Particulier bedrijf verwerkt meeste melk tot merkkaas

Bel Leerdammer
sterk dankzij merk
Bel Leerdammer heeft met het kaasmerk Leerdammer een ijzersterke troef
in handen. Van alle melk kan het leeuwendeel worden verwaard tot deze
merkkaas. De particuliere zuivelonderneming maakt zich dan ook niet
ongerust over het quotumloze tijdperk en blijft rustig doorbouwen aan het
Leerdammer-merk.
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Zuivel
De vestiging van
Bel Leerdammer in
Dalfsen. Hier worden
de Leerdammer
foliekazen
vervaardigd.

Bel Leerdammer viert dit jaar het 100-jarig
bestaan. De oorspronkelijke zuivelfabriek
in Schoonrewoerd (ZH), vroeger De
Vijfheerenlanden genaamd, is nog
steeds in gebruik. Hier ontwikkelden de
kaasmakers in 1974 in samenwerking met het
zuivelonderzoeksinstituut NIZO een nieuwe
gatenkaas uit een combinatie van Emmentaler
en Goudse kaas. Deze Leerdammer-kaas,
met een ietwat zoete, nootachtige smaak,
bleek een gouden greep. Ruim 40 jaar later
staat het merk nog steeds ﬁer overeind, al
wordt het in thuisland Nederland relatief
weinig gegeten. „Van ons product wordt 98
procent geëxporteerd”, vertelt manager milk
supply Theodoor Bos. „Duitsland, Frankrijk
en Italië zijn de belangrijkste markten. In
Nederland ligt Leerdammer wel in de grote
supermarkten, maar in Italië bijvoorbeeld vind
je het zelfs in de kleinste dorpswinkeltjes.”
De merkkazen worden gemaakt in
Schoonrewoerd en in Dalfsen. De fabrieken
verwerken elk ongeveer een miljoen kilo melk
per dag. In Schoonrewoerd worden uitsluitend
ronde kazen (wielen) gemaakt. In Dalfsen
worden Leerdammer-foliekazen gemaakt. Het
versnijden en verpakken van de foliekazen
gebeurt in de derde Bel Leerdammervestiging, in Wageningen. In totaal produceert
Bel Leerdammer een kleine 75.000 ton kaas op
jaarbasis.
Het Leerdammer-merk doet het goed; jaarlijks
is er sprake van zo’n 3 procent groei. „Het
leeuwendeel van onze melk wordt verwerkt
tot merkkaas”, zegt Bos, die geen exact
percentage wil prijsgeven. „Onze ambitie is
om álle melk te verwerken in onze merkkaas.”

Rusland-boycot
De melk die niet in de Leerdammer-kaas
gaat, wordt gebruikt voor ‘business-tobusiness’, kazen die veelal onder private label
worden afgezet. Een belangrijk deel hiervan
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Theodoor Bos,
manager Milk Supply
bij Bel Leerdammer:
„Onze ambitie is om
álle aangevoerde
melk te verwerken in
merkkaas.”

werd afgezet in Rusland, met name kazen
van het Maasdammer-type. De Russische
handelsboycot voor zuivelproducten, die op 7
augustus vorig jaar werd ingesteld, bezorgde
de kaasfabriek dan ook een gevoelige tik.
„Wat dat betreft was 2014 een lastig jaar”,
erkent Bos.
De zuivelonderneming formeerde in
augustus direct een crisisteam en zocht naar
alternatieve markten. Omdat het Franse
moederconcern ook veel kaas verwerkt in
producten als La Vache qui Rit, kon een
deel van de ‘Russische’ kaas intern worden
opgevangen. Niettemin zal de Ruslandcrisis
zijn weerslag hebben op de melkprijs van
2014, verwacht Bos. „Uiteraard speelde er
vorig jaar meer op de zuivelmarkt, zoals de
wereldwijde hoge melkproductie en een
lagere vraag uit de Chinese markt. Ook dat
zette de melkprijs onder druk. Maar als gevolg
van de Russische boycot werd vanaf augustus
de hele kaasmarkt in één keer overvoerd. In
september hebben we een behoorlijke stap
terug moeten doen met de melkprijs.”
Feitelijk kwam het erop neer dat de
voorschotprijs per saldo onveranderd
bleef, ondanks de wintertoeslag van 3,90
euro per 100 kilo melk die over de periode
september-december werd uitgekeerd. Wat
het uiteindelijk gaat betekenen voor de
melkprijs van 2014 als geheel, kan Bos nog
niet zeggen. „Dat maken we bovendien als
eerste bekend aan onze veehouders, tijdens
de voorjaarsvergaderingen in april.” Over
2013 werd – inclusief een stevige nabetaling
van 3,05 euro – een puike melkprijs van 41,96
euro gerealiseerd. Bos kan al wel zeggen dat
Bel Leerdammer dat niveau over 2014 in elk
geval niet gaat halen.

