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De Duurzame Zuivelketen
Een gezamenlijk initiatief van NZO en LTO Nederland

Mede mogelijk gemaakt door:

Trots op de resultaten tot nu toe!
Enkele voorbeelden:
• Sluitende kwaliteitssystemen en leveringsvoorwaarden
• Voldoen aan strenge Nederlandse en Europese regelgeving
• Goed functionerende beheersingsprogramma’s voor dierziekten
• Halvering ammoniakuitstoot sinds 1990
• 18% broeikasgasreductie ten opzichte van 1990
Belang van de Nederlandse zuivelsector:
• Sterk georganiseerde sector
• Belangrijke bijdrage aan Nederlandse economie (productiewaarde 5,3 miljard euro)
• Beheer van groot deel Nederlandse cultuurlandschap

Nieuwe uitdagingen door toekomstige ontwikkelingen
Structurele ontwikkelingen in de
zuivelsector naar 2020...

...met duurzaamheid uitdagingen
als gevolg

Schaalvergroting
 Bij ~40% afname in aantal boerderijen en gelijk
blijvende veestapel zal gemiddelde omvang bijna
verdubbelen tot ~140 melkkoeien

Toename in broeikasgasuitstoot

Mogelijk nadelige effecten op dierenwelzijn
Toename in antibioticagebruik

Toename melkproductie per koe
 Als huidige trend doorzet: gemiddelde
melkproductie per koe neemt toe met 15% (over
periode 2010 – 2020) tot 9.000 kg per jaar
Quotering verdwijnt in 2015
 Mogelijk toename van melkproductie in
Nederland tot ~20% (over periode 2010 – 2020)

Afname in weidegang
Toename in het gebruik van soja
Toename in mestproductie
Toename in ammoniakemissie

Waarom een Duurzame Zuivelketen?
•
•
•
•
•
•
•

Volgende generaties goed laten leven, eten en boeren
Maatschappelijk draagvlak
Het levert geld op!
Voorkomen beperkende regelgeving
Vragen van de markt
Behoud toppositie en versterken imago
Dialoog met maatschappelijke organisaties

Met de Duurzame Zuivelketen willen zuivelindustrie en melkveehouders de Nederlandse
zuivelsector wereldwijd koploper maken op duurzaamheid.

Doelen van de Duurzame Zuivelketen
Klimaat en energie
 30% reductie van broeikasgassen t.o.v. 1990, inclusief klimaatneutrale groei
 20% duurzame energie in 2020 en een energieneutrale zuivelketen
 2% energie-efficiency per jaar

Diergezondheid en dierenwelzijn
 Vermindering antibioticaresistentie. In 2013 antibioticagebruik terug naar niveau 1999
 Verlengen gemiddelde levensduur koeien, m.n. door sterk terugdringen mastitis en klauwproblemen
 In 2015 alle nieuw te bouwen stallen integraal duurzaam
Weidegang
 Behoud huidig niveau van weidegang
Biodiversiteit en milieu
 100% gebruik van RTRS-gecertificeerde duurzame soja in 2015
 Acties en maatregelen die (in)direct fosfaatvolume en ammoniakuitstoot beïnvloeden
 Verbetering biodiversiteit

Strategie aanpak Duurzame Zuivelketen

Stimuleren innovatie

Kennis en tools
beschikbaar maken

Monitoren

Niet vrijblijvende
maatregelen

Lobby en overleg

‒
‒

Communicatie naar de veehouder verloopt via zuivelondernemingen en LTO
Zuivelondernemingen kiezen een bedrijfseigen aanpak om de doelen te realiseren

Innovatie Duurzame Zuivelketen
•
•

•

Innovatie- en investeringsagenda opgesteld op basis van doelen Duurzame
Zuivelketen
Opnieuw PPS (publiek private samenwerking) Duurzame Zuivelketen ingediend bij
topsector Agri&Food (met Productschap Zuivel als belangrijkste financier):
• In 2013 doorgaan met bestaande projecten, waaronder: Kringloopwijzer,
Monitoring, Amazing grazing, Koeien en Kansen en vrijloopstallen
• In 2013 starten met enkele nieuwe projecten, waaronder: Vermindering
antibioticaresistentie en antibioticagebruik, Autograssmilk en Samenwerking met
hoger en middelbaar agrarisch onderwijs
Courage speelt belangrijke rol bij lange termijn innovaties

Conclusie
•
•
–
–
–
–
•

NZO en LTO hebben in de Duurzame Zuivelketen een gedeelde lange termijn visie
op de zuivelsector vastgesteld
Kansen:
Behoud en vergroten afzet
Rendabele bedrijfsvoering in duurzaam evenwicht met markt en omgeving
Behouden en vergroten goede imago melkveehouderij
Voorkomen of pro-actief inspelen op toekomstige regelgeving
Samenwerking met andere partijen is cruciaal om doelen te realiseren

Vragen? Graag!!!!

Voor meer informatie: www.duurzamezuivelketen.nl

