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Friese melkfabriek
Na A-Ware en Fonterra bouwt nu ook 
Ausnutria Hyproca in 2014 een zuivelfa-
briek inclusief hoofdkantoor op 14 hec-
tare grond in Heerenveen. Hyproca, dat 
een Chinese aandeelhouder heeft, nam 
eerder Lyempf in Kampen over en heeft 
al fabrieken in Leeuwarden, Ommen en 
een kleine in Heerenveen. De uitbreiding 
zorgt voor extra productiecapaciteit in 
baby- en kindervoeding. Hoe groot de 
capaciteit wordt, is nog niet bekend-
gemaakt. Het aantal arbeidsplaatsen in 
Heerenveen stijgt van 20 nu naar 100 in 
2015 en mogelijk 300 in 2020.

Poederfabriek Assen
Scepter Brands Company uit Breda en 
het Chinese Xian Consummate bouwen 
een babymelkpoederfabriek in Assen. 
Het gaat om een investering van 20 
tot 30 miljoen euro. Scepter Brands, 
wiens directeur Christian Maas in Assen 
woont, neemt de aanvoer van de grond-
stoffen en de productie voor zijn reke-
ning. De bouw van de fabriek, met een 
oppervlakte van 2 tot 4 hectare, start in 
januari 2014. Sinds de melamine-affaire 
is Nederlandse poedermelk een erg ge-
wild product voor Chinezen.

Melkmeting dracht
Het is nu mogelijk om de dracht van een 
koe aan te tonen door bepaalde eiwit-
ten te meten in de melk. De dracht is 
daardoor te voorspellen vanaf 35 dagen 
na insemineren, meldt kwaliteitsbor-
gingsorganisatie Qlip. In samenwerking 
met fokkerijorganisatie CRV onderzoekt 
Qlip hoe deze test op een efficiënte en 
effectieve wijze in te bedden zijn in het 
proces van de melkproductieregistratie. 
Momenteel loopt een pilotproject.

Weidemelk: 9 miljoen
FrieslandCampina gaf in 2012 28 mil-
joen euro uit aan weidegangpremie en 
verdiende daarmee via de plus op wei-
demelkproducten in de Nederlandse su-
permarkten 9 miljoen euro direct terug. 
Dat zei voorzitter Piet Boer woensdag 
op een debatavond in Amsterdam. In-
directe revenuën van weidegang, zoals 
de verdiensten in Azië door billboards 
met weidende koeien, zijn niet meege-
rekend.

Onderzoek in vlees
Staatssecretaris Dijksma (EZ) heeft de 
Onderzoeksraad voor de Veiligheid ge-
vraagd onderzoek te doen naar de ri-
sico’s in de vleessector. Het onderzoek 
volgt op in de voedselbranche met paar-
denvleesfraude en aflatoxine in maïs. De 
resultaten worden voor het einde van 
het jaar verwacht.
 
Schapencontracten
Schapenhouders moeten op tijd horen of 
ze in een nieuw seizoen gebruik kunnen 
maken van grond van terreinbeherende 
organisaties. De LTO-vakgroep Scha-
penhouderij roept die organisaties op 
om daar bij pachtovereenkomsten meer 
rekening mee te houden. Voorzitter Nico 
Verduin wijst op de Veluwse herder die 
pas in april, de maand dat het beheer 
moet starten, van Natuurmonumenten 
te horen kreeg dat hij de opdracht niet 
zou krijgen. Verder dringt Verduin aan op 
uniformere en langere contracten. 

DeltaMilk plust
DeltaMilk verhoogt de melkprijs met 
2,50 naar 37,05 euro per 100 kilo bij 
4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit. 
Daarmee volgt zij FrieslandCampina, die 
in april ook verhoogde met 2,50 euro. 
De melkprijs van de zuivelcoöperatie 
komt daarmee op 37,05 euro per 100 
kilo bij bij 4,41 procent vet en 3,47 
procent eiwit. Volgens voorzitter Teunis 
Sterk is de verhoging te danken aan de 
sterk stijgende zuivelprijzen.

Wie o wie neemt de regie om dier-
rechten voor de melkveehouderij te 
voorkomen? Die vraagt blijft hangen 
na een week waarin topbestuurders 
uit de melkveesector en staatssecre-
taris Sharon Dijksma van Economi-
sche Zaken elkaar twee keer publie-
kelijk troffen.

