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Zoeken naar een
nieuw evenwicht
Het lijkt inmiddels een eeuwigheid geleden dat de wereld zijn onschuld verloor. Bij het begin van 2020
druppelden de eerste berichten binnen over een mysterieus nieuw virus dat zich razendsnel door China
verspreidde. Opeens keek de hele wereld naar Wuhan, de kraamkamer van corona en een stad die
enkele maanden volledig op slot ging om de pandemie een halt toe te roepen.

Het mocht allemaal niet baten want na een tussenstop in

Vuurlinie

nadruk is komen te liggen bij zoveel mogelijk productie tegen

daar kijken mensen elkaar in de ogen, ontdekken ze raakvlakken

Noord-Italië kreeg corona ook Europa in de greep. De

Ook sectoren zoals de onze, die ogenschijnlijk buiten de directe

zo laag mogelijke prijzen. In deze tijden van corona hebben we

en geven ze elkaar de hand – tenminste, buiten coronatijd.”

Nederlandse regering probeerde paniek te voorkomen en riep

vuurlinie lagen, hebben een tik gekregen. Het wegvallen van de

nooit de voedseltekorten meegemaakt zoals die tijdens de

dat het om niet veel meer dan een wat heftige griep ging maar

vraag vanuit de horeca en de evenementensector heeft

Tweede Wereldoorlog voorkwamen, maar we zijn ons wel

Zuivelmakers

daar kwamen we al snel van terug. Ook in Nederland werden in

geleid tot lagere prijzen en krimp van de omzet. En alhoewel

meer bewust geworden van de kwetsbaarheden van ons

Ook de Nederlandse zuivelsector zet zich in om overal in het

het voorjaar stevige maatregelen afgekondigd, al bleven we

voor melkveehouders ‘thuiswerken’ al eeuwenlang vanzelf

voedselsysteem. Dat heeft er (hopelijk) ook toe geleid dat we

land steeds de dialoog te voeren over de toekomst van ons

volhouden dat we het slimmer aanpakten dan de rest van de

sprekend is, kregen zij eveneens te maken met groot en klein

de maatschappelijke betekenis van een vitale agrarische

landschap en de invulling van de schaarse ruimte die we nu

wereld en hoefden we bijvoorbeeld niet meteen een

gedoe, bijvoorbeeld vanwege haperende logistieke verbin

sector opnieuw zijn gaan ontdekken. We moeten zuinig zijn op

eenmaal hebben. Melkveehouders en zuivelmakers zijn

mondkapje te gaan dragen.

dingen. Omdat boeren van meet af aan op het lijstje van de

onze voedselmakers. Daarom is er hoop dat we ook na deze

onmisbaar om ervoor te zorgen dat wij iedere dag kunnen

‘cruciale beroepen’ stonden, hebben ze wel de nodige

coronacrisis de boeren van Nederland tot de cruciale

genieten van gezonde, evenwichtige, betaalbare en smakelijke

Ademhalen

ondersteuning gekregen om gewoon hun werk te kunnen

beroepen blijven rekenen.

maaltijden, maar ook om het natuurlijke landschap te

Na een relatief rustige zomer waarin we even opgelucht

blijven doen.

ademhaalden, brak na de vakanties een tweede golf uit,

behouden en te beheren en bij te dragen aan een leefbaar
Weerbare landbouw

platteland. Bij de bestrijding van corona ontdekken we weer

mogelijk als souvenir van landgenoten die in Spanje de teugels

Bewustzijn

Tegelijk staan we voor de opdracht om te blijven werken aan

dat dit alleen kans van slagen heeft wanneer we het echt

wat hadden laten vieren. Op het moment van schrijven, liggen

Het belangrijkste effect van de coronacrisis lijkt, zeker op de

de verdere verduurzaming van onze voedselketen, van de

samen

er weer nieuwe scenario’s op tafel. Bij alle onzekerheid die er

wat langere termijn, te liggen op een hernieuwd maat

akker en de stal tot de keukentafel. In haar ‘Rede voor Fryslan’

ondergeschikt maken aan het algemene welzijn. In onze

nog bestaat over het verdere verloop van deze pandemie is

schappelijk bewustzijn van het belang van de voedselmakers

op 8 oktober 2020 refereerde landbouwminister Carola

poldercultuur kost het soms wat meer tijd om knopen door te

het al wel helder dat corona – of Covid 19 – nog wel langer ons

van ons land. Het zou mij niet verbazen als wij in de toekomst

Schouten aan haar illustere voorganger Mansholt en zei

hakken maar voorkomen we polarisatie en zorgen we voor

leven zal bepalen dan we bij het uitbreken ervan zelfs in onze

op corona terugkijken als de grootste crisis van Nederland

daarbij dat Nederland nu voor nieuwe uitdagingen staat. “We

maximaal draagvlak. Ook in de gesprekken die we met elkaar

kwaadste dromen konden vermoeden.

sinds de Tweede Wereldoorlog. In de oorlogsjaren werden we

zijn een land in transitie. We formuleren antwoorden op

voeren over duurzaamheid is dat de beste weg om samen de

geconfronteerd met enorme voedseltekorten, mede omdat

klimaatverandering en werken verder aan kringlooplandbouw.

stappen te maken die nodig zijn.

Corona

onze eigen boeren zelf onvoldoende konden produceren om

Dat is een weerbare landbouw die klappen kan opvangen, in

Corona heeft het leven van niemand ongemoeid gelaten.

alle monden in ons land te voeden. Dat bracht landbouwminister

balans is met de natuur en ook de positie van de boer

Bescherming

Natuurlijk zijn er allereerst de mensen die zelf ziek werden, of er

Sicco Mansholt tot de overtuiging dat iets dergelijks ons nooit

verbetert”, aldus de minister. Zij riep daarbij op om te waken

Zeker vanuit een internationaal perspectief laat corona diepe

zelfs aan bezweken, en hun directe nabestaanden waar we

meer mocht overkomen, met als motto ‘nooit meer oorlog,

voor de (verdere) polarisatie van het landbouwdebat , zoals

littekens achter, onder meer door de dramatische eco

aan denken. Maar ook de werkers in de zorg die iedere dag

nooit meer honger’. Mansholt zorgde voor een revolutionaire

we dat in de afgelopen tijd ook hebben gezien rond bijvoorbeeld

nomische gevolgen die het voor grote delen in de wereld heeft.

opnieuw klaarstonden. We hebben de impact gezien op

modernisering van de agrarische sector die daarmee

het stikstofdossier, en steeds weer met elkaar in dialoog te

Toch biedt deze pandemie ook de kans om ons bewust te

sectoren die van de ene op de andere dag (vrijwel) volledig stil

uitgroeide tot de meest efficiënte ter wereld.

gaan om te komen tot een “breed gedragen visie op ruimte”.

maken wat kostbaar is en bescherming behoeft. Dat is waar

Vaak is de regio daarbij een betere plek om samen oplossingen

het bij duurzaamheid ten diepste om gaat. De Nederlandse

vielen, zoals alles wat met voorstellingen, evenementen, reizen

doen

en

waar

nodig

individuele

belangen

en de horeca te maken had. Het heeft er toe geleid dat

Mansholt

te vinden dan op het meer abstracte landelijke niveau, stelde

zuivelsector wil aan dat gesprek volop meedoen met

bedrijven in grote problemen kwamen, mensen hun banen

De laatste jaren worden kritische vragen gesteld of deze

de minister. “Het is een zoektocht naar een nieuw evenwicht

constructieve en innovatieve bijdragen. Deze uitgave vormt

verloren en zzp’ers opeens zonder opdrachten zaten.

erfenis van Mansholt niet is doorgeschoten, omdat te veel

tussen vrijheid en gemeenschappelijkheid. Dat evenwicht

daarvan de weerslag.

ontstaat als mensen elkaar aan tafel weten te vinden. Want
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Hoe voeden we
10 miljard monden?
Het is nog steeds niet helemaal duidelijk of het eten van een met het corona besmette vleermuis dé
bron is geweest van de wereldwijde pandemie, maar alles wijst erop dat de beruchte vismarkt van
Wuhan ervoor heeft gezorgd dat het virus zich razendsnel verspreidde en dus als ‘superspread event’
optrad. Dat wij dagelijks ons boodschappenmandje vullen met producten uit een wereldwijd
voedselsysteem en erop rekenen dat al die spullen veilig zijn, heeft in 2020 aan vanzelfsprekendheid
verloren. Nadenken over voldoende, gezonde en betrouwbare voeding voor iedereen – ook voor
toekomstige generaties – staat hoger op de wereldagenda dan ooit.

beschikbaar komt om ons tegen corona te beschermen de

van de beperkte beschikbaarheid van onze natuurlijke

kloof met het armere zuiden alleen nog maar groter zou kunnen

hulpbronnen, kreeg in 2015 een extra impuls door de

worden, tenzij het daadwerkelijk lukt om de hele wereld van zo’n

formulering van de ‘Social Development Goals’. Internationaal

vaccin te voorzien.

zijn zeventien doelen vastgesteld rond thema’s als de
bevordering van economische voorspoed, sociale gerechtig

Rampjaar

heid en (volks)gezondheid. De SDG’s zijn de opvolgers van de

Alhoewel veel mensen in Nederland nu meer dan voldoende

zogeheten

lijken te hebben aan hun eigen zorgen, is het heel begrijpelijk

dimensies speelt de zuivelsector een onmisbare rol. Wereldwijd

dat het instituut achter de Nobelprijs voor de Vrede deze

telt de ‘zuivelgemeenschap’ meer dan 1 miljard mensen, die

mondiale crisis aangrijpt om met klem aandacht te vragen

ofwel zelf melkveehouder zijn of op de een of andere manier in

voor de wereldvoedselproblematiek. Ook voor het ‘rampjaar’

de sector werkzaam zijn. De zuivelsector zorgt daarmee voor

2020 stond dit al hoog op de agenda. Een onlangs verschenen

inkomens, draagt bij aan een gezond en gevarieerd

boek waar tachtig wetenschappers van de Wageningse

voedingspatroon en heeft een rol in het beheer van natuurlijke

universiteit aan meewerkten, vatte het in de titel kernachtig

landschappen, bijvoorbeeld in gebied waar alleen gras kan

samen: ’Tien miljard mensen, hoe we de wereld gaan voeden

groeien en er door het houden van melkvee toch de

in 2050’. Voldoende voedsel is misschien niet eens het grootste

mogelijkheid bestaat om voeding te produceren. De mondiale

probleem, concluderen de wetenschappers, maar de echte

zuivelgemeenschap heeft zich in 2016 daarom gecommitteerd

uitdaging zit in de vraag hoe we aan de toenemende vraag

aan de SDG-agenda. Vertegenwoordigers van de sector

naar gezonde, veilige en betaalbare voeding kunnen voldoen

hebben toen hun handtekening gezet onder de ‘Dairy

Op

veel

van

deze

“met respect voor de planeet en de mensen en de dieren die

Declaration of Rotterdam’ (www.dairydeclaration.org). De

De sterren stonden dit jaar niet gunstig voor de winnaar van de

Omtzigt samen met Daniel Pfister en Ruth Hill van het Centre for

er leven”. Door alleen te draaien aan de productieknoppen

onder
tekenaars

Nobelprijs voor de Vrede. Waar deze mondiale vredesprijs met

Disaster Protection de gevolgen van de pandemie voor het

komen we er niet. De enorme opgave die de toekomst ons

onderstrepen het belang om bij het denken over duurzaamheid

eerdere winnaars als Barack Obama en doorgaans voor

huishoudboekje van gezinnen over de hele wereld. Waar wij in

stelt, is alleen haalbaar door een echte duurzame transitie.

