
Een groene (leef)omgeving zorgt voor:   
reductie van hittestress,  

bevordering van biodiversiteit, meer  
waterinfiltratie en minder geluidsoverlast.  

Intelligente systemen zorgen  voor: 
minimaal energieverbruik,  

maximale veiligheid en CO2 reductie.

Invulling geven aan de ambities voor duurzaamheid in de buitenruimte vraagt om bewuste keuzes 
ter bevordering van de klimaatbestendigheid, biodiversiteit en het welbevinden van mens en milieu. 
NL Greenlabel adviseert om uw duurzame ambities te realiseren en inzichtelijk te maken. 

NL Greenlabel deelt graag haar methode, kennis en netwerk met u:
• NL Greenlabel gebiedslabel; Hiermee wordt integrale duurzaamheid op een laagdrempelige 

manier inzichtelijk gemaakt aan de hand van zeven indicatoren. Gedurende de startfase gelden  
de indicatoren als uitgangspunt, ze geven sturing aan het proces om bewuste keuzes te maken. 
Na realisatie biedt het duurzaamheidscertificaat mogelijkheden om ambities zichtbaar te maken.

• De Wetenschappelijke raad; deze houdt toezicht op het NL Greenlabel gebiedslabel, zorgt voor 
wetenschappelijke onderbouwing en geeft specifiek advies vanuit eigen deskundigheid.

• De NL professionals; het duurzame karakter van het ontwerp, de aanleg en het onderhoud 
wordt, door inzet van de NL professional, geborgd.

• Gelabelde producten; met de producten van de NL Greenlabel partners kunt u bewuste keuzes 
maken voor een duurzame inrichting van uw (parkeer)terrein.

Een levende duurzaame buitenruimte
Invulling geven aan de ambities voor duurzaamheid in de buitenruimte vraagt om bewuste keuzes 
ter bevordering van de klimaatbestendigheid, biodiversiteit en het welbevinden van mens en milieu. 
NL Greenlabel adviseert om uw duurzame ambities te realiseren en inzichtelijk te maken. 

NL Greenlabel deelt graag haar methode, kennis en netwerk met u:
• NL Greenlabel Gebiedslabel; hiermee wordt integrale duurzaamheid op een laagdrempelige 

manier inzichtelijk gemaakt aan de hand van zeven indicatoren. Gedurende de startfase gelden 
de indicatoren als uitgangspunt, ze geven sturing aan het proces om bewuste keuzes te maken. 
Na realisatie biedt het gebiedslabel mogelijkheden om de ambities zichtbaar te maken.

• De Wetenschappelijke Raad; deze houdt toezicht op de toetsende instanties voor het NL 
Greenlabel gebiedslabel, zorgt voor wetenschappelijke onderbouwing en geeft specifiek advies 
vanuit eigen deskundigheid.

• De NL professionals; het duurzame karakter van het ontwerp, de aanleg en het onderhoud 
wordt, door inzet van de NL professional, geborgd.

• Gelabelde producten; met de producten van de NL Greenlabel partners kunt u bewuste keuzes 
maken voor een duurzame inrichting van uw (parkeer)terrein.

Een levende duurzame buitenruimte

T: (088) 100 18 10 
E: office@nlgreenlabel.nl  

T: (0316) 52 01 11
E: infozevenaar@vandorp.eu

Diversiteit 
in beplanting 
met inheemse

bomen, struiken, 
vaste planten en 

zaden

Multi-
functionele 

laadpalen met  
ledverlichting Haag 

van diverse 
inheemse  
soorten

 
Smalle 

loopstrook 
in gebakken 

klinkers

Rijbaan van  
versterkt gras of 

waterdoorlatende  
bestrating 

Huidige situatie

Sfeerimpressie

Parkeervak 
met halfver-

harding
Smart LED  

verlichting als  
aanduiding
parkeervak

Slimme 
techniek 

P+R

 DUURZAAM INTELLIGENT P+R TERREIN



  Waterbeheersing 

Natuurlijke hemelwaterinfiltratie

Inheemse bomen en struikenDuurzame klinkers Geleidende verlichting Solar energieproductie Groeiplaats / bodemverbeteringBouwkundige elementen

Solar combinatie schaduwGemengde haag Halfverharding Omgevingsverlichting Houten (zit)elementen

Gras in versterkte constructie Inheemse bloemenmix Multifunctionele laadpalen Intelligente systemen Waterbuffer / dakgroenInteractieve verlichting

Vaste planten (bio)diversiteitWaterpasserende verharding Energiezuinige verlichting Laadpunt elektrische fietsenAfscherming (geluid)
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