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Zwolle en de mondiale voetafdruk
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Nederland en de wereld
Nederland is een rijk land met een hoge levenstandaard. We zijn 
gewend aan een luxe levensstijl. De gemiddelde Nederlander 
heeft hierdoor een voetafdruk van 4,1 hectare. Dat is 41.000 m2 
ofwel 8 voetbalvelden. Een flinke lap grond, maar wat zegt dit 
nu? Als we alle beschikbare ruimte op aarde eerlijk verdelen over 
alle mensen, zonder dat de aarde uitgeput raakt, dan is er 1,8 
hectare (3 voetbalvelden) per persoon beschikbaar. Dit noemen 
we het Eerlijk Aarde-aandeel. De gemiddelde voetafdruk van alle 
mensen op de wereld is nu 2,7 ha. Dat is dus een stuk meer dan 
het Eerlijk Aarde-aandeel van 1,8 ha! We verbruiken met z’n allen 
dus meer dan de aarde te bieden heeft. 
Anders gezegd: we maken de natuurlijke reserves van de aarde 
op.

Zoals je op de afbeelding hiernaast kunt zien hebben de  
westerse (rijkste) landen de grootste voetafdruk.
Uw Voetafdruk wordt bepaald door verschillende activiteiten: o.a. 
het consumeren van voedsel, verkeer en vervoer, wonen, onder-
wijs en ontspanning. De meeste invloed op uw Voetafdruk heeft 
voedsel. Juist daarom zijn er op het gebied van eten en drinken 
veel tips die er voor kunnen zorgen dat uw Voetafdruk kleiner 
wordt. Hier een paar voorbeelden.

•  Eet minder vlees en zuivel, met name vlees zorgt voor een 
grote voetafdruk. Voor 1 kg vlees is 10 kg graan nodig.

• Maak zoveel mogelijk gebruik van statiegeldflessen.
• Ga zo vaak als mogelijk met de fiets.
•  Let op uw energieverbruik, zoals apparaten die stand-by 

staan, wassen op lagere temperatuur.
 

Voetafdrukken in de wereld
De kleuren geven de gemiddelde voetafdruk per inwoner per jaar aan. 

            meer dan 6 ha 
4 - 6 ha 
2 - 4 ha 
1 - 2 ha 
minder dan 1 ha 
onvoldoende gegevens

http://www.milieuraadzwolle.nl
mailto:etraag@hotmail.com
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Enkele initiatieven die er in Zwolle aanwezig zijn of worden 
ontwikkeld om de mondiale voetafdruk te beperken zijn:

Earthship Zwolle op Doepark de Nooterhof  
www.doeparknooterhof.nl

 
Het eerste earthship dat in de Benelux is gebouwd!
Het Earthship is grotendeels gebouwd uit gerecyclede mate-
rialen, voornamelijk vrijkomend uit sloop van oude gebouwen. 
Maar ook van lege wijn- en bierflessen, oude autobanden, over-
tollige materialen of producten met een productiefoutje. 
Een onderzoek van het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie  
en Ecologie berekende dat een Earthship ruim negen maal 
minder milieubelasting veroorzaakt dan een vergelijkbaar tradi-
tioneel gebouw!

EcoNexis huis Zwolle 
www.econexishuis.nl

 
Het EcoNexis huis is aangesloten op een slim energienetwerk 
en zit vol duurzame vondsten. Het EcoNexis huis in Zwolle is het 
eerste huis in Nederland waar u nu al kunt ervaren hoe een slim 
energienet of ‘smart grid’ straks in een doorsnee huishouden 
werken. Het huis is onafhankelijk van fossiele brandstoffen en 
voorziet op duurzame wijze volledig in zijn eigen energie. Alle 
bronnen en techniek die hiervoor vandaag de dag beschikbaar 
zijn, zijn in het EcoNexis huis ondergebracht.

Ecodorp Zwolle 
www.ecodorpzwolle.nl

Een ecodorp is een gemeenschap van mensen die samen 
duurzaam leven en werken.
Een ecodorp houdt niet alleen rekening met de huidige behoeft-
es van de huidige generatie, maar ook die van de toekomst.  
Een ecodorp is een antwoord op de ecologische, financiële en 
sociale problemen van deze tijd.

De uitgangspunten bij het in de toekomst te stichten ecodorp 
zijn: 

•  Minimale ecologische voetafdruk: er wordt niet meer 
voedsel, energie en water verbruikt dan de lokale omgev-
ing kan opbrengen.

•  Gesloten kringlopen: afval wordt zodanig verwerkt dat 
het als grondstof dient.

•  Sociale duurzaamheid: oog voor en inzet van ieders 
kwaliteiten. Voor zorg en afdekken van risico’s niet eerst 
kijken naar de verzekering, maar naar elkaar.

http://www.milieuraadzwolle.nl
http://www.doeparknooterhof.nl
http://www.econexishuis.nl
http://www.ecodorpzwolle.nl
http://www.econexishuis.nl
http://www.doeparknooterhof.nl
http://www.ecodorpzwolle.nl
mailto:etraag@hotmail.com


Keurmerken en logo’s



w w w . m i l i e u r a a d z w o l l e . n l
Ecoshoppen4

Biologische Voedingskeurmerken
Wij hebben de belangrijkste keurmerken en daarbij de logo’s met 
betrekking op biologische voeding en diensten op een rij gezet, 
met een korte bijgevoegde tekst. Zo is het heel herkenbaar voor 
als u in de winkel deze logo’s ziet. Daarnaast kunt u ook op de 
bijvoegde link klikken om gelijk nog meer achtergrond informa-
tie te krijgen.