zowel de economie, de gezondheid en de natuur integraal te

prominente aandacht in de media zorgt, zal het Wereld

Nederland enkele dagen wat last hadden van enkele lege

voedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties misschien

schrappen in de supermarkten – ook vanwege het plotselinge

SDG’s

te delen, te meten wat maatregelen opleveren en boeren en

wel als minst bekende laureaat de geschiedenis
boeken

hamstergedrag van veel consumenten – heeft corona in

Het nadenken over een duurzame voedselvoorziening in het

zuivelproducenten te belonen wanneer zij werk maken van

ingaan. Het zal de organisatie achter de Nobelprijs niet zo veel

andere delen van de wereld ervoor gezorgd dat de logistieke

licht van een groeiende wereldbevolking en met inachtneming

duurzaamheid.

kunnen schelen, want voor hen is het toekennen van deze

voedselketen volledig tot stilstand kwam. Landen kondigden

onderscheiding niet bedoeld om eenmalig de voorpagina te

importstops voor voeding af, vrachtwagens bleven in de

halen maar om een blijvende impact te hebben op de agenda

garage staan en landarbeiders moesten thuis blijven. Hogere

van de internationale gemeenschap. De WFP kreeg de prijs

voedselprijzen (zoals in sommige Afrikaanse landen waar rijst

“vanwege zijn inspanningen om honger te bestrijden, zijn

bijna een derde duurder werd) en minder levensmiddelen in

bijdrage aan het verbeteren van de voorwaarden voor vrede

de winkel kunnen fatale gevolgen hebben voor financieel

De tachtig Wageningse wetenschappers hebben vijf

een van de meest innovatieve landbouwlanden ter

in conflictgebieden en zijn inzet als motor om te voorkomen

kwetsbare gezinnen die onder ‘normale omstandigheden’ al

vuistregels voor een duurzame voedseltransitie opgesteld:

wereld biedt dit zeker voor Nederland kansen om

dat honger wordt ingezet als wapen voor oorlog en conflict”.

moeite genoeg hebben om het hoofd boven water te houden.

Daarbij wordt het WFP vaak genoemd in combinatie met twee

De onderzoekers voorzien daarom hongersnoden over de hele

andere VN-organisaties die zich bezighouden met voeding: de

wereld “van Bijbelse proporties”. Het wordt allemaal van kwaad

moeten naar vormen van kringlooplandbouw, waar

Voedsel- en Landbouw Organisatie (FAO) en het Internationale

tot erger wanneer de kostwinnaars in een gezin vanwege

mee verspilling wordt tegengegaan en her
gebruik

weerbarstige aspecten in het denken over een

Fonds voor Agrarische Ontwikkeling (IFAD). Volgens Louise

coronamaatregelen of omdat ze zelf ziek worden niet meer

van stoffen centraal staat.

meer duurzame voedingsstijl maar toch moeten

Fresco, bestuursvoorzitter van de Wageningen Universiteit, had

naar hun werk kunnen of hun baan verliezen. En soms zullen

de prijs daarom naar alle drie moeten uitgaan, mogelijk ook

gezinnen gedwongen worden om de ene koe die zij hebben –

omdat ze zelf jarenlang voor de FAO actief was.
Hongersnood

van

de

Verklaring

van

Rotterdam

betrekken. De Verklaring benadrukt ook het belang om kennis

DE 5 VUISTREGELS:

zich als kennispartner in te zetten.
•

Een meer circulair voedselsysteem: we zullen toe
•

Gedragsverandering: het blijft een van de meest

we blijven proberen om het gedrag van con
•

Meer gebruik van de middelen van de natuur: in

sumenten te veranderen, allereerst door meer

die zowel voor voedsel zorgt als een bron van inkomsten is – te

plaats van chemische bestrijdingsmiddelen zouden

bewustzijn van de ecologische gevolgen van hun

verkopen. Dat levert in eerste instantie nog wat geld op maar al

we bijvoorbeeld veel meer gebruik kunnen maken

voedings-patroon.

snel staan zij dan helemaal met lege handen.

van insecten om onkruid tegen te gaan of andere

Alhoewel sommigen misschien eerder de WHO (Wereld

8

millenniumdoelstellingen.

landbouwmethoden.

gezondheidsorganisatie) op het erepodium hadden verwacht,

Vaccin

is de keuze voor het WFP – helaas – ook in tijden van corona

In een wereld waarin alles met alles samenhangt, komt één

heel logisch. Dirk-Jan Omtzigt, een topdeskundige op het
gebied van rampenbestrijding en broer van de bekende CDA-

•

Mondiaal denken, lokaal doen: wanneer we ons
meer verantwoordelijk voelen voor de noodzaak

•

Technologische innovaties: digitalisering van de

om wereldwijd ons voedsel te verduurzamen,

crisis dan ook nooit alleen. Corona is veel meer dan een soms

landbouw, bijvoorbeeld door de inzet van ‘big data’

kunnen we daarmee beginnen door minder

dodelijk griepvirus dat over de hele wereld zorgt voor overvolle

en technieken als drones en robots, is nog steeds een

vanzelfsprekend ons eten uit het buitenland te

politicus, voorspelde in de podcast Betrouwbare bronnen dat

ziekenhuizen. Het heeft ook enorme economische gevolgen en

terrein waar enorm veel winst valt te boeken. Als

halen.

er vanwege corona meer mensen aan honger zullen overlijden

leidt zelfs tot een voedselcrisis. Deskundigen vrezen dat wanneer

dan aan het virus zelf. In een rapport uit juni 2020 schetst

voor het rijkere deel van de wereldbevolking een vaccin
9

Sustainable diet

5 REDENEN WAAROM ZUIVEL
BIJDRAAGT AAN EEN
DUURZAMERE WERELD

In de internationale discussies over de verduurzaming van
onze

voedselproductie

komt

steeds

vaker

het

begrip

‘sustainable diet’ naar voren, een term die oorspronkelijk uit de
koker van de FAO komt (omdat wij bij een dieet meteen aan
afslanken denken, blijft het een beetje zoeken naar een goed
Nederlands equivalent zoals eetpatroon of menu). Hoe zorg je
voor voldoende voedsel dat rijk is aan nutriënten, toegankelijk,
betaalbaar en ook nog rekening houdt met het milieu? Veel
beleidsmakers en voedingsdeskundigen zijn het erover eens
dat een wereldwijd standaarddieet (zoals bijvoorbeeld in

1.

januari 2019 werd gelanceerd door de EAT-Lancet commissie)
Zuivelproducten dragen bij aan een
evenwichtig, betaalbaar en gezond
voedingspatroon voor 6 miljard
mensen

misschien een rol kan spelen als theoretische referentie maar
praktisch weinig nut heeft, omdat het onvoldoende rekening
houdt met de lokale omstandigheden. Naast de natuurlijke
omstandigheden die invloed kunnen hebben op de inrichting
van de agrarische ruimte (zoals Nederland vanouds veel
grasland heeft omdat er op veel plekken geen andere

2.
De zuivelsector biedt 1 miljard
mensen een bron van inkomsten
en levensonderhoud

gewassen kunnen groeien) speelt ook de eetcultuur een grote
rol. Het blijft al een flinke klus om te sturen in het
consumptiegedrag en wanneer deze interventies dan ook nog
voor veel mensen ver af staan van hun dagelijkse eet
gewoonten dan is de kans van slagen uiterst klein. Variëren in
al bestaande culinaire patronen biedt daarom meer soelaas.
Zo eet de gemiddelde Nederlander relatief weinig vis maar
staat

zuivel

bij

vrijwel

iedereen

op

het

dagelijkse

boodschappenlijstje. Bij een meer duurzaam voedingspatroon
3.
Grazende koeien houden de bodem
gezond en weilanden kunnen gebruikt
worden om CO2 vast te leggen

is de kans dat een Nederland drie keer per week vis gaat eten
daardoor klein, maar zouden vleesvervangers met een
zuivelcomponent als kaas wel kunnen aanslaan.
Nutriënten
In de meeste ‘duurzame menu’s’ krijgt zuivel een prominente
plek toebedeeld. Het bevat veel nuttige nutriënten, die zeker
voor kinderen onmisbaar zijn (zoals calcium en vitamine A, D
en B12), is toegankelijk en betaalbaar en valt goed te verenigen

4.
Zuivel is een onlosmakelijk en
vertrouwd onderdeel van onze
voedingscultuur

met het streven naar een voedselproductie die rekening houdt
met onze natuurlijke hulpbronnen. Bovendien maakt zuivel
deel uit van culinaire tradities in veel landen en wordt het door
veel consumenten hoog gewaardeerd als lekker, natuurlijk en
gezond. De zuivelsector richt zich daarom vooral op het
optimaliseren van de voedingswaarde van zuivelproducten
en het verduurzamen van de productiewijze, zowel op de
boerderij als in de rest van de keten.

5.
Een vitale melkveehouderij
voorkomt erosie van de bodem

10

Het Dairy Sustainability Framework (DSF):

16 Vrede,
De Duurzame Ontwikkelings- Justitie en sterke
publieke diensten
doelen van de VN in de

17 Partnerschap om
doelen te bereiken

zuivelsector

15 Leven op
het land

Dierenwelzijn

13
Klimaatactie

Ontwikkeling lage broeikasgasemissies om de voedselproductie niet in gevaar te brengen

CO2

Klimaat

Efficiënt gebruik van
natuurlijke hulpbronnen

Biodiversiteit
Afval
Water

CO2

Uitstoot
broeikasgassen

CO2

12
Verantwoorde
consumptie en
producten

Verminderde afvalproductie,
voedselverspilling en -verlies
Afval- en chemicaliën
management
Onderzoek en ontwikkeling
naar duurzame consumptie
en productie

Onderzoeks- en
ontwikkelingsuitgaven

CO2

11 Duurzame steden
en gemeenschappen

Sociale en
economische
inclusiviteit voor
iedereen
Investeren in
kleinschalig
ontwikkeling

10 Ongelijkheid
verminderen
Visual van de rabobank
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3 Goede gezondheid en welzijn

Educatie op gebied van
duurzame ontwikkeling
en levensstijl

CO2

Aandeel
vanshare
de of
Industry’s
industrie
in werkemployment
gelegenheid
Proportion of smallscale industries in
Verhouding
total industry value
kleinschalige
bedrijven
tot totale
Upgraded
infrastructure with
industriewaarde
increased
Verbeterde
infrastrucresource-use
tuur
door efficiënter
e ciency
gebruik
hulpbronnen
Upgraded
Verbeterde
technolotechnological
capabilities
gische
mogelijkheden

9 Industrie, innovatie
en infrastructuur

Toegang
tot/investering
in energie-infrastructuur

Economische groei en
productiviteit
Technologische groei en
innovatie
Creëren van werkgelegenheid
en werkproductiviteit

Onderzoek naar
schone energie
en technologie

Recyclebare
energie-aandeel
in totale energie
verbruik
Veilige werkomgeving

CO2

Efficiënt gebruik van
hulpbronnen bij
consumptie en
productie

8 Waardig werk en
economische groei

Partnership

4 Kwaliteitsonderwijs

Gelijke rechten
voor vrouwen op
economische
middelen
Eigenaarschap
en zeggenschap
over land

5 Gendergelijkheid

Veilige verwerking
afvalwater

Klimaatimpact, luchtkwaliteit
en afvalverwerking

Bodem
Bodemnutriënten

Aantal
diergenetische hulpbronnen
Dekking van
(lokale
gezondheidszorg
rassen)

ELEN
SDO
NG
ELI
IKK
TW
ON
sE
M
DZGA

Productkwaliteiten veiligheid

Afname van
sterfgevallen door
gevaarlijke
chemische stoffen
en vervuiling van
natuurlijke bronnen

CO2

Marktontwikkelingen

Werkomstandigheden

Inkomen
boeren
werknemers

Vrede

EN
OEL
SD

Beleid en investeringen om
waterverontreiniging te voorkomen

schillende
leeftijdsgroepen

Welvaart

NG
ELI

14 Leven in
het water
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Het DSF rapporteert over
de prestaties van de
zuivelindustrie aan de
hand van de volgende
11 criteria:

Sociale
vangnetten

Duurzame
ontwikkelingsdoelen
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Criteria

CO2

D
EEZD
TH
UA
IVIR
ELYIN
SEDCUTSOTR
RC
IEODNRT
ARAIBGU
TTBEIS
J TAOA

AM
RZ
UU
GDs

Cooperation agreements
Samenwerkingsverbanden
with
access
met
toegang
totto science,
technology,
innovation
wetenschap, technologie,
innovatie
en kennisuitwisand
knowledge-sharing,
seling en assisteren bij de
and assisting in
uitvoering van capaciteitsopbouw inimplementing
ontwikkelingslanden
capacity-building in
developing countries

1 Geen armoede

Recycling en herbruikbare technologieën
Verandering in
efficiënt watergebruik
Verbeterde
waterkwaliteit

CO
CO22

6 Schoon water
en sanitair

7 Betaalbare en
duurzame energie

Hoofdstuk 2

Sustainable
Diet & voedsel
systemen
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Focus op een
grondgebonden
melkveehouderij
De Klimaatdoelstellingen van Parijs vormen een
belangrijk thema van het kabinet Rutte-III. Het
kabinet heeft al een breed en ingrijpend pakket
aan maatregelen bekend gemaakt die de
komende tijd verder worden uitgewerkt. Ook zijn
honderden miljoenen euro’s extra gereserveerd
om de duurzame transitie van ons land mogelijk
te maken. De agrarische sector is betrokken
geweest bij de maat-regelen die ertoe moeten
leiden dat ‘Parijs’ wordt gehaald.

Duurzame zuivelketen
Doelen en stand van zaken 2018
Thema

Doel 2020

Bereikt in 2018

Klimaat-

20% reductie broeikasgassen

De totale uitstoot van broeikasgassen van de gehele sector is in

neutraal

en klimaatneutrale groei

2017 voor het eerst sinds de nulmeting gedaald (-2,8% ten opzichte

ontwikkelen

van 2016). De carbon footprint is in 2017 aanzienlijk gedaald naar
1,143 gram CO2 - equivalenten/kg melk.

Vooruitgang
De Nederlandse zuivelketen heeft in 2018 op veel duurzaam-

16% productie van duurzame

De productie van duurzame energie is licht gestegen naar 4,4%. Echter

heidsthema’s vooruitgang geboekt. Rond drie thema’s zijn de

energie

verdere toename is nodig voor realiseren van het doel. Zonne-energie

doelstellingen gerealiseerd en op andere vlakken is veel

is goed voor 31%, windenergie voor 28% en mestvergisting voor 22%.

vooruitgang geboekt. Rondom antibioticagebruik, energieefficiëntie en verantwoorde soja ligt de sector op koers. Bij

Verbetering energie-

De doelstelling van 2020 is sinds 2015 reeds bereikt. In 2017

andere thema’s, zoals de reductie van broeikasgassen, is er

efficiency 2% per jaar

bedroeg de energie-efficiëntie 57,5m3 aardgasequivalenten

duidelijk vooruitging zichtbaar maar is het doel nog niet

(doel is 61,2m3 aardgasequivalenten per 1.000 kg melk).

bereikt. Het fosfaatreductieplan had in 2017 grote invloed op de
resultaten. Dit plan leidde tot minder melkkoeien, een lagere

Continu

Verantwoord antibiotica-

Het doel van 50% van de bedrijven onder de SDa-actiewaarde is

jong-veebezetting en een hogere melkproductie per koe. Als

verbeteren

gebruik

met 99% ruim schoots gehaald. Het aandeel derdekeuze middelen

De NL zuivelsector heeft al concrete stappen gezet om de

gevolg hiervan daalde de fosfaatexcretie van de melk-

dierenwelzijn

verduurzaming te bevorderen. Er zijn forse doelen gesteld en

veestapel en de uitstoot van de broeikasgassen af. De uitstoot

indrukwekkende resultaten behaald. Er zijn weinig sectoren in

die wordt toegerekend aan boerderijmelk daalde.

ons land die al zo veel hebben gedaan aan duurzaamheid.

is zeer gering met 0,1%.
Gemiddelde leeftijd koeien

De levensduur is afgenomen naar 5 jaar, 6 maanden en 20 dagen. De

met 6 maanden verlengen

introductie van fosfaatrechten speelt hier een belangrijke rol in. Voor

Ook is de Duurzame Zuivelketen (DZK) opgericht - waarin

De carbon footprint van de hele keten (van de productie van

melkveehouders en zuivelproducenten samenwerken - en

voer en andere aangevoerde grondstoffen tot en met de

zijn heldere thema’s en meetbare doelen geformuleerd, zoals:

verwerking en verpakking van de melk in de fabriek) werd

Verbeteren score

De Welzijnsmonitor is toegevoegd aan KoeKompas. Deze geeft inzicht

•

Klimaatverantwoorde zuivelproductie (o.a. 20% minder

kleiner. Tegelijkertijd maakte de zuivelketen meer gebruik van

dierenwelzijn

in diergezondheid en dierenwelzijn. Nog niet alle melkveehouders

broeikasgassen en 16% duurzame energie opwekken);

duurzame energie. Het wegvallen van de melkquota in 2015

maken gebruik van KoeKompas, dit is nodig om een representatieve

Continu verbeteren van diergezondheid en dierenwelzijn

leidde in eerste instantie tot groei van de veestapel in

nulmeting uit te voeren en sectoraal doel vast te stellen.

(o.a. verantwoord antibioticagebruik en langere levens-

Nederland. Dat had een ongunstig effect op de uitstoot van

duur koeien);

ammoniak, dat vanaf 1990 juist was afgenomen. In 2018 volgde

Behoud van weidegang (tenminste handhaving op het

het Fosfaatreductieplan. Een en ander laat zien hoe complex

Behoud

Ten minste hadhaven

In 2018 is de doelstelling gehaald en zelfs overstegen naar 82,0%, mede

niveau van 2012; 81,2% van alle melkveehouderijen past

het behalen van de DZK doelstellingen kan zijn.

weidegang

niveau weidegang 2012,

dankzij nieuwe weiders die omschakelden van opstallen naar weiden.

81,2%

Daarnaast is de verhouding volledige weidegang toegenomen ten

•

•

doelrealisatie is een jaarlijkse verhoging van minimaal 78 dagen nodig.

weidegang toe);
•

Natuurbeheer, biodiversiteit en milieu (o.a. 100% gebruik

Bij de start van de Duurzame Zuivelketen in 2012 zijn concrete

van verantwoord geproduceerde soja en geen netto

thema’s en doelen benoemd met 2020 als einddatum. De

verlies van biodiversiteit).

universiteit van Wageningen heeft ieder jaar gerapporteerd

Meten

indicatoren per deelthema ontwikkeld. Deze zijn zo gekozen

Behoud

thema’s en doelen toegevoegd met 2030 als einddatum.

biodiversiteit
en milieu

Legenda duurzame zuivelketen

om de voortgang op de doelen te monitoren. Niet alleen om
een objectief beeld te hebben van de ontwikkelingen en de
effecten van maatregelen. Ook melkveehouders zelf willen

opzichte van deelweidegang.

over de voortgang rond deze doelstellingen. In 2019 zijn nieuwe
Ieder jaar rapporteert de Wageningen Universiteit hoe het
ervoor staat6. Om prestaties in beeld te brengen zijn of worden

Status

Voltooid

100% verantwoorde soja

De zuivelsector is vanaf 2015 volledig over op verantwoorde soja.

Binnen milieurand-

Met de introductie van de fosfaat rechten is de fosfaatproductie weer

voorwaarden fosfaat

onder het sectorplafond.

Binnen milieurand-

Volgens de voorlopige berekeningen ligt de ammoniakemissie van

voorwaarden ammoniak

de melkveestapel in 2017 met 53 miljoen kg fors boven het doel van
5 miljoen kg reductie ten opzichte van 2011 (=42,1 miljoen kg). Actie is

Meer te doen

inzicht hoe hun eigen bedrijf presteert en willen het liefst

nodig.

instrumenten om keuzes voor de toekomst te kunnen maken,
bijvoorbeeld om te beoordelen of bepaalde investeringen
haalbaar zijn.

Op schema

Niet op schema

Geen netto verlies van

De eerste versie van de Biodiversiteitsmonitor is opgeleverd. Pilot

biodiversiteit

Landschapindicatoren is gestart. Aandacht voor inzet melkveehouders
via icoonprojects Boerenlandvogels.

16

17

Nieuwe doelen7

Energie

Vijf van de elf doelstellingen zijn al volledig gerealiseerd. Op

Melkveehouders worden steeds inventiever in het streven om

andere thema’s is vooruitgang geboekt. Daar liggen nog uit-

de elektriciteit- en gasrekening omlaag te krijgen. Dat kan

dagingen. Bij twee thema’s - biodiversiteit en dierenwelzijn -

bijvoorbeeld door beter isoleren, een tijdklok op de verlichting

zijn inmiddels meetinstrumenten ontwikkeld. Daardoor wordt

of op een slimme manier gebruik te maken van de warmte die

het beter mogelijk om resultaten in beeld te krijgen. In de

koeien afgeven en de kou van de koelmachines.

nieuwe agenda zijn waar nodig de doelstellingen voor 2030
aangescherpt. Ook zijn er nieuwe thema’s vastgesteld:
grondgebondenheid, verdienmodellen en veiligheid op het erf.
Bovendien doen naast LTO Nederland en de NZO ook de
Nederlandse

Melkveehouders

Vakbond

(NMV)

en

Duurzame energie in de
zuivelsector

het

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) nu mee in DZK.
Ook het ministerie van LNV en stakeholders die deel uitmaken

18%

van de Adviesraad van DZK, zoals de Rabobank en de

productie bij
zuivelwerkers

Dierenbescherming zijn bij de evaluatie en het opstellen van
een nieuwe agenda betrokken geweest. In 2023 en 2027 zijn er

31%

zonne-energie

nieuwe ijkmomenten opgemaakt.

22%

In gesprek

energie uit
co-vergistings
installaties op
melkveebedrijven

In deze rapportage wordt extra aandacht gevestigd op drie
actuele thema’s: energie, grond- en natuurbeheer en biodiversiteit. Rond ieder thema geeft een jonge melkveehouder

28%

een toelichting op haar of zijn visie en de manier waarop dit in
de concrete bedrijfsvoering wordt vertaald.

windenergie

THEMA’S EN DOELSTELLINGEN DUURZAME ZUIVELKETEN:
•

Klimaatverantwoorde zuivelsector in Nederland door

•

Biodiversiteit en milieu met 100% gebruik van

broeikasgasreductie conform de afspraken in het

verantwoorde soja en verkenning van soortgelijke

Klimaatakkoord, een energieneutrale melkveehouderij

systematiek voor palmpitten in veevoer en een

en 3% energiebesparing in de zuivelverwerking en het

positieve bijdrage aan het behoud van biodiversiteit

transport;

door het verminderen van de negatieve impact en
verhogen van de positieve impact;

•

Continu verbeteren van diergezondheid en dierenwelzijn
door verantwoord diergenees-middelengebruik, 90%

•

In 2025 is de melkveehouderij grondgebonden

van de bedrijven heeft levensduur van de koe op niveau

(grotendeels zelfvoorzienend met 65% eiwitrijke

van 2018, de invoering van het KoeKompas, de

veevoeding van eigen grond of uit de buurt,

De melk die een koe afgeeft, is warm. Door de buis die de

gehaald. Het zelf duurzaam opwekken van energie ontwikkelt

KoeMonitor en KoeAlert waardoor waardoor er nog

voldoende eigen grond voor weidegang (maximaal

warme melk naar de koeltank transporteert te combineren

zich positief. Dat kan bijvoorbeeld wanneer er in meer regio’s

meer

dierenwelzijn,

10 melkkoeien per hectare) en het verwerken van

met een leiding met water, zorg je ervoor dat de melk koeler

meer ruimte wordt geboden voor kleinere windmolens zoals

diergezondheid en voedselveiligheid ontstaat op het

mest (of contracten met andere agrarische

wordt en het water warmer. Dan hoeft de koeltank minder

nu al in Groningen het geval is.

gebied

bedrijven binnen een straal van 20 kilometer); Met

energie te gebruiken om de melk kouder te krijgen en kan je

een

het warme water bijvoorbeeld gebruiken voor de verwarming.

focus
van

komt

te

liggen

dierenwelzijn,

op

dier-gezondheid

en

voedselveiligheid en goede zorg voor jonge dieren;

grondgebonden

bedrijfs-voering

geven

melkveehouders invulling aan het begrip circulaire
•

veehouderij te hebben. Dat betekent dat alle energie die

Behoud weidegang op het niveau van 2012, met

landbouw om daarmee de duurzaamheid te

Ook zijn er op veel plekken in Nederland zonnepanelen en

melkveehouders gebruiken ofwel zelf is opgewekt (uit niet-

tenminste 73,6% van alle bedrijven die volledige

bevorderen.

windmolens te zien. Een op de vijf melkveehouderijen heeft al

fossiele bronnen) of duurzaam is ingekocht. Ook zal worden

zonnepanelen op het terrein. De doelstelling van DZK om

gekeken naar alternatieve brandstoffen voor bijvoorbeeld

efficiënter met energie om te gaan, werd daarom al in 2015

diesel, zoals biodiesel, waterstof of batterijen.

weidegang toepassen;
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Het streven is om in 2030 een energie-neutrale melk
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“Iedereen weet wat
gezond eten is”
Mensen zijn gewoontedieren, ook als het om hun dagelijkse maaltijd gaat. Eetpatronen zijn daarom
moeilijk te veranderen en hangen nauw samen met culturele gewoonten, persoonlijke smaken en
budgettaire mogelijkheden. Toch wordt wereldwijd nagedacht over de transitie naar een meer
duurzaam dieet, waardoor we allemaal voldoende gezonde voedingsstoffen binnenkrijgen die op een
manier worden geproduceerd die rekening houdt met de grenzen van de natuur. Een gesprek met drie
deskundigen.

Dr. ir. Thom Huppertz

Drs. Wouter-Jan Schouten

Dr. Stephan Peters is als manager

Dr. ir. Thom Huppertz is sinds 1 mei

Drs.

Voedingsonderzoek

2019

themadirecteur Sustainable Food

en

Levens

bijzonder

Technology

Dairy

Schouten

is

Science

de

Systems aan het TiFN, een onaf

Nederlandse Zuivelorganisatie (NZo)

Wageningen University & Research

hankelijke publiek-private onder

en geniet internationale bekendheid

(WUR), ook wel de ‘zuivelprofessor’

zoeks
instelling op het gebied van

op het gebied van ‘sustainable diets’.

genoemd. Al tijdens zijn studie richtte

voeding. Daarnaast is hij lid van de

Bovendien is hij hoofdredacteur van

hij

Raad van Advies van Commonland,

het Voeding Magazine en auteur van

onderwerp waar hij naar eigen

een

het boek ‘Gezond eten met gezond

zeggen nog iedere dag over bijleert.

landschapsherstel,

verstand’. Eerder was hij manager

Na te zijn opgeleid als voedings

Transitiecoalitie Voedsel en associate

volledig

op

aan

Wouter-Jan

middelenwetgeving werkzaam bij de

zich

&

hoogleraar

zuivel,

een

NGO

zich
lid

richt

op

van

de

gedrag van het individu. Dat kan door ‘harde’ maatregelen

Kennis en Kwaliteit bij het Voedings

wetenschapper in Wageningen en

partner

gezonde maaltijd eruit ziet, begint voedingswetenschapper dr.

zoals het weghalen van kroketten en andere ongezonde

centrum,

specialisme

Cork (Noord-Ierland) werd hij hoofd

werkte hij onder meer voor het

Stephan Peters van de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO).

snacks uit de bedrijfskantine maar ook door een meer

voedsel
veiligheid, en promovendus

wetenschapper bij Royal Friesland

Wereldnatuurfonds en adviseerde hij

Instanties als het Voedingscentrum vertellen al jarenlang waar

aantrekkelijke plek en presentatie van de groente- en

bij de Universiteit Utrecht met een

Campina, naast een rol als gast

ruim twintig jaar als partner en

we rekening mee moeten houden om voldoende (goede)

fruitafdeling in de supermarkt. Daarmee is succes nog niet

onderzoek naar de relatie tussen

hoogleraar

zuivelwetenschappen

managing director bij de Boston

‘nutriënten’ binnen te krijgen, bijvoorbeeld aan de hand van de

verzekerd. Zo zie je dat het aanbrengen van watertappunten

voeding en de behandeling van

aan de Victoria University in Australië.

Consulting Group onder andere grote

Schijf van Vijf. Alleen blijkt steevast dat mensen volharden in

op scholen er niet alleen toe leidt dat jongeren minder fris

kanker. Peter studeerde medische

Hij is tevens hoofdredacteur van het

levensmiddelenconcerns. Schouten

hun koppigheid om toch onder de maat te blijven van wat het

drinken maar ook melk laten staan omdat ze zijn gaan denken

biotechnologie.

International Dairy Journal.

studeerde

Voedingscentrum aan richtlijnen voorhoudt. “Na zeventig (!)

dat water het aller gezondste is. Peters: “Daardoor missen

jaar voedselvoorlichting zijn we er nog steeds niet in geslaagd

jongeren de noodzakelijke nutriënten die passen bij een

om mensen de dagelijkse hoeveelheden groenten en fruit te

lichaam in de groei, zoals calcium, eiwitten en vitamine B.

laten consumeren die er eigenlijk op het menu horen te staan.

Water is een geweldige dorstlesser maar bevat nauwelijks

Van de 150 gram groente die we nu op tafel zetten, moeten we

voedingsstoffen. We zien nu al dat tieners in sommige Europese

eigenlijk naar 250 gram. Dat is maar een onsje meer en toch

landen kleiner worden. Dat Nederlanders tot de langste

blijkt het in de praktijk ontzettend lastig om daar beweging in te

mensen in de wereld behoren, is vaak met een grap verklaard

krijgen.” Nóg meer wetenschappelijke argumenten in de strijd

uit ons imago van ‘melkmuilen’. Het begint er steeds meer op te

gooien, heeft volgens Peters niet zo veel zin. “We moeten als

lijken dat er wel degelijk een relatie bestaat tussen de

voedingsdeskundigen

consumptie van zuivel bij jongeren botgezondheid op latere

nu

het

stokje

overgeven

aan

omdat wij binnen onze wereld van voedingswetenschappers
soms zelfs met tegenstrijdige adviezen komen, waarmee we
alleen maar ruis veroorzaken. Het veranderen van onze
voedingsgewoonten vraagt kennelijk om een andere strategie
dan we tot nu toe hebben bewandeld.”
Suikertaks
Het inzetten van fiscale instrumenten, zoals een suikertaks op
frisdrank en andere producten, is volgens Stephan Peters
eveneens vaak een moeizame route met een onzekere
bestemming. Alleen met een forse extra belasting gaat dat
werken en dan zie je al snel dat consumenten een vluchtweg
zoeken, door bijvoorbeeld het A-merk in te ruilen voor de
budgetproducten van de supermarkt. Daardoor ontstaat een
waterbedeffect. Hij denkt dat consumenten gevoeliger zijn
voor hun eigen omgeving, die vaak normstellend is voor het

leeftijd en hun lichaamslengte.”

“

We moeten als
voedingsdeskundigen
nu het stokje over
geven aan gedrags
wetenschappers en
communicatie
specialisten”

met

als

bij

die

Eigenlijk hoef je mensen helemaal niet uit te leggen hoe een

gedragswetenschappers en communicatiespecialisten. Ook
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Dr. Stephan Peters

NewForesight.

Bedrijfskunde

Eerder

aan

de

Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Voedselpatroon

DE 4 DIMENSIES VAN EEN
DUURZAAM DIEET:

Waar we met gezond eten nog best weten wat ons te doen
staat, is dat bij de verduurzaming van ons voedselpatroon al
een stuk ingewikkelder. Sterker, onjuiste beelden en onvolledige
kennis kunnen ons dan zelfs parten spelen. De meeste mensen
denken bij duurzaam eten automatisch aan minder vlees,
bijvoorbeeld omdat ze weleens gehoord hebben over de
eiwittransitie en dat we daarvoor naar een meer plantaardig
dieet moeten gaan. In de basis klopt dat, maar je moet wel
weten wat je doet. Dierlijk voedsel bevat eiwitten en andere
nuttige nutriënten die een positieve bijdrage leveren aan een
evenwichtig eetpatroon. Die voedingsstoffen kan je vaak ook
op een andere manier binnenkrijgen maar niet ieder product
bevat dezelfde hoeveelheid voedingsstoffen. Soms zal je veel
meer groente moeten eten voor hetzelfde equivalent aan
nutriënten zoals calcium en eiwit in een stukje vlees of een glas
melk. En zeker voor mensen die een volledig veganistisch dieet
willen volgen, is het bijna onvermijdelijk om ook pillen naast je
bord te leggen.
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Vegetarische worst
Met

Lekker duurzaam

belangrijke rol bij de ontwikkeling van een duurzaam dieet.

vleesvervangers in het winkelschap zoals vegetarische

name

bij

het

steeds

groeiende

aanbod

aan

Ook spelen persoonlijke voorkeuren en smaakpatronen mee.

Zeker in de meer arme delen van de wereld, is het voedsel in

worsten, burgers en ‘kipstuckjes’ is het oppassen geblazen.

“Neem zout”, zegt Huppertz. “Dat hebben we eeuwenlang aan

de directe omgeving vaak het enige dat beschikbaar is. In

“Het enthousiasme onder voedingswetenschappers daarover

ons eten toegevoegd om het langer houdbaar te maken. Zout

gebieden waar het moeilijk is om groente en andere

is behoorlijk geluwd omdat deze fabrieksproducten vaak veel

had daarmee een nuttige functie om de voedselveiligheid te

gewassen te verbouwen, biedt dierlijk voedsel dan het enige

zout en andere kunstmatige smaakstoffen bevatten. De

vergroten. De laatste jaren zijn we kritischer geworden op het

alternatief. Maar ook in het rijke Westen speelt het

associatie die veel mensen leggen tussen een plantaardige

hoge zoutgehalte in veel producten. Heel voorzichtig zijn we

huishoudboekje vaak een doorslaggevende rol bij het doen

vleesimitatie en het gezonde van groente is lang niet altijd

minder zout gaan toevoegen omdat dit voor veel mensen een

van boodschappen. Ook dan kunnen gezond en duurzaam

feitelijk

hoogleraar

behoorlijke omschakeling was en zij het nieuwe eten al snel

elkaars tegenpolen worden, met name wanneer een

Zuivelwetenschappen & Technologie van de Wageningen

veel te flauw vonden. Nu dreigen we door te slaan naar het

vervanging

Universiteit. Wie toch vaker vlees wil laten staan, doet er

andere uiterste en lijkt zout wel taboe verklaard. Maar mensen

voedingswaarde veel duurder uitvalt. Huppertz: “We weten al

daarom goed aan om met zuivelproducten het verlies aan

die volledig zoutloos willen eten, missen daardoor ook de

heel lang hoe ongeveer het fermentatieproces werkt

vlees gerelateerde nutriënten te compenseren. “De ‘oude’

hoeveelheid zout die nuttig en nodig is voor onze gezondheid.”

waardoor het gras dat een koe eet er als melk weer uitkomt.

vegetariër die heel bewust met voeding omging en daarom

Of neem het steriliseren van melk, wat goed is voor de

Dat proces kan je in een fabriek nabootsen. Maar tot nu toe

precies wist welke samenstelling een gezonde maaltijd moest

houdbaarheid en daarmee verspilling kan verminderen.

kosten dit soort kunstmatig gereproduceerde niet-dierlijke

hebben, maakt steeds meer plaats voor een jonge generatie

Wanneer Nederlanders het op vakantie in Franse supermarkten

zuivelvervangers het veelvoud van gewone melk. Je hebt dan

die vanwege het gemak en de smaak snel een vleesvervanger

buiten de koeling zien staan, lopen ze er snel voorbij omdat ze

misschien iets in handen dat duurzamer is, maar als niemand

in hun winkelmandje leggen of alle dierlijke producten gaan

de kooksmaak die melk door sterilisatie krijgt vies vinden. Dat

het kan en wil betalen, dan schiet je daar weinig mee op.” Het

mijden en daarmee denken gezond én duurzaam bezig te zijn”,

verander je niet door er ‘lekker duurzaam’ op te zetten.

huidige aanbod aan plantaardige melkvervangers bevat

juist”,

zegt

prof.

