
 

IMPACT EKO-KEURMERK OP 
DUURZAAMHEID 
 

EKO is een keurmerk dat verder gaat dan biologisch. Alleen biologisch gecertificeerde bedrijven 

komen in aanmerking voor EKO. Zij krijgen het EKO-keurmerk als zij voldoen aan de EKO-normen. 

De impact die biologische boeren hebben, zijn dus ook van toepassing op EKO. De impact die biologisch met 

zich meebrengt is de basis, hier bovenop komt de impact van EKO. Dat komt door de voorgeschreven EKO-

normen. In dit document worden de belangrijkste normen per sector beschreven, inclusief de impact van die 

norm op duurzaamheid. 

Dit document gaat alleen in op de normen die voor alle bedrijven gelden en niet voor de normen in het 

ontwikkelassessment waar de deelnemers een keuze uit hebben. De feitelijke impact op de duurzaamheid ligt 

dus nog hoger. 

 

  



 

1 – Akkerbouw en groenteteelt in de vollegrond 
NORM: In het bouwplan zijn minder dan 50% rooigewassen en meer dan 30% 

rustgewassen opgenomen.  
Deze norm heeft impact op de bodem. 

IMPACT 

In een bouwplan geven rustgewassen (graan- of maaigewassen) rust aan de bodem doordat ze weinig verstoring 
behoeven bij de oogst en in het algemeen een goede wortelontwikkeling en bodembedekking geven die de 
structuur ten goede komt. De oogst kan vaak onder relatief gunstige 
weersomstandigheden plaatsvinden (einde zomer) waardoor de bodemstructuur gedurende zo’n jaar sterk kan 
verbeteren. Ook bieden de rustgewassen meer nutriëntenefficiëntie waarmee stikstof minder verloren gaat. 
Rustgewassen helpen organische stof op te bouwen doordat er minder organische stof 
wordt afgebroken bij de oogst. Als de bodem namelijk verstoord moet worden, zoals bij 
rooigewassen het geval is, versnelt de afbraak van organische stof omdat er zuurstof aan 
de bodem wordt toegevoegd. Naarmate het organische stofgehalte hoger is, kan het gevolg daarvan ernstiger 
zijn. Met andere woorden: hoe meer je ervan hebt, hoe meer je kwijt 
kunt raken. Een tweede reden waarom rustgewassen bijdragen aan organische stofopbouw is omdat er relatief 

veel gewasresten achterblijven op het land na de oogst. (Koopmans en Opheusden, 2019). 

 

Norm: Minimaal 5% natuur of landschapselementen.  
Deze norm heeft impact op de biodiversiteit 

IMPACT 

Toename van natuur en landschap met minimaal 5%. Met een gemiddelde oppervlak van 49 ha per bedrijf 

betekent dit minimaal 24.500 m2 natuur erbij per bedrijf.(Bedrijven infomatienet Wageningen Economic 

Research). 

 

Norm: Aangekochte energie is groene stroom.  
Deze norm heeft impact op het klimaat 

IMPACT  

Duurzame energiebronnen als waterkracht, windenergie, zonne-energie en biomassa dragen minder bij 

aan klimaatverandering dan 'grijze' bronnen van stroom: kolen- en gascentrales. Om elektriciteit als groene 

stroom te mogen verkopen moet een leverancier er GvOs (Garantie van Oorsprong) voor hebben. Grijze 

stroom heeft een emissie van 0,69 kg Co2 per kwH. De emissie van groene stroom is in principe nul. Daarbij 

moet opgemerkt worden dat deze lage uitstoot niet geldt voor een energieleverancier die (op haar stroometiket) 

groene stroom zegt te leveren maar die in werkelijkheid grijze stroom inkoopt en deze stroom administratief 

‘vergroend’ door er buitenlandse GvO’s (groencertificaten) bij te kopen. (Co2 emissiefactoren 2022; CE Delft 

Emissiekengetallen elektriciteit). De feitelijke impact op de duurzaamheid is daarmee moeilijk vast te stellen. 

 

 

 

https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/


 

Norm: Geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen voor privégebruik (o.a. 

erf, tuin, bestrating, berm).  
Deze norm heeft impact op de emissie van deze stoffen naar bodem, water en lucht. 