EKO-keurmerk
Veel consumenten hechten waarde aan 
duurzaam voedsel. Wat daarvoor de belang-
rijkste argumenten zijn verschilt per persoon: 
dierenwelzijn, authentieke smaak, gezondheid, 
kwaliteit, behoud van het landschap, schoon 
 water en schone bodem, vrij van gentech, enz. 

Lang niet iedereen heeft tijd en zin om claims van producenten 
op waarde te beoordelen. Een betrouwbaar, onafhankelijk keur-
merk is dan een waardevolle oplossing.
Het EKO-keurmerk geeft aan dat een product gecontroleerd 
biologisch is en bovendien afkomstig is van een bedrijf dat extra 
aandacht besteedt aan duurzaamheid. Want dat is immers wat 
een moderne, bewuste consument vanzelfsprekend vindt.

Demeter
De boer of tuinder gaat verder dan de 
Europese wetgeving voor biologische 
landbouw (in NL het Eko keurmerk en 
voor europa het EU logo)

Europees Bio-keurmerk
Biologische producten zijn te herken-
nen aan het ‘groene blaadje’:  
het Europese keurmerk dat vanaf 1 
juli 2012 op alle verpakte biologische 
voeding moet staan. Het ‘groene 
 blaadje’ - dat overigens ook in zwart 

of wit afgedrukt mag worden - bete kent dat het product voldoet 
aan de wettelijke eisen voor biologische productie te weten:

•  Producten moeten voor minimaal 95 % uit echte biolo-
gische ingrediënten bestaan. 

•  Duidelijk moet zijn waar de ingrediënten precies vandaan 
komen. 

•  Er zijn geen chemische bestrijdingsmiddelen en geen 
kunstmest gebruikt

•  Bij de productie van vlees is rekening gehouden met 
dieren welzijn

Er vindt een strenge controle plaats door een onafhankelijke 
organisatie: Stichting Skal.

SKAL 
Skal Biocontrole zorgt ervoor dat biolo-
gische producten ook daadwerkelijk aan 
de biologische wetgeving voldoen. Skal 
is een onafhankelijke organisatie voor het 
toezicht op de biologische productie in 
Nederland. De biologische productie is in 

Nederland de laatste jaren flink toegenomen. 

Momenteel staan ruim 1600 biologische boeren en meer dan 
1700 levensmiddelenfabricanten onder toezicht van Skal. Biolo-
gische producten zijn te herkennen aan het biologische keur-
merk.  

Milieukeur 
Milieukeur is een keurmerk voor agrofood 
producten (zoals groenten, aardappelen, fruit, 
bier, varkensvlees, boomkwekerijproducten  en 
eieren)  en  non-food producten (zoals beton-
producten, brandblussers, groene elektriciteit en 
autowasstraten).

Producten met Milieukeur voldoen aan criteria omtrent arbeids-
omstandigheden, emissie van broeikasgassen, gevaarlijke stoffen 
en fijnstof, energie – en water- en grondstofgebruik, verpak-
kingen en afval. Bij agrofoodproducten gaat het daarnaast om 
onderwerpen als biodiversiteit, diervoeders, dierenwelzijn, 
gewasbescherming, mineralen, meststoffen en natuur en land-
schap.

De criteria van Milieukeur hebben betrekking op de hele leven-
scyclus van het product of de dienst. 

http://www.milieuraadzwolle.nl
http://www.eko-keurmerk.nl/
http://www.stichtingdemeter.nl/
http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/europees-biologisch.aspx
http://www.skal.nl/
http://www.milieukeur.nl/19/home.html
http://www.eko-keurmerk.nl/
http://www.stichtingdemeter.nl/
http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/europees-biologisch.aspx
http://www.skal.nl/
http://www.milieukeur.nl/19/home.html
mailto:etraag@hotmail.com
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Het Ik Kies Bewust-logo

Het Vinkje met de groene cirkel
Als je een product kiest met het groene 
Vinkje, heb je een gezonder basisvoed-
ingsmiddel te pakken. Dit zijn producten met 
belangrijke voedingstoffen, die je elke dag 
nodig hebt en die daarom in de Schijf van 

Vijf van het Voedingscentrum staan. Het groene Vinkje vind je op 
gezondere Schijf van Vijf-producten met minder verzadigd vet, 
zout, suiker of juist meer vezel. Voorbeelden zijn: volkorenbrood 
met minder zout en voldoende vezel, magere kaas met weinig 
verzadigd vet en vers fruit zonder toegevoegd suiker.

Het Vinkje met de blauwe cirkel
Natuurlijk beperken we ons niet alleen tot 
basisvoedingsmiddelen. Soms hebben we 
gewoonweg zin in een tussendoortje, drink-
en we frisdrank of eten we een ijsje. Om ook 
de keuze in overige producten gemakkelijk 

te maken, is er het blauwe Vinkje. Dit staat op verantwoorde 
producten die niet tot de Schijf van Vijf behoren, maar wel 
minder calorieën, verzadigd vet, suiker of zout bevatten. Denk 
bijvoorbeeld aan soep met minder zout of een snack met weinig 
 calorieën. 