Thom

Huppertz,

voor

dierlijk

voedsel

met

een

gelijke

dan weer nauwelijks dezelfde voedingsstoffen. “Het is nat en

aldus Stephan Peters. “Zij realiseren zich onvoldoende dat een
gelukkig huwelijk van duurzaam en gezond lang niet altijd

Huishoudboekje

heeft een witte kleur maar daarmee houdt de gelijkenis

vanzelfsprekend is.”

Ook economische en financiële aspecten spelen een

meestal wel op.”

Realistisch
Net als bij meer gezond eten, moeten we daarom realistisch
blijven wanneer er wordt geopperd dat de hele wereldbevolking
op een ‘sustainable diet’ kan worden gezet om de planeet te
redden. De mens laat zich niet zo eenvoudig temmen of weet

DE MONDIALE ZUIVELSECTOR

eenvoudig niet wat dan de beste weg is. Huppertz: “Het
probleem is helder. Nu al lijden tientallen miljoenen mensen
honger en een veelvoud daarvan krijgt onvoldoende gezond
eten binnen. Met een wereldbevolking die alleen maar verder
groeit, wordt dat tekort aan verantwoorde voeding nog groter.

1 miljard

6 miljard

mensen werkzaam

mensen consumeren

Tegelijk zijn wij ons allemaal bewust dat de huidige
voedselproductie een te zwaar beslag legt op wat de aarde
aan kan. Wanneer we niets doen, eten we de planeet op, om
het maar eens wat plastisch te zeggen. Daarom is het

Bijdrage melk op mondiaal niveau:

onvermijdelijk dat we echt een omslag maken naar een meer
duurzaam voedingspatroon.”
Draagvlak
Hóe we dat doen, is volgens Thom Hupertz een kwestie van
voorzichtig draaien aan de knoppen en een lange adem. “Het
schuiven in eetpatronen, zo weten we na vele jaren ervaring in de

20%

5%

10%

9%

van de landbouwgrond in de wereld

energie

proteine

vet

promotie van gezonder eten, kan niet zonder rekening te houden
met veel meer factoren dan alleen de ecologische voetafdruk van
wat er op ons bord ligt. Duurzaam eten betekent inzetten op
duurzame verandering en daarvoor is blijvend draagvlak nodig.” Zo

wordt in stand gehouden door de
zuivelsector

kunnen er sociaal-culturele aspecten een rol spelen waarom
mensen vasthouden aan bepaalde eetgewoonten of zelfs religieuze
overwegingen in beeld komen.
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Kwark

kilometers ons voedsel aflegt voordat het in de keuken terecht

als een productiefaciliteit voor voedsel beschouwen en

niet dat de tijd van de keuterboer terugkeert. Schouten:

Zuivel en eieren zullen ook binnen een meer plantaardig dieet

komt, hoe beter het is. “Misschien dat sommige consumenten

streven naar een zo hoog mogelijke opbrengst met zo min

“Technologie wordt ingezet wanneer het slimme oplossingen

onmisbaar blijven, stellen Peters en Huppertz, en waarschijnlijk

de charme inzien van een product uit de eigen regio, maar dat

mogelijk milieu impact en nutriënten verliezen. Dat moeten we

aanreikt om de veel grotere diversiteit te ondersteunen, zoals

zelfs aan belang winnen. Mensen die toch meer op

zal nooit een enorm marktsegment zijn. Binnen Europa zitten

kantelen door agrarisch land als integraal ecosysteem voorop

met drones en door big data. Juist omdat Nederlandse boeren

duurzaamheid willen letten, zouden bijvoorbeeld kunnen kiezen

Nederlandse zuivelproducenten in de kopgroep op het gebied

te zetten. Dat kan nog heel goed samengaan met een

gewend zijn om te werken op ‘de vierkante millimeter’ is

voor yoghurt of witte kaas als kwark met een kortere rijpingstijd.

van duurzaamheid dus als consumenten trouw blijven aan

productie functie maar dan wel in balans met optimaliseren

regeneratieve landbouw bij uitstek geschikt voor ons land en is

Toch zien beiden niet dat de massieve voorkeur van de

onze vaderlandse kaas dan is dat ook goed voor het milieu”,

van andere bodem functies: biodiversiteit, klimaatregulering,

een aantal voortrekkers hier al mee bezig. Nederland staat

Nederlandse consument voor jong en jong belegen kaas snel

aldus Peters. Wat hem betreft, is er zonder ingewikkelde

nutriënten voor-ziening en waterregulering & zuivering .”

bekend om de knappe boeren, al zie ik op andere vlakken dat

zal veranderen. “In iedere supermarkt zijn kazen uit de hele

menukeuzes voor consumenten nu al veel winst te behalen.

wereld te koop en net als in de rest van de wereld eten we

Simpelweg door minder weg te gooien en soms ook gewoon

Diversiteit

steeds meer mozzarella, met name als topping van onze

het bord wat minder vol te scheppen.

Ook boeren krijgen daardoor een andere, meer veelzijdige rol.

we wel degelijk ook van andere landen zoals Oostenrijk en
Zwitserland kunnen leren.”

“Diversiteit wordt een sleutelbegrip, bijvoorbeeld door meer

Regie

kazen”, weet Huppertz. Vanuit duurzaamheidsperspectief is dat

Duurzaamheidswinst

verscheidenheid aan gewassen die verbouwd worden maar

Volgens Schouten is het nodig dat er meer regie komt te liggen

chauvinisme alleen maar toe te juichen want hoe minder

Net als Peters en Huppertz verwacht Wouter-Jan Schouten,

ook doordat een boer een soort regisseur wordt van het hele

op regionaal niveau waar boeren met elkaar een ‘mozaïek van

directeur duurzame voedselsystemen van kennisinstituut TIFN

ecosysteem op zijn bedrijf. De boer van morgen is zowel

oplossingen’ zullen ontwikkelen om een heel gebied regeneratief

niet dat we alle kaarten moeten inzetten op veranderingen in

voedselmaker als ecosysteem beheerder, niet als twee borden

te beheren.

eetgedrag door consumenten. “Het is al heel mooi als we

die moeilijk tegelijk zijn hoog te houden – zoals nu vaak het

moeten scheppen door te sturen op uitkomsten en niet langer

iedereen wat minder suiker en wat meer groente laten eten.

geval is – maar in het verlengde van elkaar.”

voor te willen schrijven hoe die uitkomsten bereikt moeten

pizza’s, maar dat blijven fracties in vergelijking met onze eigen

“

Het is al heel mooi als
we iedereen wat
minder suiker en wat
meer groente laten
eten”

Landelijk landbouwbeleid zal hiervoor ruimte

worden. Tegelijk hebben we ook een Europese context nodig om

Dat lukt niet met extra voorlichting maar door de kunst van

van regenatieve landbouw een succes te maken. “We ontkomen

verleiding of ‘nudging’ zoals dat onder psychologen heet.” De

Regeneratieve landbouw

meeste duurzaamheidswinst zal volgens hem toch moeten

In

als

er niet aan dat we ook met financiële prikkels moeten werken,

komen door de verandering van de productiewijze van ons

‘regeneratieve landbouw’ aangeduid; Landbouwpraktijken die

bijvoorbeeld door aan landbouwactiviteiten die milieuschade

voedsel. Schouten: “Er wordt nu in Nederland veel gesproken,

gericht zijn op het genereren en in stand houden van een

veroorzaken een prijskaartje te hangen. Overschakelen naar

onder

internationale

fora

wordt

deze

beweging

wel

over

gezonde levende bodem met de ambitie om daarmee naast

meer

kringlooplandbouw als het nieuwe normaal voor de agrarische

voedselproductie ook de natuurlijke vitaliteit van een gebied –

verandering ten opzichte van de gangbare, verdienmodellen

sector. Daarmee zijn we al een eind op weg.” Maar volgens

zowel boven als onder de grond - te onderhouden en waar

voor agrarische bulkgoederen die we nu hebben. Om ervoor te

Wouter-Jan Schouten moeten we nog een stap verder gaan.

nodig te herstellen. Alhoewel het voor boerenbedrijven kennis-

zorgen dat boeren die voor meer duurzaamheid kiezen niet

“Het uitgangspunt is toch nog dat we landbouwgrond primair

en mogelijk ook arbeidsintensiever wordt dan nu, betekent dit

gestraft maar beloond worden, zullen we moeten werken aan

anderen

door

landbouwminister

Schouten,

natuurvriendelijke

landbouw

is

een

ingrijpende

een ‘level playing field’.” Bovendien zorgt deze benadering
ervoor dat de nationale en lokale waarde van de landbouw
toeneemt – omdat er niet alleen voedsel wordt geproduceerd
maar ook de natuurkwaliteit versterkt wordt.
Boeren verdienen hiervoor een eerlijke beloning. Wouter-Jan
Schouten: “We hebben aan de energietransitie gezien dat de
markt het op den duur overneemt. Ook de duurzame transitie
waar onze agrarische sector nu voor staat, zal uiteindelijk
leiden tot een beter en meer bestendig verdienmodel, waarbij
boeren niet alleen hoeven te concurreren op ‘zo veel mogelijk
bulkgoederen produceren’. Ik ben ervan overtuigd dat boeren
er bovendien veel meer voldoening aan zullen beleven dan de
manier waarop ze nu in voorgeschreven productiewijzen vast
zitten zonder ruimte om te bewegen.”
Ook de duurzame transitie waar onze agrarische sector nu
voor staat, zal uiteindelijk leiden tot een beter en meer
bestendig verdienmodel. Ik ben ervan overtuigd dat boeren er
bovendien veel meer lol aan zullen beleven dan de manier
waarop we ze nu dwingen om te overleven zonder ruimte om
te bewegen.”
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Hoofdstuk 3

Duurzame
melkveehouderij

27

Minder grommen en
meer genieten

rapporteert de Universiteit van Wageningen of de beoogde
resultaten rond thema’s als energieverbruik, weidegang en de
uitstoot van broeikasgassen ook daadwerkelijk worden
gehaald . Een groot aantal van de gestelde doelen werd vóór
2020 al gerealiseerd. Eind september 2019 zijn daar nieuwe
doelen voor 2030 aan toegevoegd, onder meer rond de
grondgebonden melkveehouderij.
Van meet af aan heeft DZK gekozen voor heldere, ambitieuze
en meetbare doelstellingen. Ieder jaar rapporteert de
Universiteit van Wageningen of de beoogde resultaten rond

In het spreken over ‘sustainable diet’ ligt het accent
vaak op onze voedselpatronen. Maar iedere
maaltijd begint natuurlijk aan de basis bij de
voedselmakers van ons land. Er zijn weinig
(agrarische) sectoren waarin een integrale
ketenbenadering zo vanzelfsprekend is als in de
zuivelsector. Melkveehouders en zuivelproducenten
trekken zij aan zij op bij een voortdurende
verduurzaming rond de productie en verwerking
van melk en andere zuivelproducten. Daarmee
heeft ons land een koppositie binnen Europa
verworven.

een manier die klimaatbestendig is. Ook het landbouw-

broeikasgassen ook daadwerkelijk worden gehaald . Een groot

programma van de Europese Commissie in het kader van de

aantal van de gestelde doelen werd vóór 2020 al gerealiseerd.

Green Deal zet in op die ambitie.

Eind september 2019 zijn daar nieuwe doelen voor 2030 aan

De

toegevoegd,

onder

meer

rond

de

grondgebonden

dominante

(coöperatieve)

melkveehouderij.

Coöperatie
Al sinds de jaren zeventig is duurzaamheid een prominent
thema binnen de agrarische wereld. Het bijzondere van de

Convenant

zuivelsector is dat melkveehouders nauw samenwerken met

Mede

hun belangrijkste ‘klanten’, de Nederlandse zuivelproducenten.

organisatiestructuur van de zuivelsector en de samenwerking

Dat hangt samen met de coöperatieve traditie in deze sector,

binnen DZK hebben melkveehouders en zuivelproducenten

waarin boeren tevens de aandeelhouders zijn van de bedrijven

grote collectieve stappen kunnen zetten om de verdere

die hun melkproductie verwerken tot melk, kaas en andere

verduurzaming te bevorderen. Een goed voorbeeld daarvan is

zuivelproducten. Daaruit is in 2008 de Duurzame Zuivelketen

het behoud van de weidegang. Eind december 2019 berichtte

(DZK) voortgekomen, waarbij melkveehouders en zuivelmakers

DZK dat 83 procent van de Nederlandse melkveehouders de

Attenborough gaf bij zijn laatste documentaire A Life on Our

samen

zoals

koeien in de wei liet grazen. Dat lag 5 procentpunt hoger dan in

Planet, gemaakt in samenwerking met het Wereld Natuurfonds,

overheidsinstellingen, natuurorganisaties en banken. “De

2015, mede dankzij de gemeenschappelijke afspraken die

een onverwacht compliment aan de Nederlandse agrarische

melkveehouders

waren gemaakt in het kader van het Convenant Weidegang.

sector. “Het is absoluut mogelijk om met zowel low tech als

onvoldoende het verschil maken. Ook daarom kiezen we voor

Daar

high tech oplossingen veel meer voedsel te produceren op

krachtenbundeling. Zo kunnen we een duurzame zuivelketen

zuivelondernemingen die samen meer dan 98 procent van

een

93-jarige

daadwerkelijk realiseren”, schreef de voorzitter van DZK in het

alle melk in ons land verwerken. Ook op andere thema’s leunen

documentairemaker waarbij hij expliciet verwees naar de

Jaarverslag van 2009. Van meet af aan heeft DZK gekozen voor

zuivelproducenten niet achterover om toe te kijken hoe boeren

prestaties

heldere, ambitieuze en meetbare doelstellingen. Ieder jaar

met duurzaamheid aan de slag zijn. Zij hebben een actieve en

wereldberoemde

veel

kleiner
van

Britse

natuurvorser

landoppervlakte”,
de

Nederlandse

aldus

Sir

de

tuinbouw.

David

Ook

de

melkveehouderij van ons land staat wereldwijd bekend
vanwege de hoge efficiëntie en het innovatieve karakter,
mede door de intensieve samenwerking met kennisinstellingen
zoals de Wageningse Universiteit.
Klimaatbestendig
De natuurlijke omstandigheden maken Nederland vanouds bij
uitstek geschikt voor de melkveehouderij, omdat een groot
deel van ons landschap alleen geschikt is om gras te laten
groeien. Tegelijk zijn wij een klein en dichtbevolkt land. Daardoor
is het voor melkveehouders (en andere boeren) noodzakelijk
om iedere stukje grond zo optimaal mogelijk te gebruiken. In
het kader van de discussie over duurzaamheid wordt soms
voorgesteld om de Nederlandse landbouwproductie in te
krimpen. De échte uitdaging is om het productiepeil gelijk te
houden (of zelfs te vergroten) vanwege de toenemende
mondiale vraag naar voedsel, maar tegelijk dat te doen op
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thema’s als energieverbruik, weidegang en de uitstoot van

“

optrekken

in
of

dialoog

met

zuivelbedrijven

stakeholders
kunnen

individueel

Het is absoluut
mogelijk om met zowel
low tech als high tech
oplossingen veel meer
voedsel te produceren
op een veel kleiner
landoppervlakte”

vanwege

stonden

de

de

handtekeningen

onder

van

alle

sturende rol door contractuele afspraken te maken met hun
‘leveranciers’ over een breed scala aan milieuaspecten in de
bedrijfsvoering, inclusief bonussen en andere financiële
prikkels wanneer melkveehouders bepaalde resultaten halen.
Tweesporenbeleid
Naast deze collectieve afspraken, die merendeels via DZK lopen,
voeren

individuele zuivelproducenten ook zelf beleid op

duurzaamheidsthema’s. Zij onderschrijven duurzaamheid niet
alleen vanwege de noodzaak om maatschappelijk draagvlak te
behouden en te versterken, maar ook omdat steeds meer
consumenten waarde hechten aan een duurzame productie
van hun dagelijkse voedsel, met aandacht voor milieu aspecten
maar bijvoorbeeld ook dierenwelzijn. Op sommige thema’s zien
zuivelproducenten kansen voor een onderscheidend profiel
binnen de markt, voor hun totale merk of afzonderlijke producten.
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Impact

grondgebondenheid en dierenwelzijn. Zo’n tien procent van de bij

ontwikkelen - en werken met verschillende melkstromen, ieder

naast het leveren van melk aan de zuivelfabriek (zoals het

Sanne Griffioen-Roose maakt deel uit van het R&D-team van

RFC aangesloten melkveehouders komt hiervoor in aanmerking.

met een eigen ‘identiteit’. Daardoor kunnen melkveehouders zelf

opwekken van energie door zonnepanelen of windmolens). De

Royal FrieslandCampina (RFC) en houdt zich samen met

Ook groenten en fruit kunnen dit keurmerk aanvragen. Volgens

aan de knoppen zitten, aldus Snaas.

boer van de toekomst is een veelzijdig en creatieve ondernemer

meerdere

Sanne

collega’s

bezig

met

de

internationale

Griffioen

ishet

ontwikkelen

van

modellen

meetinstrumenten essentieel voor verduurzaming, , zodat boeren

Speerpunt

Door minder starre wet- en regelgeving zou de overheid daarvoor

Nederland. Met een coöperatie van bijna 17.500 boeren , 150 jaar

precies weten waar ze mee bezig zijn, en wat projecten als On the

Samen met Albert Heijn ging Royal A-Ware in 2017 van start met

ook meer steun in de rug kunnen bieden. Dat begint allemaal met

geschiedenis en vestigingen in 36 landen is RFC een speler van

Way to PlanetProof mogelijk maakt. Het delen van kennis wordt

het ‘Beter voor Koe, Natuur en Boer’-programma, dat uiteindelijk

het

wereldformaat. “Door zo’n grote club heb je echt impact, ook

eveneens door FrieslandCampina gefaciliteerd. “In een land

toe wil werken naar klimaatneutrale melk en veel aandacht voor

melkveehouders ervan doordrongen zijn dat een vitaal bedrijf

buiten Nederland. Wij hebben veel overleg met multinationals

waar polderen belangrijker is dan polarisatie, is het logisch dat je

biodiversiteit en dierenwelzijn heeft. Inmiddels zijn zo’n 300

alleen kan bestaan door rekening te houden met alle aspecten

als Nestlé en Danone en dat verandert vanzelf je perspectief.

ervaringen uitwisselt en samen leert vanuit de overtuiging dat

melkveehouders aangesloten. Een speerpunt in de duurzame

van de natuur, van gezonde dieren tot een bloeiende biodiversiteit.

Wanneer ik in Amersfoort waar ons hoofdkantoor staat iemand

iedereen daar beter van wordt. Dat is voor ons onderdeel van

ambities vormt het vastleggen van koolstof in de bodem,

De transformaties die daarvoor nodig zijn, gaan sommigen

op straat zou vragen wat de SDG’s (Social Development Goals)

wat wij noemen ‘coöperatieve duurzaamheid’.”

waardoor de broeikasgassen die iedere melkveehouderij

misschien niet snel genoeg maar er is volop sprake van een

produceert worden geneutraliseerd. Op het weiland worden

sector die de goede kant op beweegt.

zijn dan denk ik dat er weinig reactie komt. Toch zijn dat voor ons
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en daar willen beide bedrijven graag een bijdrage aan leveren.

en

duurzaamheidstrategie van de grootste zuivelproducent van

politieke

en

maatschappelijke

vertrouwen

dat

bakens waar we dagelijks op varen. Bij de soms verhitte

Kennisplatforms

kruidenrijke grassen ingezaaid, waarmee de biodiversiteit

discussies die in Nederland over de agrarische sector worden

Ook bij Royal A-Ware wordt veel aandacht besteed aan educatie

toeneemt. Daarnaast wordt erop gelet dat het aantal koeien dat

Bekrompen

gevoerd, zorgt dat ook wel voor enige relativering. Wij hebben

en samen leren, onder meer door kennisplatforms en

een bedrijf heeft in balans is met het beschikbare grasland. “Voor

Griffioen en Snaas vinden daarom dat er in het huidige

echt aanzien in de wereld door de manier waarop wij met

studiegroepen, vertelt duurzaamheidsmanager Sophie Snaas-

de deelnemende melkveehouders is het van belang dat het

maatschappelijke klimaat vaak veel te somber wordt gedaan

duurzaamheid bezig zijn. Ik zou het onszelf gunnen dat we wat

Alders. Melkveehouders die meedoen met het duurzaamheids-

verdienmodel sterk verbetert dankzij de door AH gegarandeerde

over de bijdrage die de zuivelsector levert aan het behoud,

meer ontspannen met elkaar praten over de toekomst van de

programma ‘Beter voor Koe, Natuur en Boer’, zijn zelfs verplicht

extra premie van 5 cent per kilogram melk bovenop de

beheer en verbeteren van het natuurlijke landschap. Dat

Nederlandse landbouw. Het enkel sturen op zoveel mogelijk

om tenminste twee workshops van de ‘Dairy Academy’ te volgen

weidepremie. Het is bij A-ware aan de melkveehouder zelf om te

verhaal zou de sector zelf ook best met meer trots uit mogen

liters melk is echt een achterhaald beeld dat er van de

die het bedrijf heeft opgezet. Royal A-Ware kent geen

bepalen voor welke melkstroom hij wil produceren en het is onze

dragen. “We moeten breder kijken doen; de natuur houdt ook

zuivelsector bestaat. Het gaat om hoe wij melk produceren in

coöperatieve structuur en is in 2010 ontstaan uit de fusie van

taak om alles zo goed mogelijk te verwaarden.

niet op bij onze landsgrenzen. Wanneer je de Nederlandse

Nederland: toonaangevend in kwaliteit en duurzaamheid.”

