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of producten 
met het keurmerk verhandelen

Stichting Demeter voert de handhaving uit en kan indien nodig sancties 
opleggen.

http://www.stichtingdemeter.nl/
http://www.bdvereniging.nl/
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www.stichtingdemeter.nl/downloads 

http://www.stichtingdemeter.nl/downloads
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Jaar Nr  Ha 

 1 Totaal aantal ha  

    

    

  Bouwplan omschrijving/fruiteelt, koude (bedekte)teelt, natuurland etc.   

 2   

 3   

 4   

 5   

 6   

 7   

 8   

 9   

 10   

 11   

 12   

  Vaste gegevens Aantal 

 13 Melkvee  

 14 Vleesvee  

 15 Melkschapen  

 16 Vleesschapen  

 17 Melkgeiten  

 18 Zeugen  

 19 Vleesvarkens  

 20 Leghennen  

 21 Vleespluimvee  

 22 Kalkoenen  

 23 Paarden  
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Landbouwkundig Compostbereiding 
Er wordt intensief aandacht besteedt aan de 
vercompostering. 

Landbouwkundig Familieteelt en of familiekudde 
De fokkerij gebeurt door het kruisen van aangehouden 
familielijnen. 

Landbouwkundig Oude rassen gebruikt Er wordt gebruik gemaakt van oude plant- of dierrassen. 

Landbouwkundig Paardentractie 
Er wordt landbouwwerk gedaan met behulp van 
paardentractie. 

Landbouwkundig Gemengd bedrijf 
Op het bedrijf is zowel veehouderij, als plantaardige 
productie. 

Landbouwkundig 
Gemengd bedrijf door 
samenwerking 

Het bedrijf is gemengd door uitwisseling van mest, stro en 
of voer  tussen een veehouderijbedrijf en een akkerbouw- 
of tuinbouwbedrijf. 

Landbouwkundig 
Onbereden teeltbedden 
systeem Er wordt niet door de teeltbedden gereden met tractoren. 

Landbouwkundig Zaadvaste rassen 
Op het bedrijf wordt gewerkt met zaadvaste rassen in 
plaats van met hybrides. 

Landbouwkundig Stroken teelt 
Op percelen staan meerdere gewassen middels stroken 
teelt 

Milieukundig Helofytenfilter 
Op het bedrijf bevindt zich een helofytenfilter 
(waterzuivering door middel van een rietveld). 

Milieukundig 
Energie opwekking (wind en/of 
zon) 

Op het bedrijf wordt elektriciteit opgewekt door middel 
van wind- en/of zonne-energie. 

Natuurbeheer 
Weidevogelbeheer/akkervogelb
eheer 

Het bedrijf houdt rekening met maaitijden en beschermt 
nesten in verband met de weidevogels. 

Natuurbeheer Landschapselementen 
Er worden landschapselementen (poelen, hagen, bomen, 
houtwallen, slootkanten) aangelegd en of onderhouden. 

Natuurbeheer Akkerranden 
De perceelranden worden ingezaaid met bloemen of 
groenbemesters. 

Organisatie 
Bedrijf met 
consumentenparticipatie 

Consumenten verbinden zich aan het bedrijf (van 
abonnementen tot Pergola-systeem). 

Organisatie Onderzoek/Opleiding 
Op het bedrijf wordt landbouwkundig onderzoek gedaan 
al dan niet verbonden met een opleiding. 

Plantaardige 
productie 

 

Kruidenteelt 
 
 

Er worden kruiden geteeld. 
 
 
 

http://www.stichtingdemeter.nl/
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Plantaardige 
productie Fruitteelt of klein fruit Er wordt groot- of klein fruit geteeld. 

Plantaardige 
productie Akkerbouwmatige groenteteelt Er worden akkerbouwproducten geteeld. 

Plantaardige 
productie Handmatige groenteteelt 

Er worden fijne groenten geteeld (meerdere kleine 
teelten, veel handwerk). 

Plantaardige 
productie Bloementeelt Er worden bloemen geteeld. 

Plantaardige 
productie Kasteelt 

Er wordt in een warme of koude kas geteeld (staand of 
plat glas, of onder plastic tunnels). 

Plantaardige 
productie Zaadteelt 

Er worden teelten gedaan ten behoeve van de 
zaadwinning. 

Plantaardige 
productie Boom- en of vruchtboomteelt Er worden bomen en of vruchtbomen geteeld. 

Plantaardige 
productie Veredeling en selectie Er vindt veredeling en selectie van gewassen plaats. 

Plantaardige 
productie Notenbomen Er staan notenbomen op het bedrijf. 

Recreatie 
Adopteer een koe, geit, kip of 
(fruit)boom 

Er kan een koe, geit of kip worden geadopteerd of een 
fruitboom 

Recreatie Wandelpad, fietsroute 
Op of vanuit het bedrijf loopt een wandeling een 
fietsroute of een natuurpad. 

Recreatie Logeer gelegenheid Er zijn huisjes, kamers of een minicamping op het bedrijf. 

Recreatie Rondleidingen Op het bedrijf worden rondleidingen of excursies gegeven. 

Recreatie Eten en drinken Op het bedrijf kan wat worden gegeten of gedronken. 

Veehouderij Kalveren bij de koe Kalveren worden (minimaal 1 week) bij de koe gehouden. 

Veehouderij Koeien (melk) Er worden koeien gemolken. 

Veehouderij Geiten (melk) Er worden geiten gemolken. 

Veehouderij Kippen 
Er wordt pluimvee gehouden op het bedrijf. Evt met een 
mobiele stal. 

Veehouderij Koeien (vlees) of zoogkoeien Er worden zoogkoeien en of vleeskoeien gehouden. 

Veehouderij Varkens Er worden varkens gehouden. 

Veehouderij Paarden Er worden paarden gehouden. 

Veehouderij Schapen (vlees) Er worden vleesschapen gehouden. 

Veehouderij Bijenhouderij 
Op het bedrijf worden één of meer bijenvolken gehouden 
op biodynamische wijze. 

Veehouderij 
Veehouderij met volledig eigen 
voer Het veevoer wordt volledig op het eigen bedrijf geteeld. 

Veehouderij 
 
 
 
 
 

Fokkerij Dubbeldoel kip 
 
 
 
 

Op het bedrijf wordt gewerkt aan een robuster kippen ras 
die  niet eenzijdig wordt opgefokt voor eieren of vlees 
maar die twee in balans. 
 
 

Veehouderij 100% Antibioticavrij 
Er worden bij de dieren geen antibiotica gebruik (noch 
preventief noch curatief) 
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Veehouderij Bomen voor dieren 
Er zijn in de weilanden bomen of schaduwplekken voor de 
dieren 

Veehouderij Mannelijke dieren aanhouden De mannelijke dieren worden op eigen bedrijf afgemest 

Vermarkting Zuivelproducten Verkoop zuivelproducten van eigen bedrijf. 

Vermarkting Groente- en fruitabonnementen 
Er worden groenten- en of fruitabonnementen 
samengesteld. 

Vermarkting Boerderijwinkel, huisverkoop 
Het bedrijf heeft een boerderijwinkel of verkoopt eigen 
producten aan huis. 

Vermarkting Openbare markten 
Producten van het eigen bedrijf worden door de boer 
verkocht op een boerenmarkt. 

Vermarkting Vlees Er wordt vlees van eigen bedrijf verkocht. 

Vermarkting Webwinkel Via internet kunt u bestellingen doen bij de winkel. 

Zorgfunctie Zorgtak 
Het bedrijf heeft een zorgfunctie voor een of meer 
groepen zorgvragers. 
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