Het beter Leven kenmerk van de Dierbescherming

Middels sterren op het Beter Leven 
kenmerk kunnen consumenten kiezen 
voor meer dierenwelzijn. 

 
Bij 1 ster krijgt bijvoorbeeld een kuiken meer tijd om te groeien 
en krijgt zij meer ruimte en afleiding. Bij 2 sterren krijgt een 
varken stro en een uitloop naar buiten. 
3 Sterren is het meest diervriendelijk en is vergelijkbaar of gelijk 
aan biologisch.

COKZ

Het COKZ is de Nederlandse autoriteit op het 
gebied van de controle van zuivel en sinds 1 juli 
2012 ook van eieren en pluimveevlees. 

 

NCAE
De NCAE is de Nederlandse autoriteit 
op het geid van de controle van eieren 
en pluimveevlees.  
Zij zijn een onderdeel van het COKZ. 

http://www.milieuraadzwolle.nl
http://www.hetvinkje.nl/
http://www.voedingscentrum.nl/nl/schijf-van-vijf/schijf.aspx
http://www.voedingscentrum.nl/nl/schijf-van-vijf/schijf.aspx
http://beterleven.dierenbescherming.nl/
http://www.cokz.nl/Pages/default.aspx
http://www.ncae.nl/default.aspx
http://www.hetvinkje.nl/
http://www.hetvinkje.nl/
http://www.cokz.nl/Pages/default.aspx
http://www.ncae.nl/default.aspx
http://beterleven.dierenbescherming.nl/
mailto:etraag@hotmail.com


Blije kip eieren
Er zijn diverse soorten Blije Kip eieren 
van de Gebroeders Van Beek Groep BV. 
Ze hebben allen gemeen dat de eieren 
rechtstreeks van zo’n 180 gecontract-
eerde pluimveehouders komen.  
 

Hierdoor weet men welke pluimveehouder welke kippen houdt, 
welk voer er wordt gevoerd en op welk systeem. Ze zijn verkrijg-
baar bij COOP, AH, Plus en Jumbo.

Op de verpakkingen van alle vrije uitloop eieren van de Gebroe-
ders van Beek vindt u het twee sterren Beter Leven kenmerk en 
op de Biologische eieren zelfs 3 sterren. 

Scharrel
Scharreleieren komen van leghennen die worden gehouden in 
scharrelstallen, waar de dieren zich vrij kunnen bewegen. Zo’n 
stal bestaat uit diverse van elkaar gescheiden compartimenten 
met elk 6.000 kippen. Er ligt strooisel op de grond, zodat de 
dieren kunnen scharrelen. In de scharrelstal zijn legnesten aan-
wezig, waar de hen haar ei in kan leggen. In tegenstelling tot wat 
veel mensen denken, komen scharrelkippen niet buiten. 

Eitjes 
Onze hennen die vrij buiten lopen, leggen in het eerste deel van 
de legperiode kleine eitjes boordevol voedingsstoffen en met 
sterke eischalen. Deze eitjes hebben wij speciaal geselecteerd en 
gesorteerd. Ze zijn uitstekend geschikt als garnering, maar kun-
nen bijvoorbeeld ook goed tijdens het gourmetten gebruikt wor-
den. De eitjes hebben formaat S en zijn tussen de 43 en 53 gram 
per ei. Dit is kleiner dan een gemiddeld ei. Doordat de schaal 
sterker is dan gemiddeld, kookt het ei bijna nooit kapot.
Eitjes verkrijgbaar in een verpakking van tien stuks. 

Kanjers
Extra grote vrije uitloop eieren voor de stevige trek.
Gezond, lekker en vooral groot. Deze XL eieren worden gelegd 
door kippen die wanneer ze maar willen vrij buiten lopen tussen 
gras, struiken en bomen. Het dagelijkse menu bestaat naast voer 
uit onder meer rupsjes en wormen. En daar worden ze blij van! 
Deze authentiek smakende Kanjers liggen in een zes stuks ver-
pakking

Kwartel ei
Heerlijke scharreleieren van kwartels uit Zwitserland. Een cu-
linaire specialiteit, perfect als garnering bij feestmaaltijden en om 
andere gerechten een geraffineerd accent te geven. 

Biologisch ei
Dit ei draagt met trots het EKO-keurmerk en het driesterren logo 
‘Beter Leven’ van de Dierenbescherming. De kippen krijgen een 
uitgebalanceerd biologisch voer, vol met biologische maïs, soja 
en granen. Dit komt de gezondheid en het verenkleed van de 
kippen ten goede en daarmee ook de smaak van de eieren.  
De kippen worden dagelijks met de hand bijgevoerd met biolo-
gisch geteeld graan. Het Biologische ei komt van biologische 
kippen die de wei in kunnen wanneer ze maar willen. Deze wei 
wordt biologisch bewerkt, zonder kunstmest of andere che-
mische middelen. De uitloop is zodanig ingericht, dat de leefom-
standigheden van de kippen puur natuurlijk zijn. Met een beetje 
fantasie proeft u de vrijheid en de natuur in de eieren.
Verkrijgbaar in een verpakking van zes en tien stuks.

