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N
L Greenlabel beoordeelt gebieden, materia-
len, producten en tuinen binnen Nederland. 
Daarbij wordt in het bijzonder gekeken naar 

de wijze van aanleg en onderhoud, materiaalkeuze en 
vormgeving, energie en klimaatbestendigheid, bodem 
en water, biodiversiteit, relatie van mens en omgeving 
en de borging van de ambities op lange termijn. ‘Deze 
indicatoren raken aan tal van hoofd- en subdoelstel-
lingen van de VN duurzaamheidsdoelen’, aldus Hans 
Kröder. ‘Het spreekt voor zich dat niet alle zeventien 
mondiale doelen, uiteenlopend van bestendige 
economische groei tot aan een einde aan armoede, 
binnen de reikwijdte van NL Greenlabel liggen. Om 
tot een leefbare en duurzame omgeving te komen, 
staat bij NL Greenlabel een integrale aanpak voorop: 
wat goed is voor natuur en milieu is ook goed voor de 
mens. Deze integrale gedachte is ook leidend in de 
SDG’s.’ We maken een kleine rondgang langs de 
meest relevante doelen.

Doel 11 Maak steden en dorpen 
inclusief, veilig, veerkrachtig en 
duurzaam
Bij het beoordelen van een gebied kijkt NL 
 Greenlabel naar tal van aspecten die samenhangen 
met mens, natuur en milieu. Het gaat niet alleen 
om materiaalkeuze, energieverbruik en aanleg, 
maar tevens om de relatie van de mens tot die om-
geving zodat die zich daarin prettig voelt. Mens, 
milieu en natuur dienen weer met elkaar in balans 
te worden gebracht. Daarbij is, in lijn met de doel-
stelling van de VN, een verankering in de lokale 
gemeenschap, het landschap en de economie op 
basis van participatie essentieel. Door een natuur-
inclusieve benadering kan de leefbaarheid in een 
stad of dorp worden bevorderd, wordt de veer-
kracht ten opzichte van rampen versterkt en wor-
den nadelige milieueffecten, zoals fijnstof, droogte, 
wateroverlast en smog, opgevangen. 

Als lid van de Verenigde Naties heeft Nederland zich gecommitteerd aan de 

zeventien Duurzaamheidsdoelen 2030, de Sustainable Development Goals 

(SDG’s). Uit een verkenning van duurzaamheidsexpert Hans Kröder van 

Learn2improve your planet blijkt dat duurzaamheidspaspoorten van NL 

Greenlabel, gespecialiseerd in het meetbaar verduurzamen van de 

leefomgeving, een belangrijke bijdrage leveren aan diverse doelen.

NL Greenlabel en 
de VN duurzaam-
heidsdoelen
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TEKST THIJS MENTING, NL Greenlabel 

Doel 12 Duurzame consumptie- en pro-
ductiepatronen waarborgen
Als NL Greenlabel een product voor de buitenruimte 
toetst, wordt het gehele productieproces door een 
extern ingenieursbureau doorgelicht, van grondstof tot 
uiteindelijk hergebruik. Deze zogenaamde assessoren 
letten erop dat de grondstoffen duurzaam zijn, zo mo-
gelijk lokaal uit natuurlijke bronnen worden gewonnen 
en hoogwaardig kunnen worden hergebruikt zodat 
afval tot een minimum wordt beperkt. Bij de productie 
dienen de hernieuwbare energie en hulpbronnen zo 
zuinig mogelijk te worden ingezet. Daarnaast dient het 
product kwalitatief hoogwaardig te zijn zodat het op 
een langdurig gebruik is voorbereid. Er is altijd een 
duurzaam alternatief dat krachtiger bijdraagt aan de 

uitdaging van een circulaire economie. Essentieel is 
daarbij de bewustwording door middel van kennisde-
ling zodat partijen de juiste keuzes kunnen maken. Via 
een netwerk van partners en een handboek duurzame 
buitenruimte verspreidt NL Greenlabel haar kennis. 
Aansluiting bij een internationale richtlijn voor maat-
schappelijk verantwoord inkopen (ISO 20400) wordt 
door NL Greenlabel gestimuleerd.

Doel 15 Bescherming, herstel en duur-
zaam gebruik van ecosystemen
Een uitgangspunt van NL Greenlabel is dat de mens te 
gast is in het landschap en deel uitmaakt van de na-
tuur. Zodoende maakt het behoud en herstel van 
lokale ecosystemen intrinsiek onderdeel uit van de 
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Hans Kröder is betrokken bij 

de ontwikkeling en verbinding 

van wereldwijde richtlijnen en 

instrumenten voor maat-

schappelijke verantwoorde-

lijkheid van organisaties 

(MVO) en maatschappelijk 

verantwoord inkopen (MVI). 

Hij publiceerde de boeken: 

‘De implementatie van MVO’ 

en ‘Duurzame winst voor 

MKB’ (in Nederlands en 

Engels). Zijn missie is een duurzame eco-

nomie en wereld helpen creëren waarin 

ieder mens een volwaardige plek in de 

samenleving mag hebben. In een gezonde, 

veilige leefomgeving met oog voor natuur 

en milieu. 

opgave die NL Greenlabel zichzelf heeft gesteld. Bij 
de beoordeling van een project wordt expliciet gelet 
op de impact op bodem en water, biodiversiteit en 
klimaatbestendigheid. Ook wordt de herkomst van 
bijvoorbeeld hout, planten en aarde in kaart gebracht 
om ontbossing, ontginning en uitbuiting elders tegen 
te gaan. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen, plastic 
en veen levert juist puntenaftrek op. Daarnaast zijn 
het gebruik van inheemse plaatselijke bomen- en 
plantensoorten en de integratie in het bestaande 
landschap belangrijke wegingsfactoren.

Verdere overeenkomsten
Afgezien van deze hoofddoelen, scoort NL Greenlabel 
volgens Kröder ook op een aantal andere doelen, waar-
onder het verminderen van de impact op het verande-
rende klimaat. Als het gaat om energie, wordt er expli-
ciet gelet op het gebruik van schone hernieuwbare 
energie. Daarnaast speelt het verhogen van de veer-
kracht van gebieden, met name op het gebied van kli-
maatadaptatie, een belangrijke rol in de beoordeling.

Tenslotte zijn al deze onderwerpen door NL Greenlabel 
verbonden in een integrale toekomstvisie. Met deze 
visie op de omgang met de aarde, de biodiversiteit en 
de medemens wordt een ontwikkeling, zoals energie-
besparing, geborgd en behouden. Daar is een mentali-
teitsverandering voor nodig. Zodoende wordt in de 
begeleiding van een project door NL Greenlabel inge-
zet op participatieve samenwerking van alle betrokke-
nen zodat duurzaamheid op alle lagen een intrinsiek 
en bestendig onderdeel van het project gaat uitmaken 
en niet verkommert tot een optionele duurzaamheids-
saus. Participatie is enerzijds een manier om alle par-
tijen erbij te betrekken en zeggenschap te verlenen en 
anderzijds een moment om van elkaar te leren. 

Terwijl de VN-doelen abstracte en globale duurzaam-
heidsdoelen voorstaan, biedt NL Greenlabel een meet-
bare aanpak om duurzame leefomgevingen op diverse 
schaalgroottes te implementeren. ‘De doelen van de 
VN schrijven voor wat je moet doen, maar niet hoe dat 
integrale kader concreet moet worden toegepast,’ zegt 
Kröder. ‘Bij die omzetting in een beleids- en actieplan 
hapert het vaak, omdat het een kwestie van maatwerk 
is. De kracht van NL Greenlabel is dat het handen en 
voeten aan deze globale ambities geeft.’ 