IMPACT 

Doordat deze stoffen niet gebruikt worden, vindt er ook geen emissie van deze stoffen naar bodem, lucht en 

water plaats. 

  



 

2 – Legpluimveehouderij 
Norm: Elke drie jaar elektrokeuring 

Norm: Managementbegeleiding (minimaal 4 keer per jaar) door een dierenarts. 

Ontwormen vindt alleen plaats op advies en na onderzoek van een dierenarts.  

Norm: De maximale afstand tussen het opfokbedrijf en het legbedrijf en de 

maximale afstand tussen het legbedrijf en de slachterij bedragen elk 400 km. 
Deze  normen dragen bij aan het dierenwelzijn en diergezondheid. 

IMPACT 

Door deze norm van de elektrokeuring wordt het risico op brand in een kippenstal kleiner en daarmee de kans 

op dit dierenleed. De diergezond en de inzet van diergeneesmiddelen wordt gereduceerd door de begeleiding 

van de dierenarts.  

Het dierenwelzijn is gebaat bij een vermindering van de afstand die die de dieren vervoerd worden. 

 

Norm: Aanplant in de uitloop en verplichte inzaai van de uitloop bij  leegstand in 

het voorjaar en de zomer. 
Deze normen hebben impact op de biodiversiteit.  

IMPACT:  

Er zijn in Nederland ongeveer 3,2 miljoen biologische leghennen op 225 bedrijven. (agrimatie).Elke leghen heeft 

een uitloop nodig van 4 m2. (website Skal). Deze EKO norm betekent dat er per bedrijf gemiddeld 56.888 m2 

aan biodiversiteit geproduceerd wordt.  

 

Norm: Aangekochte energie is groene stroom.  
Deze norm heeft impact op het klimaat 

IMPACT:  

Duurzame energiebronnen als waterkracht, windenergie, zonne-energie en biomassa dragen minder bij 

aan klimaatverandering dan 'grijze' bronnen van stroom: kolen- en gascentrales. Om elektriciteit als groene 

stroom te mogen verkopen moet een leverancier er GvOs (Garantie van Oorsprong) voor hebben. Grijze 

stroom heeft een emissie van 0,69 kg Co2 per kwH. De emissie van groene stroom is in principe nul. Daarbij 

moet opgemerkt worden dat deze lage uitstoot niet geldt voor een energieleverancier die (op haar stroometiket) 

groene stroom zegt te leveren maar die in werkelijkheid grijze stroom inkoopt en deze stroom administratief 

‘vergroend’ door er buitenlandse GvO’s (groencertificaten) bij te kopen. (Co2 emissiefactoren 2022; CE Delft 

Emissiekengetallen elektriciteit). De feitelijke impact op de duurzaamheid is daarmee moeilijk vast te stellen. 

  

https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/


 

3 – Rundveezuivel 
Norm: Er  is weidegang tussen 15 april en 15 oktober.  

Norm: Er zijn niet meer dan 6,5 koeien per ha weidbare oppervlak.  

Norm: Het ligbedcomfort is groot doordat het gebruikte strooisel voor alle 

melkkoeien en kalfkoeien minimaal 15 cm dik is.  

Norm: Er is borstelgelegenheid en voldoende daglicht.  

Norm: De dierdagdosering van diergeneesmiddelen van het afgelopen jaar is max 

0,75. 
Deze normen hebben impact op het dierenwelzijn en diergezondheid.  

IMPACT: 

De impact op het dierenwelzijn van runderen is groot. Ze kunnen in de zomer naar buiten en hebben daar 

voldoende ruimte. Als ze binnen liggen, liggen ze comfortabel. Ze hebben voldoende licht en kunnen zich lekker 

schuren aan een borstel. Het gebruik van diergeneesmiddelen voor deze dieren wordt waar mogelijk beperkt. 

 

Norm: Minimaal 5% natuur of landschapselementen.  
Deze norm heeft impact op de biodiversiteit 

IMPACT: 

Toename van natuur en landschap met minimaal 5%. Met een gemiddelde oppervlak van 87 ha per bedrijf 

betekent dit minimaal 43.500 m2 natuur erbij per bedrijf.(Bedrijven infomatienet Wageningen Economic 

Research). 