Biologische eieren
Biologische eieren komen van leghennen die onder puur  
natuurlijke omstandigheden leven. Zij kunnen ook naar buiten 
en krijgen, in tegenstelling tot kippen in een vrije uitloop, biolo-
gisch voer. De hennen in een biologische uitloop hebben geen 
gekapte snavels.

w w w . m i l i e u r a a d z w o l l e . n l
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http://www.blijekip.nl/
http://www.milieuraadzwolle.nl
http://www.blijekip.nl/
mailto:etraag@hotmail.com
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Vrije uitloop
Er zijn ook pluimveehouders die gebruik maken van een schar-
relstal met een uitloop naar buiten. Overdag verblijven de hen-
nen in de buitenlucht zoveel ze maar willen, terwijl ze tijdens de 
schemering vanzelf weer naar binnen gaan. Naast het voer dat de 
hennen in de stal krijgen, eten ze buiten gras, wormen en rup-
sjes. Door het nemen van een stofbad worden de veren in goede 
conditie gehouden. 

Buitenei
Deze eieren zijn gelegd door kippen die in een overdekte schar-
relren leven, waar ze alle ruimte hebben om een stofbad te 
nemen. Maar ze kunnen ook dagelijks naar buiten in een wei, 
waar voldoende beschutting is voor de kippen om zich veilig te 
voelen. En deze uitloop is zodanig ingericht, dat de van nature 
nieuwsgierige hennen volop op ontdekkingstocht kunnen gaan. 
Deze leefomstandigheden zijn goed voor onze hennen en daar-
om ook goed voor de smaak van uw ei. 

Mais en Granen ei
Maïs en granen vormen wereldwijd de belangrijkste voedings-
bronnen voor mens en dier. Wij hebben voor de kippen die 
vrij buiten lopen maar liefst 60% maïs en granen in het voer 
opgenomen. Dat zorgt niet alleen voor een smaakvol ei en een 
mooie gele dooier, maar ook voor een bijdrage aan een uitge-
balanceerd dieet. Door de extra maïs bevat het ei namelijk meer 
linolzuur en daardoor minder verzadigd en meer onverzadigd 
vet. Het Maïs & Granenei bevat kortom alle kenmerken van een 
lekker ei: vers, ambachtelijk, gezond en lekker.

Omega 3 ei
Het Omega 3 ei combineert de gezonde bouwstoffen van alle 
eieren met extra gehaltes Omega 3. Bij het samenstellen van een 
verantwoord dieet past aandacht voor meer onverzadigde en 
minder verzadigde vetzuren. Onze Omega 3 eieren bevatten tot 
zes keer meer Omega 3 vetzuren dan andere eieren. Deze vet-
zuren zijn essentieel voor onder meer de opbouw van celwanden 
in het menselijk lichaam en zijn met name van belang voor zwan-
gere vrouwen en opgroeiende kinderen. De Omega 3 eieren wor
den gelegd door kippen die vrij buiten lopen en voer krijgen dat 
verrijkt is met plantaardige ingrediënten, gebaseerd op lijnzaad. 
De kip zet dit op natuurlijke wijze om in extra Omega 3. Omega 3 
vetzuren zijn noodzakelijke en gezondheidsbevorderende bouw-
stoffen en dus goed voor uw gezondheid

http://www.milieuraadzwolle.nl
mailto:etraag@hotmail.com
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PROduCert

Kip

De grootste productie van scharrelvlees kippen vindt in Frankrijk 
plaats. Franse controle-instellingen voeren bij de productiebed-
rijven de controles uit. In Nederland wordt de certificering en 
controle van productiebedrijven uitgevoerd door het Controle-
bureau Pluimvee en Eieren (CPE) in Zeist.  
PROduCERT is uitsluitend  verantwoordelijk voor de certificering 
van bedrijven die de scharrel vleeskip bewerken en verkopen.

Rund

Bedrijven waar France Limousin Nederland zijn vlees betrekt zijn 
gecertificeerd door Qualicert op basis van de Europese Norm 
45011. Deze Franse instelling houdt toezicht op de productie en 
slacht.  
De certificering door PROduCERT heeft alleen betrekking op de 
verwerking en verkoop in Nederland. 

Varken 

Naast welzijnsaspecten voor de dieren zijn er ook voorwaarden 
gesteld aan voer en verkoop. Deelnemende bedrijven worden 
onaangekondigd gecontroleerd, voor slagers en andere vlees-
verwerkende bedrijven is dit minimaal 6x per jaar, veehouders 
kunnen minimaal 2x per jaar een inspecteur verwachten. Indien 
er afwijkingen worden vastgesteld tijdens de inspecties wordt 
een sanctie opgelegd. Dit kan een varieren van een schriftelijke 
waarschuwing tot uitsluiting van deelname, dit afhankelijk van 
de ernst van de overtreding.