AnAlyse

De melksector kampt momen-
teel niet met een mestprobleem. 
Althans, gerekend naar het aantal 

kilo’s fosfaat dat de melkveestapel pro-
duceert en wat toegestaan is binnen het 
Europese plafond. Twee ‘moeilijkheden’ 
komen echter steeds weer om de hoek kij-
ken. Allereerst de verwachte groei van de 
melkproductie na 2015. FrieslandCam-
pina rekent nog steeds met 20 procent 
groei tot 2020. Daarin willen de beleids-
makers van LTO en zuivelsector (NZO) de 
melkveehouders niet beperken. Komt die 
groei er inderdaad, dan produceert ook de 
melkveehouderij te veel mest. 

Daarnaast speelt de gedeelde ver-
antwoordelijkheid met de andere dier-
sectoren. Afgesproken is dat veehoudend 
Nederland gezamenlijk moet zorgen dat 
het fosfaatplafond na 2015 niet over-
schreden wordt. 

De pluimveehouderij loste haar eigen 
probleem al op met een grote verbran-
dingsinstallatie in Moerdijk. Wensbeelden 
van sommige melkveehouders om het 
mestbeleid van hun sector afzonderlijk 
van de varkenshouderij op te lossen, lij-
ken kansloos. LTO koos eerder voor de 
gezamenlijk route, met verplichte mest-
verwerking voor overschotbedrijven en 
houdt daar aan vast. Verantwoordelijk 
staatssecretaris Sharon Dijksma houdt de 
sector aan deze route.

AfsprAAk
Dijksma lichtte haar visie donderdag 

in Den Haag nog eens toe. Op een sympo-
sium van de Duurzame Zuivelketen stelde 
zij precies gedaan te hebben wat de sector 
vroeg. ‘Jullie wilden de mestplaatsings-

overeenkomsten afschaffen, dat hebben 
we gedaan. Jullie wilden het zelf oplossen, 
die kans bied ik. Het enige wat ik nu van 
jullie vraag: houd je aan de afspraak die 
je zelf met mij hebt afgestemd.’

Dijksma sprak de vermanende woor-
den niet voor zij de sector voluit prees. 
‘De melkveehouderij is het paradepaardje 
van de Nederlandse agrosector. Laat ik dat 
maar ronduit zeggen.’ 

Dat de bewindsvrouw toch zo nadruk-
kelijk het waarschuwende vingertje liet 
zien, heeft alles te maken met de bijeen-
komst een avond eerder. In de Rode Hoed 
in Amsterdam was Dijksma een van de 
sprekers op een debatavond over de toe-
komst van de melkveehouderij. De avond 
was bedoeld als discussiepodium tussen 
veehouderij en burgerij. Dat onderdeel 
kwam matig uit de verf.

Wat wel beklijfde na afloop was de 
clash tussen sectorbestuurders en Dijks-
ma. ‘De bal ligt bij jullie, niet bij mij.’ Met 
die woorden, uitgesproken op een niet mis 
te verstane toon, las Dijksma de belan-
genbehartigers de les. Dat deed ze toen 
bestuurders als Siem-Jan Schenk en Kees 
Romijn (beiden LTO), Piet Boer (Fries-
landCampina) en Dirk-Jan Schoonman 
(NMV) oplossingen aandroegen voor het 
mestprobleem. Een eenduidige visie kon 
de staatssecretaris daarin niet ontdekken.

Toen Schenk en Romijn vervolgens in 

het offensief gingen en Dijksma vertelde 
wat ze moest regelen, werd het de staats-
secretaris te gortig. ‘Ik geef jullie de kans 
om het mestprobleem op te lossen. Los het 
dan ook op in plaats van het probleem 
telkens weer naar mij terug te schuiven.’

De discussie liep op, waarna Kees 
Romijn zich liet ontvallen dat de melk-
sector misschien wel een stok achter de 
deur nodig heeft om haar zaakjes in orde 
te krijgen. Waarop Dijksma tegen de zaal 
zei: ‘Jullie hebben het gehoord: LTO wil 
inzake het mestprobleem een stok achter 
de deur.’ Ze herhaalde daarop dat er dier-
rechten komen als de sector niet snel met 
een oplossing komt. ‘Ik kan niet maar 
blijven uitstellen.’