 

Norm: Aangekochte energie is groene stroom.  
Deze norm heeft impact op het klimaat 

IMPACT: 

Duurzame energiebronnen als waterkracht, windenergie, zonne-energie en biomassa dragen minder bij 

aan klimaatverandering dan 'grijze' bronnen van stroom: kolen- en gascentrales. Om elektriciteit als groene 

stroom te mogen verkopen moet een leverancier er GvOs (Garantie van Oorsprong) voor hebben. Grijze 

stroom heeft een emissie van 0,69 kg Co2 per kwH. De emissie van groene stroom is in principe nul. Daarbij 

moet opgemerkt worden dat deze lage uitstoot niet geldt voor een energieleverancier die (op haar stroometiket) 

groene stroom zegt te leveren maar die in werkelijkheid grijze stroom inkoopt en deze stroom administratief 

‘vergroend’ door er buitenlandse GvO’s (groencertificaten) bij te kopen. (Co2 emissiefactoren 2022; CE Delft 

Emissiekengetallen elektriciteit). De feitelijke impact op de duurzaamheid is daarmee moeilijk vast te stellen. 

 

Norm: Geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen voor privégebruik (o.a. 

erf, tuin, bestrating, berm).  
Deze norm heeft impact op de emissie van deze stoffen naar bodem, water en lucht. 

IMPACT: 

Doordat deze stoffen niet gebruikt worden, vindt er ook geen emissie van deze stoffen naar bodem, lucht en 

water plaats.  

https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/


 

4 – Varkenshouderij 
Norm: De drachtige zeugen hebben beschikking over een weide (van 01-04 tot 01-

11), waarbij de maximale norm 120 dragende zeugen per hectare is en de wenselijk 

norm maximaal 60 dragende zeugen per hectare is.  

Norm: De afstand tussen vermeerderaar en vleesvarkenshouders bedraagt niet 

meer dan 65 km (hemelsbreed).  

Norm: De varkens worden geboren, getogen en geslacht in Nederland.  

Norm: De dierdagdosering van antibiotica wordt gemonitord per bedrijf, voor de 

categorieën zeugen/ biggen, speenbiggen en vleesvarkens. 

Norm: Varkens worden aan de slachtlijn gemonitord op Toxoplasmose. Er worden 

per levering 6 bloedmonster genomen en onderzocht op Toxoplasma. 

Toxoplasmose wordt gemonitord door een uitgebreid onderzoek aan de slachtlijn.  

Norm: Het bedrijf krijgt slachtgegevens over kwaliteit en gezondheid 

teruggekoppeld van de slachter. 
Deze normen hebben impact op het dierenwelzijn en diergezondheid.  

IMPACT: 

De drachtige zeugen kunnen naar buiten en hebben daar voldoende ruimte. Het transport van de varkens is 

zeer beperkt door de beperkt afstand naar de slachter en doordat de varkens in Nederlands zijn en blijven. Het 

gebruik van antibiotica wordt zo laag mogelijk gehouden en de gezondheid van de dieren wordt goed in de 

gaten gehouden. 

 

Norm: het strooisel dat gebruikt wordt is 100% biologisch gecertificeerd.  
Deze norm beperkt de emissie naar bodem, lucht en water. 

IMPACT: 

Doordat het strooisel biologisch gecertificeerd is, worden er geen synthetische gewasbeschermingsmiddelen en 

geen kunstmest gebruikt voor de productie van dit strooisel. Er is dus ook geen emissie naar bodem, water en 

lucht van deze stoffen. 

 

Norm: Aangekochte energie is groene stroom.  
Deze norm heeft impact op het klimaat 

IMPACT:  

Duurzame energiebronnen als waterkracht, windenergie, zonne-energie en biomassa dragen minder bij 

aan klimaatverandering dan 'grijze' bronnen van stroom: kolen- en gascentrales. Om elektriciteit als groene 

stroom te mogen verkopen moet een leverancier er GvOs (Garantie van Oorsprong) voor hebben. Grijze 

stroom heeft een emissie van 0,69 kg Co2 per kwH. De emissie van groene stroom is in principe nul. Daarbij 

moet opgemerkt worden dat deze lage uitstoot niet geldt voor een energieleverancier die (op haar stroometiket) 

groene stroom zegt te leveren maar die in werkelijkheid grijze stroom inkoopt en deze stroom administratief 

‘vergroend’ door er buitenlandse GvO’s (groencertificaten) bij te kopen. (Co2 emissiefactoren 2022; CE Delft 

Emissiekengetallen elektriciteit). De feitelijke impact op de duurzaamheid is daarmee moeilijk vast te stellen. 

