
Inschrijving Duurzaamste Hovenier 2019
* Required

   E-mail adres *

Wat is uw naam? *

Wat is uw bedrijfsnaam? *

Wat is uw adres? *

Wat is uw postcode/woonplaats? *

Duurzaamheid

1. Hoe speelt duurzaamheid een rol bij het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van uw tuinen? *

2. Hoe gaat u om met bodem, bemesting en plantenkeuze? *

3. Speelt duurzaamheid een rol bij de inkoop van auto’s, machines, onderhoudsmiddelen of
brandstof? Geef toelichting. *



4. Houdt u rekening met de herkomst en productiemethode van de materialen die u in uw
projecten gebruikt? Geef enkele voorbeelden. *

5. Geeft u duurzame leveranciers voorrang bij uw inkoopbeleid? Geef enkele voorbeelden. *

6. Gaat uw bedrijf efficiënt om met transport van personen en materialen? Hoe? *

7. Welke maatregelen neemt u om energie en water te besparen, en CO2-uitstoot terug te
dringen? Geef enkele voorbeelden. *

8. Hoe gaat u om met hergebruik van producten? Denk aan composteren, hergebruik hout en
steen. Geef enkele voorbeelden. *

9. Heeft uw bedrijf tuinen aangelegd of aangepast die duurzaam kunnen worden genoemd? Kunt
u daar voorbeelden van geven? Stuur eventueel foto's mee. *



10. Heeft uw bedrijf een plan waarin ecologische en economische doelen zijn vastgelegd? *

Medewerkers

11. Hoe draagt uw bedrijf bij aan de scholing van medewerkers op gebied van duurzaamheid? *

12. Betrekt u werknemers bij het vaststellen van duurzaamheidsdoelen? *

13. Houdt u in de samenstelling van het team rekening met mensen met achterstand tot de
arbeidsmarkt? *

Maatschappij

14. Draagt uw bedrijf duurzaamheid naar buiten toe uit? Geef hier voorbeelden van. *

15. Heeft uw bedrijf keurmerken of certificaten verworven? Zo ja, welke? (ISO 14001, EMAS,
Groenkeur, SA8000, Tuinkeur, NL Greenlabel) *



16. Kunt u in een korte beschouwing uitleggen waarom juist uw bedrijf in aanmerking komt voor
de titel ‘Duurzaamste Hovenier van Nederland 2019’. *

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms



