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Eet meer impact! 

Van 3 t/m 16 oktober vieren wij bij Odin de Demeterweken. Met extra veel aandacht voor de meerwaarde van het 

keurmerk op het gebied van biodiversiteit, dierenwelzijn, bodemleven, vitaliteit en toekomst. Ook in deze tas vindt je 

deze week de heerlijke biodynamische spitskool van Hans Eijkelenburg. 

1.  

Het Demeter keurmerk 

Er komen steeds meer duurzaamheidslogo’s voor voeding op de markt. De teller staat al op bijna 100. Wist je dat 

Demeter het allereerst duurzaamheidskeurmerk voor voeding is? Lang voordat de milieu- en klimaatproblematiek voor 

een breed publiek zichtbaar en bekend werd, is de biodynamische (BD) landbouw, al in 1924 vanuit de zorg voor de 

aarde ontstaan en kwam enkele jaren later het Demeter keurmerk op aantal producten. 

 

De grondlegger van de biodynamische landbouw is de Oostenrijkse filosoof en wetenschapper Rudolf Steiner. Hij gaf op 

verzoek van een aantal landeigenaren en boeren die zich toen al zorgen maakte over de introductie van chemie in de 

landbouw een aantal lezingen die later zijn gebundeld en bekend geworden als de landbouwcursus. Deze voordrachten 

gaan uit van de samenhang van alle levensprocessen en dat je als boer moet kijken naar de totale gezondheid van het 

bedrijf waarbij bodem, planten, dieren en mens in balans zijn. In plaats van ingrijpen met chemie, juist samenwerken 

met de natuur. Precies waar nu de discussie overgaat omdat de chemische input landbouw vastloopt op tal van milieu 

en gezondheidsproblemen. 

 

Het Demeter keurmerk is vernoemd naar een godin uit de Griekse oudheid: de godin van groei en vruchtbaarheid. 

Het Demeter-keurmerk wordt wereldwijd gebruikt en normen worden vastgesteld in een democratisch proces met alle 

landen die actief zijn met biodynamische landbouw waaronder Nederland. Alle producten met het Demeter keurmerk 

voldoen in ieder geval aan de normen voor biologische landbouw, zoals die binnen de Europese wetgeving zijn 

vastgelegd. Boeren en verwerkers die daarnaast als aanvulling voldoen aan de Demeter normen ontvangen na de 

controle een Demeter certificaat en mogen het Demeter keurmerk voeren. Stichting Demeter is houder van het Demeter-

keurmerk voor Nederland en Vlaanderen. 

 

Meer toekomst 

Een toekomstbestendige landbouw is momenteel het onderwerp van de dag. Bij Demeter heeft toekomstbestendigheid 

altijd al centraal gestaan. Niet op korte termijn denken aan zoveel mogelijk productie, maar op lange termijn de grond 

vitaler maken en het ecosysteem met elkaar verbinden. 

 

"Een gezonde bodem geeft gezond voedsel aan gezonde dieren  

die zorgen voor de beste kwaliteit voedsel." 

 

Biodynamische landbouw staat voor grondgebonden landbouw. Dat betekent dat een boerderij niet meer dieren mag 

hebben dan dat ze zelf aan voedsel kan telen voor de dieren (soms uitgebreid met een te begrazen aangrenzend 

natuurgebied). Koeien krijgen bijvoorbeeld minimaal 80% van het voer van eigen bedrijf. De mest van de dieren wordt 

gebruikt op eigen land en zo blijven landbouw en dieren in balans. Dat maakt het gebruik van krachtvoer en antibiotica 

nagenoeg overbodig en voorkom je mestoverschotten, te veel stikstofuitstoot, vervuiling van lucht en drinkwater. En dat 

zorgt er weer voor een gezonde biodiversiteit, klimaat en voedselzekerheid. Hoe toekomstbestendig wil je het hebben? 

 

Lezen hoe bedrijven met het Demeter keurmerk bijdragen aan meer biodiversiteit, dierenwelzijn, bodemleven, vitaliteit en 

een duurzame toekomst? Lees meer op odin.nl of volg ons via @odinfoodcoop op social media de aankomende twee 

weken voor meer inhoud en mooie achtergrondverhalen. 


