
De NL Terreinlabel-methode maakt de duurzaamheidsambities voor een bestaand of toekomstig terrein inzichtelijk 
en borgt ze tijdens het proces. Het label is een hulpmiddel dat samenhangende duurzaamheid in elke fase in beeld 
brengt en concreet maakt. Zo worden kansen zichtbaar, meetbaar en aantoonbaar en worden ambities uit de sfeer 
van vrijblijvendheid gehaald.

WAAROM HET NL TERREINLABEL 
TOEPASSEN?
• Het NL Terreinlabel is een laagdrempelige praktische 

procestool waar door veel overheden en ontwikkelaars 
al mee wordt gewerkt.

• Het NL Terreinlabel is uitstekend toepasbaar op 
semiopenbare en particuliere terreinen, zoals sportvel-
den, bedrijfskavels, zorgcomplexen en schoolpleinen.

• Terreineigenaren worden door het NL Terreinlabel 
gestimuleerd en geïnspireerd mee te doen aan het ver-
vullen van de duurzaamheidsdoelen van de overheid.

• Binnen de groenbranche worden NL Terreinlabel-ex-
perts opgeleid om de NL Terreinlabel-methodiek te 
verankeren in hun terreininrichtingen.

• De NL Terreinlabel-methode zorgt voor de noodzake-
lijke en samenhangende aanpak waar de komende 
Omgevingswet om vraagt.

• Het toetsen volgens de NL Terreinlabel-methodiek 
zorgt ervoor dat de bewustwording onder de aan-
dacht blijft en de ambitie hooggehouden wordt ten 
aanzien van samenhangende duurzaamheid.

• Hoge duurzaamheidsdoelen worden waargemaakt en 
er wordt een bijdrage geleverd aan het behalen van 
een aantal Sustainable Development Goals van de 
Verenigde Naties. 

• Het NL Terreinlabel zorgt voor onafhankelijke bewijs-
last naar politiek en omgeving.

WAT ZIJN DE ZES DUURZAAMHEIDS- 
THEMA’S?
Samenhangende duurzaamheid wordt inzichtelijk ge-
maakt op basis van de zes duurzaamheidsthema’s van 
het NL Terreinlabel: ontwerp en materialisatie; energie 
en klimaat; bodem en water; biodiversiteit; relatie mens 
en omgeving; borging. De resultaten worden getoond in 
een duurzaamheidspaspoort met scores van A (hoogste) 
tot G (laagste). 

WANNEER WORDT EEN TERREIN  
GELABELD?
In verschillende fases van een project is het mogelijk 
invulling te geven aan ambities ten aanzien van het 
duurzaam inrichten en beheren van een terrein, door 
middel van de nulmeting (startsituatie), een ontwerp of 
de gerealiseerde eindsituatie. Na elke beoordeling kan 
een officiële overhandiging van het NL Terreinlabel-certi-
ficaat plaatsvinden. Daarnaast kunnen de prescreening 
en de NL QuickScan-werksessie als losse onderdelen van 
het NL Terreinlabel ingezet worden.

EXPERTS ZORGEN VOOR BEGELEIDING
De begeleiding van het NL Terreinlabeltraject is in handen 
van een opgeleide NL Terreinlabel-expert. Een assessor 
van NL Greenlabel doet de laatste beoordeling om zo de 
onafhankelijkheid te kunnen borgen. Deze NL Terreinlabel- 
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experts mogen exclusief de methodiek gebruiken om 
eigenaren beter te adviseren ten aanzien van biodiversi-
teit, klimaatadaptatie, gezondheid en andere essentiële 
aspecten van een moderne terreinontwikkeling. 
Een wetenschappelijke raad van advies komt regelmatig 
bijeen om de methodiek te valideren en te verbeteren. In 
de raad zitten gerenommeerde wetenschappers van VU 

medisch centrum, Technische Universiteit Delft, Universiteit 
Twente en Wageningen University & Research.

MEER WETEN?
Voor meer informatie over de meerwaarde van het NL 
Terreinlabel, voorbeeldprojecten en de verschillende  
mogelijkheden kunt u kijken op www.nlterreinlabel.nl. 
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TOELICHTING
PRESCREENING
De prescreening is bedoeld om te zien 
hoe de huidige ambitie van de opdracht-
gever scoort op de schaal van het NL 
Terreinlabel aan de hand van de thema’s 
van samenhangende duurzaamheid. Een 
volledig ingevulde matrix in pdf-bestand 
geeft een verwachting van de te behalen 
score en aan welke Sustainable Develop-
ment Goals invulling wordt gegeven.  

NL QUICKSCAN-WERKSESSIE
De NL QuickScan-werksessie is een 
instrument om in een kort tijdsbestek in-
zicht te krijgen in de huidige stand van de 
ontwikkeling en draagvlak te creëren. In 
de sessie wordt aan de hand van de zes 
duurzaamheidsthema’s de gezamenlijk 
ambitie bepaald en de (mee)koppelkan-
sen besproken voor het verder ontwikke-
len van de plannen. 

NULMETING
(BEOORDELING BESTAANDE SITUATIE)
Deze nulmeting wordt uitgevoerd om in-
zicht te krijgen in de duurzaamheidssta-
tus op dat moment. De beoordeling laat 
zien in hoeverre de bestaande situatie 
scoort op de duurzaamheidsthema’s van 
het NL Terreinlabel. 

BEOORDELING ONTWERPFASE 
(VOORLOPIGE BEOORDELING)
De beoordeling van de ontwerpfase 
wordt uitgevoerd zodra het plan is door-
ontwikkeld tot een voorlopig of definitief 
ontwerp. Het betreft een voorlopige 
beoordeling omdat de ontwikkeling nog 
niet gerealiseerd is. De beoordeling laat 
zien in hoeverre de uitwerking nog in lijn 
is met de ambitie voor samenhangende 
duurzaamheid. 

BEOORDELING REALISATIEFASE 
(DEFINITIEVE BEOORDELING)
De beoordeling van de realisatiefase 
vindt plaats zodra de ontwikkeling tot 
uitvoering is gekomen en betreft een 
definitieve score. De beoordeling bekijkt 
in hoeverre de ontwikkeling heeft ge-
scoord ten aanzien van samenhangende 
duurzaamheid. 

OFFICIËLE OVERHANDIGING CERTIFICAAT
Een feestelijke overhandiging van het NL 
Terreinlabel-certificaat is een mogelijk-
heid om de ambitie van de opdracht-
gever ten aanzien van samenhangende 
duurzaamheid onder de aandacht te 
brengen. De overhandiging kan bijvoor-
beeld benut worden om de boodschap 
van de opdrachtgever te delen op social 
media.

NL Greenlabel

Opdrachtgever:    Locatie:
Opnamedatum:
Fase:

NL Greenlabel heeft de buitenruimte beoordeeld op:Ontwerp en materialisatieBodem en water
Biodiversiteit
Energie en klimaatbestendigheidRelatie mens en omgevingBorging

Bonuspunten

NL Greenlabel kent, op basis van expert judgement, de onderstaande score 

toe aan deze buitenruimte:  
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NL Terreinlabel A
* Zie beoordelingstoelichting voor achterliggende informatie

Deze duurzaamheidsscore is geldig van september 2019 tot september 2024

De Leijenburgh wordt beoordeeld vanaf 2019

Van Heukelomlaan, Bilthoven

Van der Tol B.V.

23 juli 2019
Beoordeling realisatiefase

De Leijenburgh

*
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