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Een label voor 

natuurgras?

Rob Renaerts, directeur CODUCO
rob@coduco.be

CODUCO
Consultancy gespecialiseerd in duurzame 

consumptie

– Duurzame voeding

� Begeleiding grootkeukens

� Projecten verspilling : babylon bier, Delhaize, …

� Label grootkeukens en HORECA

– Duurzaam aankoopbeleid overheden en bedrijven

– Expert duurzaamheidslabel (labelinfo.be)
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Wat is een label? 
Een label voldoet volgens de Belgische 

consumentenorganisaties aan voorwaarden:

1) Ondubbelzinnig en makkelijk te herkennen

2) Meerwaarde ten opzichte van de wetgeving

3) Transparant lastenboek met controleerbare criteria

4) Onafhankelijke controle door een externe partij 

Verschil label en standaard

Standaard is een business-to-business tool die toelaat 
de kwaliteitsgarantie van producten doorheen de keten 
te garanderen en verifiëren.

Label is gericht op het grote publiek: het is een 
communcatietool gebaseerd op een reeks van criteria 
die onafhankelijk worden gecontroleerd. 

Een label is (vaak) de communicatietool van een 
combinatie van meerdere standaarden
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Voordelen van een standaard/label

Vertrouwen binnen de keten in de kwaliteit van de 

grondstof genereren.

Criteria kunnen bepaald worden in functie van de 

noden van de verschillende partners

Communicatiemogelijkheden naar het grote 

publiek doorheen verschillende sectoren.

Nadelen van een standaard/label

Noodzaak voor objectieve en verifieerbare criteria

Kosten voor de onafhankelijke controle

Ontwikkelen van een chain-of-custody om 

misbruik te vermijden 
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Sterke punten natuurgras

Circulair project met meerwaarde op vlak van 

duurzaamheid

Diverse producten in ontwikkeling / op de markt 

(met elk eigen kwaliteitsvereisten?)

Ondersteuning vanuit de overheid (neutrale partij)

Zwakke punten natuurgraslabel

Producten met meerwaarde voor het grote 

publiek?

Breed gamma aan producten (veevoer, papier, 

isolatiemateriaal, …): moeilijke boodschap voor 

de consument
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Conclusie

Ontwikkelen van een standaard is noodzaak om 

de kwaliteit van de producten te garanderen

Moeilijke ontwikkeling o.w.v. diversiteit van 

gebruik: is voldoende technisch kennis 

aanwezig

Consumentenlabel kan best ontwikkeld worden in 

een volgende fase.

Discussie

Wekt de ontwikkeling van een standaard/label 

inzake natuurgras interesse bij de verschillende 

partijen rond de tafel?
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Discussie (2)
– Kan de traceerbaarheid van het natuurgras worden gegarandeerd? Hoe zal dit 

gebeuren en hoe kan dit worden gecontroleerd?

– Kan een stabiele kwaliteit van de verschillende producten worden 

gegarandeerd (veevoeder, papierpulp, isolatiemateriaal …)? Aan welke 

voorwaarden moet het natuurgras hiervoor voldoen?

– Welke technische aspecten van de producten werden reeds getest:

– veevoeder: gehalte eiwitten, …

– papierpulp: witheid eindproduct, comptabiliteit klassieke pulp, 

…

– Isolatiemateriaal: brandveiligheid, isolatiecoëfficiënt, …

– Waarom zouden producenten willen werken met natuurgrasproducten: prijs, 

duurzaamheid, kwaliteit, ...?

Discussie

Is de ontwikkeling van een standaard/label inzake 

natuurgras nog steeds een haalbare piste?



31/01/2019

7

Discussie (3)
Wie neemt de volgende taken op zich

1) Peilen naar interesse van de markt voor een standaard/label natuurgras

2) Uitwerken van de technische vereisten van het natuurgras?

3) Uitschrijven lastenboek standaard/label

4) Zoektocht naar een controle-organisatie die de controle zal uitvoeren.
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