ�VLHUWHHOWSURGXFWHQ��,Q�VDPHQZHUNLQJ�PHW�RQ]H�NODQWHQ��
� (XURSHVH�UHWDLOHUV��RUJDQLVHUHQ�ZLM�HHQ�VXFFHVYROOH�NHWHQ��
� ZDDUELM�NZDOLWHLW�HQ�H��FLHQF\�ERYHQDDQ�VWDDQ��2Q]H�DPELWLH�
 luidt: We willen mensen laten genieten van leven! 
 Royal Lemkes wil de partner bij uitstek zijn die het rendement 
� YDQ�GH�UHWDLOHU�GXXU]DDP�YHUEHWHUW�

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

NL PROFESSIONALS
2S�ZZZ�QOJUHHQODEHO�QO�NXQQHQ�
opdrachtgevers in hun omgeving 
professionals met een ‘groen hart’ 
�KRYHQLHUV��DUFKLWHFWHQ��RQWZHUSHUV�HQ�
DGYLHVEXUHDXV��YLQGHQ��,Q�DGYLHV��RQWZHUS��
aanleg en onderhoud passen ze duurzame 
XLWJDQJVSXQWHQ��SODQWHQ��SURGXFWHQ�
en materialen toe en bevorderen ze 
ELRGLYHUVLWHLW�

HANDBOEK
Overzicht van kennis en producten voor 
ontwerp en inrichting van een duurzame 
EXLWHQUXLPWH��9RRU��ODQGVFKDSV�DUFKLWHFWHQ��
VWHGHQERXZNXQGLJHQ��KRRIGHQ�JURHQYRRU�
]LHQLQJ��EHOHLGVPHGHZHUNHUV��SODQRORJHQ��
FRQVWUXFWHXUV��FLYLHO�WHFKQLFL��YHUNHHUVNXQ�
GLJHQ��ZHUNYRRUEHUHLGHUV��EHVWHNPDNHUV�HQ�
LQNRSHUV��

CONGRESSEN
,QVSLUDWLH�HQ�NHQQLVRYHUGUDFKW�YRRU�LHGHUHHQ�
die betrokken is bij de inrichting van onze 
EXLWHQUXLPWH��YDQ�EXUJHU�WRW�EHVWXXUGHU��YDQ�
OHYHUDQFLHU�WRW�XLWYRHUGHU�

PROJECTEN
NL Greenlabel brengt partijen bij elkaar voor 
concrete projecten rond de inrichting van 
HHQ�GXXU]DPH�EXLWHQUXLPWH�

BUSINESS MEETINGS
Partners ontmoeten elkaar in een inspire-
rende setting en ontwikkelen gezamenlijk 
GXXU]DPH�EXVLQHVV�

BEURSDEELNAMES
Partners presenteren zich onder de vlag van 
NL Greenlabel op tuin- en groenbeurzen 
YRRU�SURIHVVLRQDOV�HQ�FRQVXPHQWHQ�

DUURZAAM AANBOD VAN NL GREENLABEL
'H�GXXU]DDPKHLGVSDVSRRUWHQ�]LMQ�KHW�YLVLWHNDDUWMH�YRRU�GH�SDUWQHUV��
0DDU�1/�*UHHQODEHO�KHHIW�QRJ�YHHO�PHHU�WH�ELHGHQ�

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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Van Helvoirt Groenprojecten  147
Hooft Hoveniers 148
Huibelco Tuinen 148
LipsGroen 149
Hoveniersbedrijf Giel van der Palen 149
Risse-Westrom Groen 150
Rozenveld Hoveniers 150

Hoveniersbedrijf Stip 151
Van der Tol Hoveniers en 
Terreininrichters  151
Visser Groen 152
Willemstein Hoveniers 152

Duurzame architecten en ontwerpers
Annaparte tuinontwerp met 
visie en passie 154
Beheer in Ontwikkeling 154
Jean Berkhout Tuinontwerp en 
Tuinmanagement 155
*DLD��EXUHDX�YRRU�GXXU]DDP�
ODQGVFKDSVRQWZHUS��FRQVXOWDQF\�
en educatie 155
Bart Hoes Groene Architectuur 156
Willem Jakobs 156
Vis à Vis Ontwerpers 157

Kennispartners/Dienstenleveranciers

Stichting Agrodome 164
BonsenReuling Accountants-
Belastingadviseurs 164
Van Doren Reclame 166
Dutch Green Building Council 162
Elba-Rec 168
Event Creators 167
GroeiBalans 165
Groenkeur 163
,GUHFR� ���
092�1HGHUODQG�� ���
PersC  167
Royal HaskoningDHV 161
Royal Lemkes 170
Sanoma 169
Schutreclame 166
VHG 160
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NL Greenlabel staat open voor partijen 
GLH��HON�RS�KXQ�HLJHQ�WHUUHLQ�HQ�KXQ�HLJHQ�
PDQLHU��LQYXOOLQJ�ZLOOHQ�JHYHQ�DDQ�KHW�
streven naar een levende en duurzame 
EXLWHQUXLPWH�

Producenten/leveranciers/ontwerpers 
NXQQHQ�KXQ�SURGXFWHQ�HQ�PDWHULDOHQ��
planten en projecten aanbieden 
YRRU�ODEHOLQJ��0HW�KHW�YHUNUHJHQ�
duurzaamheidspaspoort kunnen ze klanten 
inzicht geven in de duurzaamheid van hun 
¶SURGXFW·�

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) 
EXLWHQUXLPWH��0HW�GH�QX�RQWZLNNHOGH�
methode kunnen ze niet alleen kiezen 
YRRU�GXXU]DPH�SURGXFWHQ��PDDU�RRN�YRRU�

GXXU]DPH�SURMHFWHQ�HQ�RQWZHUSHQ��
Hoveniers kunnen hun opdrachtgevers met 
dit duurzaamheidspaspoort een prachtige 
pQ�YHUDQWZRRUGH�WXLQ�DDQELHGHQ�HQ�ODWHQ�
zien wat de duurzame meerwaarde van 
GLH�WXLQ�LV��7XLQFHQWUD�NXQQHQ�KXQ�NODQWHQ�
eenvoudig een bewuste keuze laten maken 
YRRU�GXXU]DPH�SURGXFWHQ��PDWHULDOHQ�HQ�
SODQWHQ�

Voor meer informatie of aanmelding 
YRRU�ODEHOLQJ��RFH#QOJUHHQODEHO�QO

De NL Greenlabel website heeft 
het complete duurzame aanbod: 
ZZZ�QOJUHHQODEHO�QO

PARTICIPEREN in NL Greenlabel

Comité van Aanbeveling
•�'U��0DDUWHQ�$UHQWVHQ��XQLYHUVLWDLU�KRRIGGRFHQW�(QHUJLH�LQQRYDWLH��8QLYHUVLWHLW�7ZHQWH�
•�3URI�GU�LU��+DQ�%UH]HW��KRRJOHUDDU�'HVLJQ�IRU�6XVWDLQDELOLW\��7HFKQLVFKH�8QLYHUVLWHLW�'HOIW
•�3URI�GU��$QG\�YDQ�GHQ�'REEHOVWHHQ��KRRJOHUDDU�&OLPDWH�'HVLJQ�	�6XVWDLQDELOLW\��
  Technische Universiteit Delft
•�0HQQR�*URHQHYHOG��PDQDJHU�(QHUJLHWUDQVLWLH��*DVXQLH�
•�'UV��9LQFHQW�.X\SHUV��NHQQLVPDNHODDU
•�'UV��.LP�YDQ�GHU�/HHVW��EHVWXXUVOLG�1HGHUODQGVH�9HUHQLJLQJ�YDQ�%RWDQLVFKH�7XLQHQ
•�'U��-RODQGD�0DDV��VHQLRU�RQGHU]RHNHU�6RFLDOH�*HQHHVNXQGH��98�0HGLVFK�&HQWUXP
•�3URI�LU�LQJ��:LQ\�0DDV��KRRJOHUDDU�$UFKLWHFWXUH�DQG�8UEDQ�'HVLJQ��7HFKQLVFKH�8QLYHUVLWHLW�'HOIW
•�,U��3DXO�GH�5XLWHU��DUFKLWHFW�
•�,QJ��$QMD�YDQ�GHU�6DQGH�002��GLUHFWHXU�-RQJNLQG�%9��$DOVPHHU
•�3URI�GU��2ODI�6FKXLOLQJ��HPHULWXV�KRRJOHUDDU�*HRFKHPLH��8QLYHUVLWHLW�8WUHFKW
•�'U�LU��5REEHUW�6QHS��'/2�2QGHU]RHNHU��$OWHUUD�²�:DJHQLQJHQ�8QLYHUVLWHLW�	�5HVHDUFKFHQWUXP


