
Groenkeur-productcertificaat
Duurzame Boomkwekerijproducten

Bij Groenkeur  
draait het om:
• Onafhankelijkheid

• Aantoonbare kwaliteit

• Vakmanschap

• Duurzaamheid

• Betrouwbaarheid

www.groenkeur.nl
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Groenkeur ontwerpt kaders  
voor kwaliteit en duurzaamheid



De Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Duurzame Boomkwekerijproducten 

richt zich op de productie en afzet van duurzame boomkwekerijproducten. 

De richtlijn kent bovenwettelijke eisen op het gebied van milieu, 

arbeidsomstandigheden en traceerbaarheid. Dit product-

certificatieschema sluit aan op de overige Groenkeur-certificatieschema’s.

De beoordelingsrichtlijn Duurzame Boomkwekerijproducten is geschikt  

om producten te kunnen leveren aan afnemers die duurzaamheid 

belangrijk vinden op nationale en internationale markten.

Product en milieu 
Duurzame Boomkwekerijproducten met een Groenkeur

certificaat voldoen aan de eisen van ‘Maatschappelijk verantwoord 

inkopen van groenvoorzieningen’ van de overheid. De producteisen 

uit dit document vormen de basis voor de beoordelingsrichtlijn 

Duurzame Boomkwekerijproducten. Bij de teelt zijn alleen gewas

beschermingsmiddelen gebruikt die het milieu zo weinig mogelijk 

belasten en worden de stikstof en fosfaatgebruiksnormen van 

maatschappelijk verantwoord 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 plan ter bevordering van de biodiversiteit op  

het bedrijf en houden het organische stofgehalte op peil.



Internationaal 
Een bedrijf kan zich internationaal profileren  

met een aanvullend sociaal certificaat in het kader 

van het Fair Trees Fair Plants (FTFP)label.

“Onafhankelijk 
en betrouwbaar”

Arbeidsomstandigheden
De ondernemer biedt zijn personeel een veilige en gezonde 

werkomgeving. Hij zorgt voor  opleidingen en trainingen van eigen  

en/of ingehuurd personeel en voor de aanwezigheid van persoonlijke 

beschermingsmaterialen.

Traceerbaarheid
Vanuit de beoordelingsrichtlijn Duurzame 

Boomkwekerijproducten zijn Groenkeurproducten 

altijd traceerbaar. Kwekers tonen dit aan met een intern 

registratiesysteem. Ook is de Groenkeurproductstroom 

onderscheidbaar van de nietGroenkeurproductstroom. 

Dit is een belangrijk punt bij de beoordeling door  

de certificerende instelling.

Aanbestedingen
De meerwaarde van het Groenkeurcertificaat Duurzame 

Boomkwekerijproducten ligt voor de hand. In ongeveer 70% van de 

aanbestedingstrajecten voor groenvoorzieningen vragen rijksoverheid, 

provincies, gemeenten en waterschappen het Groenkeurcertificaat. 

Groenkeur zit aan tafel bij opdrachtgevers vanuit de overheid met als 

doel Groenkeur als gunningscriterium op te nemen bij aanbestedingen.



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 richt Groenkeur zich via tuincentra 

tevens op de consumentenmarkt.

Certificering
Een bedrijf kan producten laten certificeren voor Groenkeur op basis 

van het productcertificatieschema Duurzame Boomkwekerijproducten. 

Onafhankelijke certificerende instellingen die beschikken over  

een licentie met Stichting Groenkeur beoordelen of een bedrijf  

aan de gestelde eisen voldoet en het certificaat krijgt.

Stichting Groenkeur
Stichting Groenkeur ontwikkelt en beheert het enige onafhankelijke 

keurmerk voor de groene sector. Wij kennen een transparante,  

praktische organisatie met korte en directe lijnen. De idee n en  

gedachten van onze deelnemers zijn waardevol, evenals de vraag  

die voortkomt uit marktontwikkelingen. Daarom zijn binnen onze 

stichting meer dan 70 deskundigen actief uit alle marktpartijen  

binnen de  groene sector. Naast groenprofessionals zijn ook particuliere 

en zakelijke afnemers, publieke en private partijen en adviseurs  

vertegenwoordigd in commissies en colleges. 

Alle personen en bedrijven die in het bezit zijn van een geldig  

Groenkeurcertificaat publiceren wij op onze website.


