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GROENKEUR-PRODUCTCERTIFICAAT
De Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Duurzame Boomkwekerij
producten richt zich op de productie en afzet van duurzame
boomkwekerijproducten. De richtlijn kent bovenwettelijke
eisen op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden.
Dit productcertificatieschema sluit aan op de overige Groenkeurcertificatieschema’s.

De beoordelingsrichtlijn Duurzame
Boomkwekerijproducten is geschikt
om producten te kunnen leveren aan
afnemers die duurzaamheid hoog in
het vaandel hebben op nationale- en
internationale markten.

PRODUCT
Boomkwekerijproducten met een
Groenkeur-certificaat voldoen aan de
eisen uit het criteriadocument ‘Duurzaam
inkopen van groenvoorzieningen’ van
de overheid. De producteisen uit dit
criteriadocument vormen de basis voor
de beoordelingsrichtlijn Boomkwekerijproducten. Bij de teelt zijn alleen
gewasbeschermingsmiddelen gebruikt
die het milieu zo weinig mogelijk belasten.
Tevens worden de stikstof- en fosfaat
gebruiksnormen van duurzaam inkopen
gehanteerd. Ook is de genetische kwaliteit
van het plantmateriaal bekend. Bij de
levering van planten in potten speelt
het duurzaam materiaalgebruik van
deze pot een rol. Kwekers maken een

biodiversiteitsplan ter bevordering van
de biodiversiteit op het bedrijf.

AANBESTEDINGEN
De meerwaarde van het Groenkeurcertificaat Duurzame Boomkwekerij
producten ligt voor de hand. In ongeveer
70% van de aanbestedingstrajecten voor
groenvoorzieningen vragen rijksoverheid,
provincies, gemeenten en waterschappen
het Groenkeur-certificaat. Wij zitten aan
tafel bij opdrachtgevers vanuit de
overheid met als doel Groenkeur
als gunningscriterium op te nemen
bij aanbestedingen.
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CONSUMENT
Ook consumenten hechten steeds
meer waarde aan duurzaamheid.
In de particuliere markt groeit het
belang van een groene leefomgeving
met duurzaam gekweekte producten.
Met het productcertificaat Duurzame
Boomkwekerijproducten richten wij
ons tevens op de consumentenmarkt.

‘Hét onafhankelijke
keurmerk in de
groensector’

BEPALINGEN
et reiur, optas di doloreicit lacepudissi bla a asperiamusda aut
explab ipsus.Agnit qui officiis volut ataturias si rehent et et ex
eumquas et lit, cusam harcia do

TRACEERBAARHEID
Vanuit de beoordelingsrichtlijn Duurzame
Boomkwekerijproducten zijn Groenkeur-producten traceerbaar tot op het
eigen teeltperceel dan wel tot aan de
leverancier van de Groenkeur-producten.
Dit toont u aan met een intern registratiesysteem. Ook is de Groenkeur-productstroom onderscheidbaar van de
niet-Groenkeur-productstroom.
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
Met dit Groenkeur-certificaat voldoet uw
bedrijf aan de eisen die voortvloeien uit
de risico-inventarisatie en –evaluatie
(RI&E) en beschikt u over een bijbehorend verbeterplan. Hierin zijn onder meer
opleidingen en trainingen van eigen en/of
ingehuurd personeel én de aanwezigheid
van persoonlijke beschermingsmaterialen
opgenomen. Wil uw bedrijf zich
internationaal profileren? Dit kan met
een aanvullend sociaal certificaat in
het kader van het Fair Trees Fair Plants
(FTFP)-label.
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CERTIFICERING
Uw bedrijf kan producten laten certifi
ceren voor Groenkeur op basis van het
productcertificatieschema Duurzame
Boomkwekerijproducten. Onafhankelijke,
certificerende instellingen die beschikken
over een licentie met Stichting Groenkeur
voeren de keuringen uit en geven de
certificaten af.

STICHTING GROENKEUR
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3990 CA Houten
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STICHTING GROENKEUR
Stichting Groenkeur is een transparante, praktische organisatie. Wij kennen
korte en directe lijnen. De ideeën en gedachten van onze deelnemers vinden wij
waardevol. Kwekers hebben vertegenwoordigers in het bestuur en commissies.
Het Groenkeur-keurmerk brengen wij actief onder de aandacht van opdracht
gevers, inkoop-, retailorganisaties en potentiële deelnemers. Wij zijn aanwezig
op beurzen en congressen. Ook verzorgen wij regelmatig presentaties,
workshops en gastcolleges. Naast de traditionele communicatiemiddelen
zetten wij onze communicatiekracht in via de sociale media.
Alle personen en bedrijven die in het bezit zijn van een geldig Groenkeurcertificaat publiceren wij op onze website. Dit altijd actuele overzicht is
ook beschikbaar via de Groenkeur-app voor smartphone en tablet.

MEER INFORMATIE
Nieuwsgierig naar wat Stichting Groenkeur voor u kan betekenen?
Uitgebreide informatie vindt u op onze website www.groenkeur.nl.
Natuurlijk kunt u altijd contact met ons opnemen via mail of telefoon.

www.groenkeur.nl