Checken of dit nog 
in de winkel ligt.

http://www.milieuraadzwolle.nl
http://www.producert.nl/
http://www.producert.nl/
http://www.producert.nl/
http://www.producert.nl/
mailto:etraag@hotmail.com
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Marine Stewardship Council
De MSC heeft in samenwerking met verschil-
lende wetenschappers en visserijdeskundi-
gen van over de hele wereld een standaard 
ontwikkeld voor duurzaam gevangen vis en 
een standaard voor de traceerbaarheid in de 

visketen. Elk van deze standaarden is gebaseerd op onafhan-
kelijke derde partij beoordeling door geacccrediteerde certi-
ficeerders. Deze standaarden voldoen aan de strengste interna-
tionale criteria voor beste praktijk ter wereld. De standaarden 
helpen de wereldwijde transformatie naar duurzame vismarkten 

Principe 1: Duurzame visbestanden

De visserijactiviteiten moeten op een voor de vispopulatie 
duurzaam niveau liggen. Alle gecertificeerde visserijen moeten 
zodanig te werk gaan dat het vissen oneindig door kan gaan 
zonder dat de bronnen uitgeput raken.

Principe 2: Milieubelasting minimaliseren

Visserijactiviteiten moeten zodanig worden beheerd dat de struc-
tuur, productiviteit, functie en diversiteit van het ecosysteem 
waarvan de visserij afhankelijk is behouden blijven.

Principe 3: Effectief beheer

De visserij moet alle lokale, nationale en internationale wetten 
naleven en beschikken over een beheersysteem waarmee kan 
worden ingespeeld op veranderende omstandigheden en waar-
mee de duurzaamheid behouden kan blijven. 

http://www.milieuraadzwolle.nl
http://www.msc.org/?set_language=nl
http://www.msc.org/?set_language=nl
mailto:etraag@hotmail.com


Graskeurmerk
Stichting Gras Keurmerk is in 1991 opge-
richt om de Grasdier Landbouw in Neder-
land te stimuleren.
Ze verstrekt het Gras Keurmerk aan  
be drijven die dierlijke en plantaardige  
producten maken, geproduceerd volgens 
de Normering Grasdier Landbouw. 

In de Grasdier landbouw worden kippen, varkens, kalveren, 
koeien, biggen en kuikens etc. in ruime stallen gehouden en kun-
nen dagelijks gezond naar buiten.
Landbouwproducten (aardappelen, uien, sla etc.) worden ge-
teeld met plantaardige/dierlijke mest alsook in combinatie met 
de gras/klaver teelt.
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is zeer beperkt.

IKB
Het keurmerk voor Integrale Keten Beheers-
ing (IKB) geeft aan dat er bij de productie, 
transport en verwerking van rundvlees, 
varkensvlees en kip extra controles plaats-
vinden. Er wordt gekeken naar of voldaan 
wordt aan de wettelijke eisen voor vee-

voer, dierenwelzijn, medicijngebruik, gebruik verboden stoffen, 
 hygiëne en voedselveiligheid en transport.

Bij IKB worden geen extra eisen gesteld die gericht zijn op het 
milieu of dierenwelzijn. Het IKB keurmerk staat niet altijd op de 
verpakking. De deelnemende boeren krijgen een certificaat.

Max Havelaar
Max Havelaar is het onafhankelijke keurmerk 
voor Fairtrade. Het biedt consumenten en bedr-
ij  ven de mogelijkheid om kleine producenten in 
ontwikkelingslanden te helpen een betere plek 
te verwerven in de handelsketen, zodat zij kun-
nen leven van hun werk. Het geeft consumenten 

de zekerheid dat producten met het keurmerk zijn verhandeld 
onder eerlijke handelsvoorwaarden. Het keurmerk is inmiddels 
te vinden op een brede range van 1700 producten zoals thee, 
chocolade, wijn, suiker, rijst, allerlei soort fruit, katoen en zelfs ijs. 

Stichting Max Havelaar is onderdeel van een internationale 
koepelorganisatie: Fairtrade Labelling Organizations (FLO). Sinds 
de introductie van het Max Havelaar keurmerk in 1988 heeft dit 
Nederlandse initiatief navolging gekregen in meer dan twintig 
andere landen.

Utz Certified
Een keurmerk voor koffie, cacao en thee. 
Oorspronkelijke naam was Utz Kapeh, goede 
koffie in Maja taal.

w w w . m i l i e u r a a d z w o l l e . n l
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http://www.graskeurmerk.nl/
http://www.pve.nl/pve?waxtrapp=teGsHsuOnbPTE
http://www.maxhavelaar.nl/
https://www.utzcertified.org/
http://www.milieuraadzwolle.nl
http://www.graskeurmerk.nl/
http://www.pve.nl/pve?waxtrapp=teGsHsuOnbPTE
http://www.maxhavelaar.nl/
mailto:etraag@hotmail.com
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Kledingkeurmerken

Global Organic Textile Standard
Kleding of textiel met dit keurmerk bestaan 
voor minstens 70% uit biologische vezels. Het 
gaat om natuurvezels zoals katoen, wol, zijde, 
vlas en hennep die biologisch geteeld worden. 
Het meest voorkomende gewas is biologische 
katoen. Het keurmerk stelt ook eisen aan de 

verwerking van de natuurvezel tot stof en kleding, zowel milieu-
technisch als op het gebied van arbeidsrechten. 

Organic Exchange
Kleding die deze variant van het keurmerk krij-
gen, bestaan het volledig uit biologisch katoen. 
Echter zijn er geen milieueisen of eisen rondom 
arbeidsomstandigheden. 