twee familiebedrijven: Anker Cheese en Bouter Cheese. De

zuivelsector vanuit een mondiaal perspectief bekijkt dan zijn wij

geschiedenis van de inmiddels koninklijke onderneming gaat

Verscheidenheid

echt supergoed bezig”, zegt Sanne Griffioen-Roose. “Ga gewoon

Polderen

terug naar 1890 toen Peter Bouter een handelsbedrijf in

Zowel voor A-Ware als voor FrieslandCampina is ruimte voor

eens langs bij een melkveehouder en je ziet hoe schoon en

Een belangrijk bewijs van het duurzaamheidsbeleid van RFC is de

diervoeders en kaas begon. Volgens Snaas biedt de eigen

verscheidenheid het sleutelbegrip om een duurzame en vitale

efficiënt het eraan toe gaat. Of loop een weiland in”, vult Sophie

deelname aan het onafhankelijke keurmerk ‘On the way to

organisatiestructuur van Royal A-Ware de mogelijkheid om heel

toekomst voor de zuivelsector in ons land veilig te stellen. Het

Snaas-Alders aan, “Kijk naar de bloemen, de kruiden en de

planetproof’. Onlangs werd de miljardste liter van deze volgens

flexibel te opereren en meer diversiteit te bieden, zowel voor de

behoort tot het verleden dat alle melkveehouders dezelfde route

vogels. We hebben opeens weer overal ooievaars in Nederland;

hoge milieueisen geproduceerde melk symbolisch aan minister

melkveehouders die aan het bedrijf leveren als aan de

volgen. Differentiatie en het vermogen om te veranderen, zijn

die waren jarenlang vrijwel verdwenen. Burgers moeten minder

Carola Schouten overhandigd. Melkveehouders die mee willen

consument. Zo kan de zuivelonderneming snel inspelen op

geen keuzes meer maar een voorwaarde om overeind te blijven.

grommen en onze boeren en hun essentiële bijdrage aan de

doen aan dit programma moeten voldoen aan hoge eisen op

veranderende behoeften in de markt - bijvoorbeeld op het

Voor melkveehouders is dit al lang een realiteit, omdat veel

voedselproductie

het

gebied

boeren na hebben moeten denken over nieuwe verdienmodellen

waarderen.”

gebied

van

onder

andere

biodiversiteit,

klimaat,

van

duurzaamheid

of

door

streekproducten

te

en

beheer

van

het

landschap

gaan
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Farm to
Fork
In het duurzaamheidsprogramma van de nieuwe
Europese Commissie (‘Green Deal’) vormen
landbouwhervormingen een van de drie speer
punten in het beleid om de klimaatdoelstellingen
van Europa te halen. De Commissie wil onder
meer dat tenminste een kwart van alle
landbouwgrond in 2030 wordt bewerkt volgens de
principes van biologische landbouw. Daarnaast
wil de Commissie het gebruik van meststoffen,
pesticiden en antibiotica terugdringen en
consumenten helpen om gezond en duurzaam
te eten.
EU-commissaris Frans Timmermans is de kartrekker van deze

“

Wij willen boeren
echt helpen”

HOEKSTENEN VAN DE FARM TO
FORK-STRATEGIE BINNEN DE
GREEN DEAL

plannen, daarin bijgestaan door zijn kabinetschef Diederik
Samsom, voormalig politiek leider van de PvdA. In een recent

•

gesprek met RTL Nieuws benadrukte Timmermans dat de hulp
van de boeren onmisbaar is om de doelstellingen van de

biologische landbouw
•

Green Deal te halen. Daarbij stelde hij voldoende geld in het
vooruitzicht om deze transitie voor boeren ook lonend te

Tenminste 25% van alle landbouwgrond inzetten voor
Tenminste 50% minder nutrientenverlies om de
vruchtbaarheid van de bodem te behouden

•

maken. “Wij willen boeren echt helpen”, aldus Timmermans, die

Vermindering van het gebruik van (gevaarlijke)
pesticiden met tenminste 50%

erop wees dat 80% van de huidige landbouwsubsidies vanuit

•

Tenminste 20% minder gebruik van meststoffen

Brussel nu slechts bij 20% van de boerenbedrijven terecht

•

Verkoop van antibiotica voor landbouwdieren met

komt. Daar moet wat de EU-commissaris verandering in
komen waarbij boeren die overstappen naar ecologische

20-50% verminderen
•

landbouw een streepje voor hebben. Volgens Timmermans
dient het verduurzamen van de landbouw een groot

duurzame consumptiepatronen
•

maatschappelijk belang, zodat boeren eveneens op de steun
van burgers zouden moeten kunnen rekenen.

Omgeving creeren voor het maken van gezonde en
Duurzaamheidsetikettering met aandacht voor
klimaat-, milieu- en sociale effecten

•

Halvering van de voedselverspilling

•

Tien miljard euro investeren in onderzoek en

Het streven van de Europese Commissie is om de land

innovatie op het gebied van voeding, biologische

bouwproductie tenminste op peil te houden en zo mogelijk

landbouw, etc. en inzetten van adviseurs om boeren

zelfs te verhogen, mede door de inzet van slimme technologie,

te helpen met de overstap naar biologische

maar daarbij de natuur te behouden en waar nodig te

landbouwmethoden

herstellen. Alhoewel de uitgangspunten van ‘Farm to Fork’
breed

worden

onderschreven,

vrezen

sommige

critici

strengere regels uit Brussel waardoor de ruimte voor eigen

•

Bevorderen van een wereldwijde transitie naar meer
duurzame voeding, onder meer door duidelijke
consumentenlabels

landelijk beleid wordt ingeperkt. Anderen vinden de aanpak
van de Commissie juist niet daadkrachtig genoeg.
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“Boeren moeten uit
hun stal komen”
- Irene Prinsen-Bruins
Eigenlijk viel het kwartje al bij Irene Bruins toen zij
werd opgeleid als diëtiste. Gedurende haar hele
opleiding stond er geen enkel bezoek aan een
boerderij op het programma. En dat terwijl je van
de toekomstige adviseurs op het gebied van
voeding en gezondheid toch zou mogen
verwachten dat ze weten waar ons dagelijks eten
vandaan komt. Ook nu nog wil Irene bruggen
slaan tussen boeren en burgers, de dialoog
bevorderen en als ambassadeur optreden voor
de voedselmakers van ons land.

gezonde leefstijl de beste vorm van preventie is. Voeding

Eigenlijk is het vreemd dat de meeste consumenten nauwelijks

kan ze minder schelen wat er met hun melk gebeurt, zelfs

iets weten over wat er iedere dag bij hen op tafel komt. Waar

wanneer ze er een belabberde prijs voor krijgen.” Mede om die

het vandaan komt, wat er in zit en hoe het wordt gemaakt. In

reden hebben ze bij Erf1 – het familiebedrijf waarmee haar

het huishoudboekje van de gemiddelde Nederlanders wordt

vader begon en dat inmiddels door haar broer, haar man en

het budget dat voor eten is gereserveerd ook steeds kleiner.

Irene zelf wordt gerund – besloten om zelf zuivelproducten te

Vijftig jaar geleden ging nog bijna een kwart van onze

gaan maken, waaronder kaas. “Door het zelf verwaarden van

maandelijkse uitgaven naar eten en drinken, inmiddels ligt dat

een deel van onze melk ga je over veel meer aspecten

rond de 8%. Opvallend is dat consumenten zelf denken dat ze

nadenken, van de producten die je zou kunnen ontwikkelen tot

veel meer geld uitgeven aan hun dagelijkse maaltijd, vaak

de manier waarop je die in de markt zet. Daardoor wordt je

zelfs het dubbele van wat ze daadwerkelijk besteden. Maar

veel meer ondernemer dan wanneer er twee keer per week

zelfs binnen ziekenhuizen is voeding vaak een financiële

een melkwagen van de zuivelfabriek komt voorrijden.” Met

sluitpost, weet Irene Prinsen-Bruins, en leggen de waarden

biologisch geproduceerde melk uit de eigen regio wil Erf1 zich

‘goedkoop’ en ‘gemakkelijk’ toch vaak meer gewicht in de

steeds meer tot een kwaliteitsmerk ontwikkelen dat op termijn

schaal dan gezond en kwaliteit.

misschien zelfs bij landelijke speciaalzaken verkrijgbaar is. “Wij

speelt daarbij een centrale rol. Iedere keer als mensen hier
komen, merken ze hoe weinig ze eigenlijk van voedsel weten. Er
is geen betere plek om daarover in gesprek te gaan dan bij de
bron van waar onze maaltijden vandaan komen.”
Ook boeren zelf mogen wat Irene betreft best wat actiever
worden om hun stal uit te komen en de dialoog aan te gaan.
“Soms lijkt het wel alsof boeren ook zelf vergeten zijn welke
belangrijke rol zij spelen als voedselmakers. Veel melkveehouders draaien toch wat op de automatische piloot. Ze letten
scherp op het aantal liters melk dat zij produceren, maar het

willen heel graag het verhaal vertellen over wat we maken.
Het begint allemaal met kennis, is de stellige overtuiging van

34

Irene, en van daaruit volgt vanzelf meer waardering. Dat is niet

Duurzaamheid is de rode draad. De gezondheid van de

gestoeld op een theoretisch concept maar haar dagelijkse

bodem, de dieren, onze producten én onze bedrijfsvoering zijn

ervaring bij de bezoekers die langskomen in haar ‘winkel aan

daarbij communicerende vaten. Ik ben ervan overtuigd dat

huis’. Het liefst zou ze nog veel meer willen ondernemen om de

wanneer we met trots laten zien hoe wij werken en wat onze

ontmoeting tussen voedselmakers en consumenten, maar

producten bevatten dat ook weerklank vindt bij consumenten

bijvoorbeeld ook medische professionals zoals huisartsen en

die meer willen weten dan de buitenkant van wat ze op hun

diëtisten, te bevorderen. “Het is voor iedereen logisch dat een

bord hebben.”
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“Eigen melk eerst”

- Michel Peterman

Burgemeester Tjapko Poppens van Amstelveen is
net de eerste ‘melkboer’ van de Boeren van Amstel
geworden, vertelt directeur Michel Peterman met
een grote grijns. Dat past helemaal bij de filosofie
van deze regionale zuivelproducent die graag
inspeelt op de trots van de bewoners van ‘groot
Amsterdam’ op hun eigen boeren. Daarom zet de
jonge coöperatie ook crowd funding in en kunnen
mensen zich na een online cursus aanmelden om
zelf ambassadeur te worden. Op de prijs voor
ieder pak melk of yoghurt zit een bonus van 5
eurocent waarmee de klanten van de hoofdstad
het beschermde vogelgebied in hun eigen
achtertuin steunen.

Avontuur

De meeste Amsterdammers zullen bij boeren eerder denken

Boeren van Amstel kunnen in de behoefte aan lokale zuivel wel

aan bewoners voorbij het centraal station van Amersfoort dan

voorzien. “Tot in de jaren zestig waren plaatselijke melkfabrieken

aan de buren die op fietsafstand soms al generaties lang als

heel normaal, net zoals ons land toen nog honderden lokale

melkveehouder actief zijn. Een deel van hen beheert bovendien

bierbrouwerijen telde. Door schaalvergroting is de productie

een kostbaar natuurgebied waar weidevogels als de grutto,

van zowel melk als bier steeds meer geconcentreerd. De

de kievit en de tureluur een veilig heenkomen vinden. Het

laatste jaren zitten kleinschalige bierproducenten weer in de

Amstelland omvat zes polders in het buitengebied van de

lift. Misschien zijn wij de voorbode van een ontwikkeling die we

metropool. De 21 melkveehouders in dit gebied kregen al steun

ook op zuivel gaan zien. Ik schat zelf in dat er zeker in zes

van

de

stedelijke regio’s in Nederland ruimte is voor een lokale

gemeente voor het vogelvriendelijke onderhoud van het

zuivelproducent. Dat is een ontwikkeling die ook de grote

landschap. Drie jaar geleden maakten zij – onder andere met

zuivelproducenten volgens mij wel zien.”

onder

meer

Vogelbescherming

Nederland

en

De kersverse directeur Michel Peterman heeft eigenlijk een
achtergrond in de marketing. Hij zag in deze bijzondere
maatschappelijke onderneming een kans om duurzame
voeding met een regionaal profiel in de markt te zetten. “Ik hou
wel van een goed avontuur.” Peterman: “Ook in de stad zijn
mensen steeds meer op zoek naar lokale producten.
Duurzaamheid heeft niet alleen te maken met de wijze waarop
voedsel verbouwd of geproduceerd wordt maar eveneens
met de afstand tussen voedselmakers en de keukentafel.
Kortere afstanden in onze voedselketen zijn beter voor het
milieu.” Wie door de polder fietst, ziet misschien nog weleens
ergens een boer die eigen kaas te koop aanbiedt. Maar voor
een lokale afzetmarkt als de regio Amsterdam is dat allemaal
veel te kleinschalig, zeker voor de supermarkten in de stad. De

nog wat extra geld uit Brussel - een nieuw plan om extra
inkomsten aan te boren: een eigen zuivelcoöperatie.

