kwaliteitslabel
groen

✓ Snel inzicht in

verplantbaarheid
van het groenobject
en behoud van ecosystemen

✓ Het Insert Kwaliteitslabel 		

Groen draagt bij aan het 		
behalen van het NL Gebiedsen Terreinlabel van NL
Greenlabel

✓ Met het Insert Kwaliteitslabel
Groen versterkt u uw
BREEAM-NL Certificaat

Stichting Insert is een innovatief, circulair platform.
Samen met onze leden en partners ondersteunen wij de
transitie van lineair naar circulair werken.

E cosystemen leveren continu diensten die
onmisbaar zijn voor mensen. Deze ecosysteemdiensten maken de aarde leefbaar:
beplanting zuivert water en lucht, faciliteert
biodiversiteit, houdt hemelwater vast,
reguleert het CO2-gehalte en slaat stikstof op.

De waarde van deze diensten neemt toe
naarmate de beplanting meer volwassen is.
Daarom zet Stichting Insert zich in om juist
bomen en heesters die al jaren de tijd gehad
hebben om te groeien, niet te verspillen, maar
circulair te verplanten.

Met Insert Draagt

uw organisatie

Bij Aan Het Behalen Van De
Duurzame Ontwikkelingsdoelen!

A an elke stap van het circulaire proces,
van een Quickscan op de oude locatie tot
en met de verplanting naar een nieuwe
locatie, zijn criteria gekoppeld. Deze zijn
gebaseerd op gebundelde expertise uit de
markt, relevante richtlijnen en ervaring uit
de praktijk, omdat circulariteit soms net
een stap extra vergt.
Om de kans op een geslaagde verplanting
te optimaliseren, zijn in samenwerking met
marktpartijen Insert Formats van een circulaire
verplanting ontwikkeld om invulling te geven
aan de processtappen. Voor de plaatsing op
de Insert Marktplaats wordt een Quickscan
gedaan volgens het Insert Format om de
indicatieve verplantbaarheid te toetsen.
Voordat de verkoop voltooid is, wordt een
verplantbaarheidsonderzoek gedaan, om de
kans op slagen te optimaliseren. Ook de nazorg
wordt op passende wijze verzorgd.

Houdt hemelwater
vast
Per kg hout slaat
een boom 2,5 gram
stikstof op

Vermindert
hitte stress
Een boom
reguleert het
CO2-gehalte

Bevordert
biodiversiteit
Zuivert water
en lucht

Het

Insert
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is opgezet in samenwerking met:

boomspecialisten

NL Greenlabel

Stichting Insert
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www.insert.nl