Verzorgingsproducten

BDIH-keurmerk
Dit Duitse keurmerk garandeert een 100% nat-
uurlijk verzorgingsproduct met plantaardige 
ingrediënten zoveel mogelijk uit biologische 
landbouw. Ook de productie is zo duurzaam 
mogelijk en dierproefvrij. Synthetische stoffen 
en aardolieproducten zijn niet toegestaan. 

Merken die hieraan voldoen zijn o.a:
 • Missen er hier nog 2?
 • Missen er hier nog 2?
 • Weleda
 • Dr Hauschka
 • Earth Line
 • Pure Altitude Bio Organic van Fermes de Marie
 • Care van Stella McCartney

http://www.milieuraadzwolle.nl
http://www.global-standard.org/
http://textileexchange.org/
http://www.kontrollierte-naturkosmetik.de/e/guideline_natural_cosmetics.htm
http://www.global-standard.org/
http://textileexchange.org/
mailto:etraag@hotmail.com
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Voordelen van biologisch voor de consument
Biologische landbouw heeft een belangrijke natuur- en land-
schapswaarde, biologische landbouw is een productie methode 
met respect voor de natuur. 
Doordat er geen chemische bestrijdingsmiddelen en natuurlijke 
mest worden gebruikt neemt de biodiversiteit, de variatie aan 
planten en dieren toe en blijven de bodems en sloten rondom 
het bedrijf toe.
Ook worden in biologische producten worden geen chemisch-
synthetische kleur-, geur-, smaak- of conserveringsmiddelen ver-
werkt. Daarnaast werkt de biologische landbouw zoveel mogelijk 
met een gesloten kringloop. Dit houdt in dat het aantal dieren 
wordt gekoppeld aan de hoeveelheid grond die de boer heeft. 
Hierdoor kent de biologische landbouw geen mestoverschot.

http://www.zichtopbiologisch.nl/informatief.html
Wat zijn nu echt de voordelen voor ons als consument wanneer 
we kiezen voor biologische producten, naast dat het natuurlijk 
minder schadelijk is voor het milieu en beter voor het welzijn van 
de dieren.

Biologisch Brood
Biologisch brood wordt op een lagere temperatuur afgebakken, 
waardoor er minder voedingsstoffen verloren gaan.

Biologische Zuivel
Biologische melk bevat meer gezonde omega-3 vetzuren dan 
normale melk. Deze vetzuren zijn belangrijk voor het immuun-
systeem, en helpen bij het tegengaan van allergieën, astma en 
hart- en vaatziekten. Biologische zuivel is ook helemaal vrij van 
hormonen en antibiotica

Biologisch Vlees
Ook in biologisch vlees zal je geen groeihormonen en antibiotica 
aantreffen. Biologisch vlees is puur en natuurlijk vlees zonder 
chemische additieven en  dieren hebben een beter leven gehad.
Ook wordt er geen gebruik gemaakt van diermeel, waardoor de 
kans op BSE (de hersenziekte Creutzfeldt-Jacobs) nihil is. Inmid-
dels is er biologische kip, rundvlees en varkensvlees verkrijg-
baar. Biologisch lamsvlees en biologisch kalfsvlees zal je nooit 
aantreffen, omdat dit tegen het principe ingaat dat er geen vlees 
verkocht wordt van niet-volwassen dieren.

Biologische Groenten
Wist je dat gewone sla die voorverpakt wordt aangeboden in de 
supermarkt, eerst gewassen wordt in een mengsel van water en 
chloor om de sla knapperig te houden? De verpakking wordt, sa-
men met de sla, gevuld met kooldioxide en stikstof voordat deze 
wordt afgesloten. Biologische groente is nooit voorverpakt, en 
bevat meer vitamines en mineralen dan voorverpakte groente.

Biologisch Fruit
Op normaal fruit wordt regelmatig restanten van pesticiden aan-
getroffen. Bij het telen van biologisch fruit worden nooit pestici-
den gebruikt. Biologisch fruit bevat meet vitamine C en vaak ook 
meer mineralen en antioxidanten. 

Biologische Olie
In tegenstelling tot normale olie, wordt biologische olie gepro-
duceerd bij een veel lagere temperatuur waarbij de voedingsstof-
fen behouden blijven. Als olie met een hoge temperatuur wordt 
geproduceerd, worden de (gezonde) onverzadigde vetzuren 
omgezet in (ongezonde) verzadigde vetzuren.

http://www.milieuraadzwolle.nl
http://www.zichtopbiologisch.nl/informatief.html 
mailto:etraag@hotmail.com
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Gezond eten is niet alleen goed voor u, het kan ook beter uitpak-
ken voor het milieu. Van alle milieubelasting die een gemiddeld 
huishouden veroorzaakt, komt 20 tot 30 procent namelijk voort 
uit voeding.

Tips 
•	   Laat vlees af en toe staan; dat scheelt veel productie- 

energie en vermindert de uitstoot van broeikasgassen.
•	   Kies groenten en fruit van het seizoen, en vermijd produc-

ten die per vliegtuig zijn getransporteerd.
•	   Koop milieuvriendelijk geteelde producten: let op Milieu-

keur en EKO-keurmerk. Zie ook Voedselkeurmerken.
•	   Gooi zo min mogelijk eten weg om energieverspilling 

tegen te gaan: koop op maat, bewaar zorgvuldig en kook 
porties op maat.

