
NL Greenlabel beheert een methodiek die in één oogopslag inzicht biedt in de integrale duurzaamheidsscore van een 

product of plant voor de buitenruimte. Die score wordt vertaald in een label en weergegeven in een certificaat dat 
iedereen kan inzien. Zo kunnen opdrachtgevers, zoals provincies, gemeenten, waterschappen, woningcorporaties, 

ontwikkelaars, architecten en groenvoorzieners, bewuste en verantwoorde keuzes maken. Een duurzame omgeving 

kan niet zonder duurzame producten en plantgoed. 

WAAROM GELABELDE DUURZAME PRODUCTEN EN PLANTEN?

• geeft invulling aan de circulaire en duurzame ambities van de overheid;

• realiseert een gezonde en aangename leefomgeving voor iedereen;

•	 verkleint	de	toepassing	van	schadelijke	en	uitlogende	stoffen	in	de	geselecteerde	producten	en	planten;

• biobased producten en planten slaan koolstof op;

• versterking van biodiversiteit;

•	 biedt	onafhankelijke	bewijslast	richting	politiek	en	omgeving;

• stimuleert de keten om te verduurzamen en beloont koplopers;

• geeft invulling aan de Sustainable Development Goals.

WELKE TYPEN PRODUCTEN ZIJN BESCHIKBAAR?

• afscheidingen

• beplanting

• bodemmanagement

• inrichting buitenruimte

• benodigdheden (zoals kleding en papier)

• grondstoffen en materialen

• verhardingen

•	 watermanagement

• infra

WAT IS HET VOORDEEL VAN CIRCULARITEIT?

In	een	circulaire	economie	bestaat	geen	afval.	Alle	onderdelen	van	een	product	of	materiaal	worden	hoogwaardig	

ingezet als het de beoogde functie niet meer kan vervullen. Op die manier kan het gebruik van schaarse grondstoffen 

worden	geminimaliseerd.	

STICHTING

DUURZAAMHEIDSPASPOORT VOOR 

PRODUCTEN EN PLANTEN IN DE BUITENRUIMTE

WWW.STEENBREEK.NL WWW.PRODUCTEN.NLGREENLABEL.NL

Categorie: Beplanting Partner: 
Stabilitas heeft het product beoordeeld op: 
1. Samenstelling      8. Keten stimulering

2. Afstand en transportwijze    9. Onderhoud

3. Herleidbaarheid    10. Geschiktheid

4. Bedrijfsvoering   11. Biodiversiteit

5. Biologische mest en bestrijding 12. Eco toegevoegde waarde

6. Waterbalans    13. Rapid renewable

7. Energie

Op basis van de beoordeling in combinatie met expert judgement door specialisten, 

kent Stabilitas het onderstaande label toe aan dit product: 

            NL Greenlabel A

Deze duurzaamheidsscore is geldig van mei 2016 tot mei 2018 

Wildeplantenzaden & Bloemenweidemengsels

Megchelen 2013, NL Greenlabel A
Megchelen 2016, NL Greenlabel A
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Duurzaamheidspaspoort

Cruydt Hoeck

Netterden Achterhoeks Padvast (A-label)

http://www.steenbreek.nl
http://www.producten.nlgreenlabel.nl


De	methodiek	van	het	duurzaamheidspaspoort	beschouwt	de	hele	levenscyclus	van	een	product,	plant	of	materiaal:	

van	de	winning	van	grondstoffen	via	productie	en	(her)gebruik	tot	en	met	de	eindverwerking.	Zodoende	kan	het	

duurzaamheidspaspoort	van	NL	Greenlabel	worden	ingezet	om	circulariteit	meetbaar	te	maken.	

HOE IS ONAFHANKELIJKHEID EN DESKUNDIGHEID GEWAARBORGD?

De	beoordeling	van	een	product,	grondstof	of	plant	komt	tot	stand	door	(1)	een	bedrijfsbezoek,	(2)	het	aanleveren	en	

analyseren	van	duurzaamheidsgegevens	en	(3)	door	het	vierogenprincipe	als	expert	judgment	door	deskundigen	van	

geselecteerde	ingenieursbureaus.	Dankzij	deze	werkwijze	zijn	deskundigheid	en	onafhankelijkheid	gewaarborgd.	Een	

wetenschappelijke	raad	van	advies	valideert	jaarlijks	de	modellen	en	verwerkt	nieuwe	inzichten.	Op	deze	manier	blijft	de	

systematiek	actueel	en	worden	marktpartijen	uitgedaagd	om	mee	te	bewegen	met	de	ontwikkelingen	rondom	stikstof,	

CO2,	verlies	van	biodiversiteit	en	andere	essentiële	zaken.

De	duurzaamheidspaspoorten	maken	het	zowel	voor	opdrachtgevers	als	opdrachtnemers	eenvoudiger	om	bewuste	en	

verantwoorde	keuzes	te	maken	en	zaken	als	materialisatie,	energie,	biodiversiteit	en	de	rol	van	de	mens	inzichtelijk	te	

maken. 

WAAR VIND IK DE ONDERBOUWINGSDOCUMENTEN?

Kijk	op	producten.nlgreenlabel.nl/methodiek/	voor	de	meest	recente	onderbouwingsdocumenten	van	de	

duurzaamheidspaspoorten. 

HOE ZIT HET MET INNOVATIE EN HERBEOORDELING?

Het	label	is	niet	alleen	een	manier	om	richting	afnemers	transparant	te	zijn	over	duurzaamheid,	het	helpt	ook	om	

innovatie	te	stimuleren.	De	producten,	materialen	en	planten	worden	elke	3	jaar	opnieuw	beoordeeld	zodat	ze	blijven	

voldoen	aan	marktontwikkelingen.	

WAT ZEGT DE UITKOMST?

De	score	wordt	uitgedrukt	in	een	letter,	uiteenlopend	van	A	(uitstekend)	tot	G	(onvoldoende).	 

Een	A-,	een	B-	of	een	C-score	staan	allemaal	garant	voor	een	duurzaam	product.	

MEER WETEN? 

Stuur	een	e-mail	naar	office@nlgreenlabel.nl of	kijk	op	producten.nlgreenlabel.nl.

WWW.STEENBREEK.NL

Lageschaar Vaste Planten (A-label)Grijsen Buitenbank Pure Eco (A-label)

WWW.PRODUCTEN.NLGREENLABEL.NL
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