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Barometer Duurzaam Terreinbeheer  

Niveau: Goud (Milieukeur) 
 
 
VERKLARING VAN KIWA 

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het 

gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door 

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 
uitgevoerde activiteiten, die gespecificeerd zijn in dit certificaat, geacht te voldoen aan de eisen van het 

certificatieschema Barometer Duurzaam Terreinbeheer, dat werd vastgesteld door het centraal College 

van Deskundigen Milieukeur agro/food van SMK op 1 januari 2018 (BDT.18). 

 

 
Ronald Karel 

Kiwa 

 

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan. 

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is. 

Onderneming 

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 

Rijksweg 501 

1991 AS  VELSERBROEK 

Postbus 2113 

1990 AC  VELSERBROEK 

Tel. 023 541 33 33 

Fax 023 525 61 05 

www.pwn.nl 

 

 

 

 

 

 

Kiwa Nederland B.V. 

Sir Winston Churchilllaan 273 

Postbus 70 

2280 AB  RIJSWIJK 

Tel. 088 998 44 00 

Fax 088 998 44 20 

info@kiwa.nl 

www.kiwa.nl 
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Barometer Duurzaam Terreinbeheer 
Niveau: Goud (Milieukeur) 

 

 

SPECIFICATIE 

De activiteiten die nodig zijn om de beoogde functies van de in beheer zijnde terreinen duurzaam in stand te houden. 

Om dit te bereiken worden de activiteiten op het gebied van de volgende milieuthema’s uitgevoerd overeenkomstig de eisen van  

het certificatieschema: 

- Wetgeving; 

- Gewasbeschermingsmiddelen; 

- Groen; 

- Milieubeleid; 

- Personeel; 

- Bemesting; 

- Zwerfafval; 

- Verwijderen graffiti; 

- Gladheidsbestrijding; 

- Groenrestproducten; 

- Hondenpoep; 

- Belijning van sportvelden; 

- Natuur; 

- Inrichtingsmateriaal; 

- Brandstoffen en smeermiddelen. 
 
De volgende terreinen zijn van de certificering uitgesloten: 
• de verhuurde of verpachte tuingebieden bij Egmond (Wimmenummerduinen) en tuinbouwgebieden bij Heemskerk;  
• de weidegebieden in de binnenduinrand (ondermeer behorend tot Landgoed Marquette);  
• de terreinen van de Kennemerduin campings (Bakkum, Geversduin bij Castricum en De Lakens bij Bloemendaal aan Zee). 
 

 

MERKEN 

 

De certificaathouder mag publiceren dat zijn activiteiten gecertificeerd zijn door Kiwa, maar uitsluitend voor de in het certificaat genoemde 

activiteiten. 

De certificaathouder mag daarvoor gebruik maken van door Kiwa ter beschikking gestelde pictogrammen en logo’s alsmede de door de 

Stichting Milieukeur beheerde logo’s “Barometer Duurzaam Terreinbeheer” en ”Milieukeur”. 

 

Merken en logo’s 

 

 

 

 

K43007 

 

WENKEN VOOR DE AFNEMER 

Inspecteer bij aflevering of: 

• geleverd is wat is overeengekomen; 

• het merk en de wijze van merken juist zijn; 

• de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke. 

 

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:  

• N.V. PWN Waterleidingbedrijf te Velserbroek; 

en zo nodig met: 

• Kiwa Nederland B.V. 

 
Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder. 
 

 