•	   Spaar het klimaat: verbruik minder energie voor koelen 
en koken en laat de auto staan als u boodschappen gaat 
doen.

Keurmerken op tropische producten (koffie, thee, chocolade) 
gaan meestal over eerlijke handel; keurmerken op dierlijke 
producten (vlees, vis, zuivel, eieren) stellen eisen aan diervriende-
lijkheid en soms ook milieubelasting.

Bron: http://www.milieucentraal.nl/themas/milieubewust-eten

Biologische groente/ Groenteabonnementen

Tuin Salland    
Maatgravenweg 20
8026 RG Zwolle
Tel 038- 454 23 37
Info@tuinsalland.nl
www.tuinsalland.nl

Landjuweel De Hoeven
Middenweg 4
7722 XK Dalfsen
Tel: 0529- 427688
www.landjuweeldehoeven

De Zonnehorst
Evenboersweg 28
7715 PH Punthorst
Tel: 0529-483463
info@zonnehorst.nl
www.zonnehorst.nl

Proef: 
Is nu www.proef.nu (was eerder bekend onder de naam Vitatas)
Proef is een landelijke organisatie waar verschillende aanbieders 
zijn aangesloten die zich promoten met betrekking tot duurzame 
biologische producten.

Afhaalpunten Proef Vitatas:

Deliweb     Overesch Raalte
Van der Capellenstraat 57   Hondemotsweg 40
8014 VV Zwolle    8101 NJ Raalte
info@deliweb.nl    info@overesch.nl
tevens webwinkel    www.overesch.nl 
tvens webwinkel 
www.deliweb.nl
    
Ekoplaza Zwolle
Vechstraat 50
8021 AX Zwolle
038-4551212
 info@ekoplaza.nl

Markten met biologische producten

Streekmarkten in Zwolle
Enkele malen per jaar vind er op Doepark de Nooterhof en de 
Agnietenberg streekmarkten plaats. Hier kunt u op een leuke 
manier kennis maken met de verschillende aanbieders van biolo-
gische en streekproducten uit uw omgeving.

 Informatie over data en deelnemers van de streekmarkten kunt 
u vinden bij:
Doeparkt de Nooterhof : www.doeparknooterhof .nl
Slowfood Zwolle: www.slowfoodzwolle.nl
De Agnietenberg: www.deagnietenberg.nl

http://www.milieuraadzwolle.nl
http://www.milieucentraal.nl/themas/milieubewust-eten
mailto:etraag@hotmail.com
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www.hollandsemarkten.nl
Website met o.a. biologische markten per plaats.

Zwolle – Melkmarkt – biologische markt
Iedere vrijdag van 8:30 – 13:00uur biologische markt.

Steenwijk – Oosterpoort -de Smikkelmarkt
Vrijdags 10:00 – 17:00uur.

Stichting de Stadstuinders Zwolle
Wijkboerderij de Klooienberg
Klooienberglaan 1,
8031 GA Zwolle
www.facebook.com/stadstuinders.zwolle

Stichting De Stadstuinders beheerd de tuin bij Wijkboerderij De 
Klooienberg. De stadstuinders verbouwen op biologische wijze 
groenten en (medicinale) kruiden. In onze biologische stadstuin 
worden de gewassen direct geoogst vanaf de grond of de plant.
Bij de wijkboerderij staat een bord waarop staat vermeld welke 
groenten de stadstuinders voor verkoop aanbieden.

Biologische Producten Vlees – Vis – Zuivel

Vechtdalproducten

Kwalitatief hoogstaande producten die geproduceerd zijn met 
respect voor omgeving en milieu.
Er is een milieu, natuur- en diervriendelijk agrarisch productiesys-

teem wat vrijwel volledig toegankelijk is voor burgers en toeris-
ten. De dieren hebben een beter leven, gewassen worden op een 
natuurvriendelijke wijze gekweekt. De liefde voor dier, natuur 
en landschap staat voorop. Dit leidt tot een aanzienlijk hogere 
voedselkwaliteit. Een gerecht uit de eigen omgeving geeft een 
belangrijke meerwaarde. Er worden geen onnodige kilometers 
gemaakt en het prachtige landschap wordt gebruikt en benut.
Door van de Vechtdal Producten te genieten helpt u mee om het 
gebied in stand te houden. Alle omstandigheden zijn geperfec-
tioneerd om een nieuw regionaal topproduct te presenteren:

“Vechtdal Producten!” Een puur stukje natuur.

www.vechtdalproducten.nl

Slagerij Haverkort  
Assendorperstraat 49
8012 DE Zwolle
tel:038-4216986
www.slagerijhaverkort.nl

’t Ecolar
Heinoseweg 40
8026 PD Wijthmen
tel: 0529-401929
www.ecolar.nl

Biologische supermarkten 

Gooody foods   
Potgieterssingel 1 
8011 NA Zwolle  
038-4225450
www.gooodyfooods.nl

EKO Plaza Zwolle
Vechstraat 50
8021 AX Zwolle
038-4551212
 info@ekoplaza.nl

Bewust lekker eten is een betaalbare keuze geworden dankzij 
EkoPlaza, de biologische supermarkt. Proef de pure smaak van 
voeding die op een natuurlijke manier is geproduceerd. Geniet 
van de wetenschap dat u uw lichaam voedt met de beste pro-
ducten, zonder daarmee het milieu onnodig
te belasten. En, door de transparante samenwerking met boeren 
en telers, kan EkoPlaza haar prijzen als biologische supermarkt 
betaalbaar houden. Zoals het natuurlijk hoort; het beste voor 
iedereen.