  

https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/


 

5 – Geitenzuivel 
Norm: De melkgevende geiten lopen minimaal 120 dagen gemiddeld 5 uren of meer 

in de wei.  

Norm: Er zijn maximaal 100 melkgeiten per ha beweidbare oppervlakte.  

Norm: Alle mannelijke dieren, welke in het betreffende jaar zijn geboren, worden 

tenminste 21 dagen op het eigen bedrijf opgefokt/gemest.  

Norm: De dierdagdosering (DDD) van het laatste jaar (het rollend jaargemiddelde) 

is voor de melkgeiten lager dan 0,75 
Deze normen hebben impact op dierenwelzijn en diergezondheid. 

IMPACT: 

De geiten kunnen naar buiten als het weer dat toe laat en hebben daar voldoende ruimte. Ook aan het 

dierenwelzijn van de bokjes wordt aandacht besteed doordat ze niet direct worden vervoerd en worden 

opgefokt. Het gebruik van diergeneesmiddelen wordt gereduceerd waar dat mogelijk is. 

 

Norm: Het krachtvoer heeft voor 100% als herkomst geografisch Europa. 
Deze norm heeft impact op klimaat en energie. 

IMPACT: 

Deze norm reduceert het transport en daarmee het energieverbruik voor het krachtvoer. Daarmee wordt de 

emissie van Co2 gereduceerd wat gunstig is voor het klimaat. 

 

Norm: Tenminste een van de volgende maatregelen wordt genomen: 

▪ Meer dan vijf zichtbare broedplaatsen: nestkasten, zwaluwnesten; 

▪ Aanleg/beheer groenstroken, (vlinder)bloemenranden, bijenkasten, 

boomgaard; 

▪ Verklaring (vogel)werkgroepen, knotwilgen. 

Norm: Tenminste één van de volgende maatregelen wordt genomen: 

▪ Deelname georganiseerd natuurbeheer; 

▪ Verklaring nazorgers, vogelwacht; 

▪ Akker-, bloemenranden; 

▪ Natuurlijke slootkanten, knotwilgen; 

▪ Bij inzaai of doorzaai worden er, naast gras, nog drie of vier andere 

klavers/kruiden ingezaaid. 
Deze normen hebben impact op die biodiversiteit. 

IMPACT: 

De impact op de biodiversiteit is afhankelijk van de gekozen optie. 

 



 

Norm: Aangekochte energie is groene stroom.  
Deze norm heeft impact op het klimaat 

IMPACT: 

Duurzame energiebronnen als waterkracht, windenergie, zonne-energie en biomassa dragen minder bij 

aan klimaatverandering dan 'grijze' bronnen van stroom: kolen- en gascentrales. Om elektriciteit als groene 

stroom te mogen verkopen moet een leverancier er GvOs (Garantie van Oorsprong) voor hebben. Grijze 

stroom heeft een emissie van 0,69 kg Co2 per kwH. De emissie van groene stroom is in principe nul. Daarbij 

moet opgemerkt worden dat deze lage uitstoot niet geldt voor een energieleverancier die (op haar stroometiket) 

groene stroom zegt te leveren maar die in werkelijkheid grijze stroom inkoopt en deze stroom administratief 

‘vergroend’ door er buitenlandse GvO’s (groencertificaten) bij te kopen. (Co2 emissiefactoren 2022; CE Delft 

Emissiekengetallen elektriciteit). De feitelijke impact op de duurzaamheid is daarmee moeilijk vast te stellen. 

 

  

https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/


 

6 – Glastuinbouw 
Norm: De organische stofbalans is over de afgelopen 5 jaar gelijk gebleven of 

gestegen. 