Fietsen
De relatie tussen de zuivelfabriek en het natuurbeheer van het

Kwaliteit

vogelweidegebied is een extra troef om de producten aan de

Het Amsterdamse initiatief trok ook de aandacht van

man te brengen. “Wij profileren ons echt met een ‘community

FrieslandCampina, onder meer uit belangstelling voor de

brand’”, aldus Peterman. “Voor iedereen is zichtbaar en

markt voor zo’n regionaal product. Toch bleek al snel dat je wel

traceerbaar welke bijdrage wij leveren aan het natuurbehoud

een fabriek neer kunt zetten maar daarmee nog niet

in het Amstelland. Het geeft toch een bijzonder gevoel om

vanzelfsprekend in staat bent om aan de hoge eisen op het

langs het weiland te kunnen fietsen waar je de koeien ziet

gebied van kwaliteit en voedselveiligheid te voldoen. Zeker niet

grazen die ’s ochtends zorgen voor de melk in je koffie én de

wanneer je de capaciteit hebt om 4 miljoen liter melk te

vogels hoort fluiten die mede door jouw steun goed kunnen

verwerken.

leven. Dankzij de Boeren van Amstel kan je als Amsterdammer

Inmiddels

heeft

een

professionaliseringslag

plaatsgevonden waardoor begin 2020 alles klaar stond om de

zonder gene zeggen: ‘eigen melk eerst’.”

stedelijke markt te veroveren. Corona strooide roet in het eten,
maar inmiddels beginnen de Boeren van Amstel steeds meer
vaart te maken en hebben ook de grote supermarktketens in
de stad belangstelling getoond.
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“Een influencer tussen
de koeien”
- Heleen Lansink

DIALOOG DINER
makkelijk om altijd hetzelfde te blijven doen. Wij proberen
iedere dag iets bij te leren, door cursussen te volgen en te
experimenteren met andere technieken, bijvoorbeeld rond de
invloed van bemesting op de bodemgesteldheid.”
Transitie
“Deze tijd vraagt aanpassingen van ons allemaal”, zegt Heleen
die zich een ‘boerin in transitie’ noemt. De buitenwereld ziet

“De kracht van de boer zit in zijn zichtbaarheid
naar de burger”, noemt Heleen Lansink haar eigen
motto. Als stadsmeisje met een onderwijsachtergrond werd ze niet alleen verliefd op haar
man Rogier maar ook op het boerenleven.
Inmiddels geldt ze als een van de boegbeelden
van de Nederlandse melkveehouderij. Met
lezingen, dialoogbijeenkomsten en media
optredens weet Heleen als geen ander het verhaal
van de boer in deze tijd voor het voetlicht te
brengen. Eerder dit jaar ontving Heleen de You Go
Girl Award 2019, een ‘aanmoedingsprijs’ voor
zichtbare vrouwen in de media, en kreeg zij de
Nuffield Studiebeurs om met innovatieve collega’s
over de hele wereld in gesprek te gaan. “Ik ben de
influencer van de agrarische sector”, zegt zij vaak
met een stevige knipoog.

38

haar misschien vooral als iemand die opkomt voor boeren en

Als onderdeel van de Europese campagne
over duurzaamheid in de zuivelsector heeft
de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) in
samenwerking
met
agro-ondernemer
Heleen Lansink enkele ‘Doemee dialoog
diners’ georganiseerd. Melkvee
houders
gingen in gesprek over een thema dat zij zelf
naar voren brachten en dat verband hield
met vragen die zij hadden rond de duurzame
vernieuwing van hun bedrijf. Voor de diners
werden experts uitgenodigd rond het
specifieke onderwerp dat op het menu
stond maar ook belanghebbenden of juist
mensen die vanuit een verrassende
invalshoek
nieuwe
ideeën
konden
aandragen.

Bij de familie Lansink thuis in Haaksbergen is het zelden rustig.

de zware omstandigheden waaronder veel van haar collega’s

Terwijl haar man in de stallen aan het werk is, schiet Heleen

het hoofd boven water moeten zien te houden. Boeren

opeens op van de keukentafel om de radio aan te zetten. “Er

verdienen meer waardering, herhaalt ze voortdurend, ook

komt zo een interview met mij.” Nog wat mopperend over de

door een hogere prijs voor hun producten in de supermarkt.

verslaggever die met alle clichés over klagende boeren aan

Toch kan ze even fel worden over boeren die denken dat alles

kwam zetten, leest ze direct na het item op haar telefoon de

bij het oude kan blijven. “Ik vind dat boeren een realistisch

eerste reacties die via WhatsApp binnenkomen. Heleens

perspectief moeten hebben om op een gezonde manier hun

oudste dochter smeert verveeld nog wat boterhammen –

bedrijf te blijven runnen. Daar staat wel tegenover dat boeren

thuis van school omdat de juf wacht op de uitslag van een

niet hun rug naar de toekomst kunnen keren. Je ziet nu nog te

Agro, Food & Health-centrum

coronatest – terwijl Heleen met een half oog de jongste zoon in

vaak dat de zwakste schakel iedere verandering blokkeert en

Melkveehouder en diëtiste Irene Prinsen-Bruins (zie

de gaten houdt, die met zijn xx jaar al beter in staat is om op de

dan komen we niet verder. Daarom heb ik best veel begrip

elders in deze uitgave) ontving op haar boerderij in

trekker te rijden dan zij zelf doet. “Ik ben nog steeds geen held

voor de protesten die we de afgelopen tijd onder boeren

Kampen voedselexperts, wetenschappers, coaches en

op zo’n ding.”

hebben gezien maar blijf ik kritisch en onafhankelijk. Je zult mij

een kunstenaar rond de vraag hoe zij haar bedrijf tot

niet met vlaggen van de ene of de andere boerenbeweging

een ‘Agro, Food & Health’-centrum kon laten uitgroeien.

Boerenleidster

zien zwaaien, al krijg ik regelmatig de vraag om ergens in een

Het is de ambitie van Irene om mensen meer bewust te

Ondanks haar status als ‘boerenleidster’ vergeet ze nooit hoe

bestuur te gaan zitten.”

maken van voeding en gezondheid, waarbij een bezoek

het was om een plek te moeten veroveren in een platte-

aan een ‘echte’ voedselmaker kan leiden tot nieuwe

landsgemeenschap die haar als import zag. “In het begin heb

Natuurpark

perspectieven. In de dialoog kwam naar voren dat het

ik mij wat afzijdig gehouden van het boerenbedrijf maar op

Ook door haar buitenlandervaringen is ze steeds meer

begint met een duidelijk beeld van de vragen die

een gegeven moment ging de knop om en werd ik steeds

overtuigd geraakt dat de toekomst ligt bij de ‘regeneratieve

consumenten en anderen hebben, zodat je daar

nieuwsgieriger. Ik begon vragen te stellen naar het hoe en

landbouw’, in Nederland beter bekend als het kringloop-

optimaal op in kunt spelen. Ook vraagt zo’n concept om

waarom en dat zette Rogier ook meer aan het denken. Het is zo

denken, waarin biodiversiteit leidend is.

een combinatie van kennis en beleving, waarvoor het
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Dat vraagt om echt andere keuzes, waarbij we bijvoorbeeld

bedrijf van Irene al ideale vertrekpunten biedt. Waar

niet meer het hele weiland vol kunnen zetten met dezelfde

kan je nou beter over gezond en duurzaam eten in

grassoort en het eindeloos bemesten. “De landbouwgrond van

gesprek gaan dan op de plek waar je koeien kunt zien

vandaag is als het ware het natuurpark van morgen, waarin

grazen en ambachtelijke kaas wordt gemaakt? De

het agrarische gebruik slechts een van de functies is en

aanwezigen zagen ook interessante mogelijkheden om

idealiter de biodiversiteit bevordert in plaats van wegdrukt.

het bedrijf van Irene op de kaart te zetten als proeftuin

Dat vraagt ook om diversificatie van het verdienmodel van de

voor ‘agro-diëtiek’ en daarmee aan te sluiten bij

boer van de toekomst. Voor een melkveehouder zullen de

wetenschappelijk onderzoek naar gezondheid en eten.

inkomsten uit melk niet veel meer dan 50 of 60% van de totale

Zo zou zij ook zorgverleners en zorgverzekeraars kunnen

omzet bepalen. De rest zal hij op een andere manier moeten

bereiken.

zien te verdienen.”
Grond voor duurzame groei
Portfolio

Melkveehouder Jeroen Briene uit het Twentse Notter

Ook voor het bedrijf van Heleen en Rogier Lansink is dat nu al

zoekt naar mogelijkheden om meer grond te hebben,

realiteit. Heleen ontdekte dat mensen niet alleen nieuwsgierig

zodat zijn biologische boerderij met koeien en kippen

zijn naar haar visie op agrarisch ondernemerschap maar daar

verder kan groeien. Kopen is voor Jeroen geen optie

ook geld voor over hebben. Daarom maken lezingen, dag

vanwege aarzeling van banken bij een hypothecaire

voorzitterschappen en bedrijfsbezoeken onderdeel uit van de

financiering. Bij het pachten van grond loopt hij vaak

‘portfolio’ van het bedrijf. Net als bij de Melktapperij waarmee

tegen het probleem aan dat de contracten meestal

ze in 2017 begon en die inmiddels de naamdrager van de

kortdurend zijn, terwijl hij tenminste twee jaar nodig

boerderij is geworden, blijft de insteek gelijk: het leggen van

heeft om grond geschikt te maken voor biologisch

verbindingen tussen de mensen uit de stad en de wereld van

gebruik. De gesprekspartners kwamen tot de conclusie

boeren. “Boeren en burgers met elkaar in gesprek brengen, is

dat de ambities van Jeroen moeten aansluiten bij de

inmiddels mijn business geworden.”

maatschappelijke doelen van bijvoorbeeld de lokale
overheid en het Waterschap rond een duurzame

“

Boeren en burgers
met elkaar in
gesprek brengen,
is inmiddels mijn
business geworden.”

inrichting van het landschap. Het leverde meteen een
concrete afspraak met de gemeente en de provincie
op om verder te praten over mogelijke samenwerking.
Ook andere jonge boeren worstelen met vergelijkbare
problemen en daarom zou een pilotproject niet alleen
Jeroen maar ook zijn collega’s verder kunnen helpen.
Publiek-private samenwerking met een duurzaam
karakter die tot mooie win-win situaties leiden dus, was
de conclusie van het dialoog diner.
Ook in de toekomst wil Heleen Lansink op deze manier
ondernemende

melkveehouders

met

duurzame

ambities met relevante deskundigen en partijen in
gesprek brengen. Voor meer informatie, suggesties en
ondersteuning kunt u contact opnemen met Heleen
via: demelktapperij.nl
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De inhoud van deze promotiecampagne vertegenwoordigt alleen de mening van de auteur en is zijn/haar eigen
verantwoordelijkheid. De Europese Commissie en het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid,

landbouw en voeding (CHAFEA) aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik dat kan worden
gemaakt van de informatie die de campagne bevat.