Van Haver tot Gort – biologische online winkel.
Van Haver tot Gort maakt een gezonde levensstijl toegankelijk, 
door een groot assortiment biologische producten aan te bie-
den, maar ook door mensen in Nederland de kans bieden om 
biologisch te kopen of actief mee te werken door te starten met 
hun eigen afhaalpunt, het Haverpunt. 
Klanten kunnen online een bestelling plaatsen, welke dan kun-
nen worden adgehaald bij het haverpunt bij u in de buurt. Bekijk 

http://www.milieuraadzwolle.nl
mailto:etraag@hotmail.com
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de website voor de haverpunten en het assortiment.
http://www.vanhavertotgort.nl/discountedProducts.php

Catering /restaurants

Theehuis Earthship
Doepark Nooterhof
Goertjesweg 1
8013 PA Zwolle
Theehuis Earthship: 038 - 422 46 19

Voor vrijwel alle gerechten die we serveren in het Theehuis maakt 
Theehuis Earthship gebruik van streekproducten. Biologisch, 
dichtbij geteeld, gekweekt en verwerkt.

De Korenbloem catering.
Tiendschuurstraat 80
8043 XS Zwolle
06- 42 65 84 00
www.cateringdekorenbloem.nl

Een groot aantal restaurants in Zwolle hebben ook biologische 
en/ of  streekproducten op de menukaart staan. 
Omdat wij als milieuraad niet kunnen garanderen dat de betref-
fende restaurants uitsluitend met deze producten werken, at-
tenderen wij u op een aantal restaurants in Zwolle die o.a. met 
biologische en/of streekproducten werken. Voor meer informatie 
kunt u het restaurant zelf of de website van hun bezoeken.

De Stadsgenoot 

Sassenstraat 9
8011 PA Zwolle
038-4227578
info@lunchroomdestadsgenoot.nl

De mandarijn 
Mandjesstraat 4
8011 RM
Zwolle
http://www.demandarijn.nl/

Pestengasthuys – kan op de website niets vinden dat ze zich echt 
richten op biologische/streekproducten.

Gelagkamer Hoogh                   Bieden af en toe een menu aan dat 
bestaat uit biologische 
Sassenstraat 3      en streekproducten. 
8011 PA Zwolle
038-4217670
www.gelagkamerhoog.nl

http://www.milieuraadzwolle.nl
mailto:etraag@hotmail.com
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De groenste apps
Groene apps die je helpen bij een duurzame levensstijl. Niet  
alleen goed voor het milieu, je kunt er ook geld mee besparen.

Je ecologische footprint
Met deze app kun je nagaan wat jouw 
manier van leven, je energieverbruik, je 
voeding, je reisgedrag voor ecologische 
footprint achterlaat. Deze app is gratis.

kWh
Als je op energie wilt besparen, moet 
je natuurlijk eerst weten welk apparaat 
het meest verbruikt. Daar geeft deze 
app inzicht in. Nederlandse energi-
emaatschappijen hebben hun apps die 
je meestal gratis kunt downloaden en 
die dan de energieprijzen verwerken. 

Greenzine
Greenzine is een Nederlandstalig groene app met allerlei informa-
tie over een groene en duurzame levensstijl.
Deze app is gratis

Good & Green Guides
Gids met allerlei duurzame adressen van de grootste 19 steden in 
Nederland. Je vindt er groene kapsalons, winkels, restaurants, enz.
De app is gratis.

Ecochallenge
App met weetjes, tips en uitdagingen die je leven duurzamer kun-
nen maken. De app is gratis en engelstalig.

De apps zijn te vinden op de website:
http://lifestyle.rubriek.nl/lifestyle/groene_apps.php

CO2-vergelijker
De app CO2-vergelijker voor Android (play.google.com) en iPhone 
(itunes.apple.com) laat real time zien hoeveel CO2 u met een 
treinreis uitstoot vergeleken met een autorit over hetzelfde tra-
ject. De app is door Milieu Centraal ontwikkeld met de NS.

Keurmerkenwijzer
De app KeurmerkenWijzer voor Android (play.google.com) en 
iPhone (itunes.apple.com) laat zien wat een keurmerk betekent 
en hoe de controle is geregeld.
Zo wordt het kiezen van duurzame producten makkelijker.
 

Weggooitest
Eten is om op te eten - weggooien is zonde. De app Weggooit-
est maakt het makkelijk om te ontdekken hoeveel kilo eten (en 
euro’s!) u jaarlijks weggooit.

Deze app is alleen beschikbaar voor iphone (itunes.apple.com).

Apps die inzicht geven in uw gebruik

http://www.milieuraadzwolle.nl
https://itunes.apple.com/nl/app/eco-footprint/id334459678?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/kwh-planner/id391031118?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/eco-footprint/id334459678?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/kwh-planner/id391031118?mt=8
mailto:etraag@hotmail.com
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