Norm: Er wordt gebruik gemaakt van maximaal 80% turf en minimaal 20% andere 

materialen.  

Norm: De hoeveelheid vloeibare N meststoffen is maximaal 10% van de totale 

hoeveelheid N.  

Norm: De (aangevoerde) compost is vrij van residuen van pesticiden, zware 

metalen en glyfosaat of voldoet aan de residuennormen van keurcompost A/B. 
Deze normen hebben impact op de bodem. 

IMPACT: 

Een hoog gehalte organische stof is gunstig voor het bodemleven. Ook de beperking van de hoeveelheid 

vloeibare N in de mest is gunstig voor het organische stof gehalte en het bodemleven. Ook de uitspoeling van 

stikstof wordt beperkt door deze maatregelen. De additionele eisen aan de compost voorkomen emissie van 

pesticiden, zware metalen en glyfosaat. 

 

Norm: Het bedrijf beschikt over minimaal 3% biodiversiteit van de aangemelde 

eenheid. 
Deze norm heeft impact op de biodiversiteit. 

IMPACT: 

Toename van natuur en landschap met minimaal 3%. Met een gemiddelde oppervlak van 2,76 ha per bedrijf 

betekent dit gemiddeld minimaal 828 m2 natuur erbij per bedrijf.(Bedrijven infomatienet Wageningen Economic 

Research). 

 

Norm: Aangekochte energie is groene stroom.  
Deze norm heeft impact op het klimaat 

IMPACT: 

Duurzame energiebronnen als waterkracht, windenergie, zonne-energie en biomassa dragen minder bij 

aan klimaatverandering dan 'grijze' bronnen van stroom: kolen- en gascentrales. Om elektriciteit als groene 

stroom te mogen verkopen moet een leverancier er GvOs (Garantie van Oorsprong) voor hebben. Grijze 

stroom heeft een emissie van 0,69 kg Co2 per kwH. De emissie van groene stroom is in principe nul. Daarbij 

moet opgemerkt worden dat deze lage uitstoot niet geldt voor een energieleverancier die (op haar stroometiket) 

groene stroom zegt te leveren maar die in werkelijkheid grijze stroom inkoopt en deze stroom administratief 

‘vergroend’ door er buitenlandse GvO’s (groencertificaten) bij te kopen. (Co2 emissiefactoren 2022; CE Delft 

Emissiekengetallen elektriciteit). De feitelijke impact op de duurzaamheid is daarmee moeilijk vast te stellen. 

  

https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/


 

7 – Landbouw overige sectoren 
Norm: Het bedrijf beschikt over minimaal 3% natuur en/ of landschapselementen 

van het kadastraal bedrijfsareaal. Het doel is om te groeien naar minimaal 5% 

biodiversiteit.  
Deze norm heeft impact op de biodiversiteit. 

IMPACT: 

Toename van natuur en landschap met minimaal 3%. Met een gemiddelde oppervlak van 37 ha per bedrijf 

betekent dit gemiddeld minimaal 11.100 m2 natuur erbij per bedrijf. (Bedrijven infomatienet Wageningen 

Economic Research). 

 

Norm: Aangekochte energie is groene stroom.  
Deze norm heeft impact op het klimaat 

IMPACT: 

Duurzame energiebronnen als waterkracht, windenergie, zonne-energie en biomassa dragen minder bij 

aan klimaatverandering dan 'grijze' bronnen van stroom: kolen- en gascentrales. Om elektriciteit als groene 

stroom te mogen verkopen moet een leverancier er GvOs (Garantie van Oorsprong) voor hebben. Grijze 

stroom heeft een emissie van 0,69 kg Co2 per kwH. De emissie van groene stroom is in principe nul. Daarbij 

moet opgemerkt worden dat deze lage uitstoot niet geldt voor een energieleverancier die (op haar stroometiket) 

groene stroom zegt te leveren maar die in werkelijkheid grijze stroom inkoopt en deze stroom administratief 

‘vergroend’ door er buitenlandse GvO’s (groencertificaten) bij te kopen. (Co2 emissiefactoren 2022; CE Delft 

Emissiekengetallen elektriciteit). De feitelijke impact op de duurzaamheid is daarmee moeilijk vast te stellen. 

 

  

https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/
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