Geen winstpArtij
Alle betrokken bestuurders gaven 

het na afloop toe: dit was duidelijk geen 
winstpartij voor de melkveesector. En 
dat terwijl Dijksma zich ook nog lelijk in 
de kaart liet zien wat betreft gebrek aan 
inhoudelijke kennis. Ze stelde dat Neder-
land een duidelijk teveel aan mest heeft 
en daarmee een te hoog nitraatgehalte in 
het grondwater. Sinds 2008 is dat in bijna 
heel Nederland opgelost. De staatssecreta-
ris kwam er mee weg.

Als slim debater greep Dijksma 
daarna de haar geboden kans om de 
vermeende verdeeldheid bloot te leg-

gen. Dat, terwijl de verdeeldheid minder 
groot is dan hij lijkt. Alle partijen willen 
grondgebondenheid centraal stellen en 
alleen verplichte mestverwerking invoe-
ren voor bedrijven die een deel van hun 
mest niet kwijt kunnen op eigen grond. 
Maar wat is grondgebondenheid? Over 
de definitie van dat begrip heerst veel 
onduidelijkheid. Althans, de bestuurders 
slaagden er niet in publiekelijk en een-
duidig een duidelijke definitie te formu-
leren.

krinGloopwijzer
Sterker, het dossier lijkt zo complex 

dat spraakverwarring schering en inslag 
is. Zo was Piet Boer na het Rode Hoed-
debat erg teleurgesteld over het minis-
terie van Economisch Zaken. Een top-
ambtenaar had hem namelijk duidelijk 
gemaakt dat van invoering van de kring-
loopwijzer, als instrument om de werke-
lijke benutting en productie op melkvee-
bedrijven vast te stellen, geen sprake kan 
zijn. Een dag later bleek dat de ambtenaar 
Boer verkeerd had begrepen. Hij meende 
dat de zuivelbestuurder gepleit had voor 
een vrijstelling voor de kringloopboeren 
die bovengronds mest uitrijden.

Ondanks de vele visies en spraakver-
warringen lijken doel en afspraken wel 
helder. Daarbij dringt de tijd. Voor 1 juli 
wil Dijksma een concreet plan van aan-
pak gepresenteerd zien. Grote vraag daar-
bij is: wie gaat die kar trekken? Wie gaat 
de knopen doorhakken, zodat het doel 
ook gehaald kan worden?

‘LTO is aan zet, maar wij denken 
actief mee’, is de officiële lezing vanuit 
de zuiveltop. Diverse bronnen bevestigen 
echter dat de zuivel al plannen klaar heeft 
om actiever mee te helpen. Niet alleen 
met implementatie van de kringloopwij-
zer, maar ook door doelen op te nemen 
in de kwaliteitssystemen als Focus Pla-
net. Onverschotsbedrijven worden dan 
gedwongen hun probleem op te lossen. 
Met als uiterst dwangmiddel: het niet 
meer ophalen van de melk.

S j o e r d  H o f s t e e
J e l l e  F e e n s t r a

Mest: tijd dringt, regie gevraagd

Loeiende koe maakt Amsterdamse tongen los
Twee koeien, een kalf en twee varkens. Dat 
is de veestapel van de tostifabriek midden 
in Amsterdam. Het project van een aantal 
studenten moet het hele productieproces in 
praktijk brengen voor de stadsmens. 
Het lukt goed om de voor- én nadelen die 
daaraan kleven duidelijk te maken. Nu de 
koeien gearriveerd zijn, en twee keer daags 
netjes met de machine gemolken worden, 
zorgen ze namelijk voor veel opschudding. 
Koe Els loeide drie dagen lang heel de wijk 
wakker. Buurtbewoners lieten zich daarop 
voor verschillende camera’s weinig vleiend 
uit over het levensechte landbouwproject. 
Volgens mede-initiatiefnemer Vera Bach-
rach valt de kritiek mee. ‘Mensen die langs 
komen, gaan allemaal weer positief bij 
ons vandaan. Als ze het hele verhaal maar 
horen.’  
Volgens Bachrach is de bedoeling van het 
project juist dat het debat gevoerd wordt. 
‘Nu al wordt er op Facebook druk gespe-
culeerd over de varkens die straks geslacht 
worden voor de tosti.’ 

F o t o :  E l l a  T i l g e n k a m p

Van links naar rechts: Henk van Gerven (SP), Carla Dik-Faber (CU), Helma Lodders (VVD), 
Jaco Geurts (CDA) en Sjoera Dikkers (PvdA) in debat over de toekomst van duurzaamheid in 
de zuivelsector. F o t o :  D u u r z a m e  Z u i v e l k e t e n