Leveranciers
De particuliere zuivelonderneming heeft
ongeveer 1.250 leveranciers, die jaarlijks

een kleine 750 miljoen kilo melk leveren.
Volgens Bos is er sprake van een nauwe band
met de leveranciers: er is weinig verloop, en
veehouders worden door bijeenkomsten,
workshops en ondernemersplatforms
voortdurend betrokken bij het reilen en zeilen
van de onderneming.
Bel Leerdammer is al in een vroeg stadium
gaan voorsorteren op het wegvallen van
de melkquotering. Sinds 2008 worden geen
nieuwe melkveehouders meer aangenomen.
Tegelijkertijd is ingestoken op het uitbreiden
van de productiecapaciteit van de foliekazen
in Dalfsen. Dit vanwege de toenemende vraag
X
bij consumenten naar gemaksproducten

Bel Leerdammer onderdeel Groupe Bel
Bel Leerdammer is sinds 2002 onderdeel van de
Franse zuivelonderneming Groupe Bel, die dit jaar
haar 150-jarig bestaan viert. Het bedrijf werd in 1865
opgericht door de Fransman Jules Bel. De huidige
CEO Antoine Fièvet is een nazaat van de oprichter
en daarmee de vijfde generatie die het familiebedrijf
leidt. De Bel Group heeft zich gespecialiseerd in
merkkazen. De belangrijkste merken zijn Leerdammer, La Vache qui Rit, Boursin, Kiri en Mini Babybel.
Wereldwijd bekleedt de Bel Group de derde positie

in merkkazen. Over 2013 werd met bijna 11.000
medewerkers en 28 productielocaties een omzet
gerealiseerd van 2,7 miljard euro; het streven is om
te groeien naar 3 miljard euro in 2015.
Jaarlijks verwerkt de Bel Group ongeveer 1,5 miljard
kilo melk. Hiervan is ongeveer de helft afkomstig uit
Frankrijk en Portugal en de andere helft uit Nederland. Bel Leerdammer telt ongeveer 1.250 Nederlandse leveranciers die samen een kleine 750 miljoen
kilo melk leveren. Deze melkveehouders zijn met

name gevestigd rond de productielocaties in Dalfsen
en Schoonrewoerd. Hier wordt de Leerdammermerkkaas gemaakt.
In Schoonrewoerd worden uitsluitend ronde 12-kilokazen (wielen) geproduceerd, bestemd voor de
kaasspeciaalzaken, toonbankverkoop en het snijden
van stukken kaas. In Dalfsen maakt Bel Leerdammer
rechthoekige foliekazen. Het versnijden en verpakken
van de Dalfsense foliekazen gebeurt in de vestiging
in Wageningen.
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Kaasproductie in
Dalfsen. In totaal
produceert Bel
Leerdammer in
de vestigingen in
Schoonrewoerd en
Dalfsen een kleine
75.000 ton kaas per
jaar.

uit het voorgesneden segment. De afgelopen
jaren is de productiecapaciteit in Dalfsen
intern met pakweg een derde uitgebreid,
tot de huidige circa 40.000 ton. Om die
capaciteit ten volle te benutten, werd in de
achterliggende jaren melk aangekocht. Dat
aangekochte volume biedt de komende jaren
voldoende ruimte voor de autonome groei
van de eigen leveranciers, aldus Bos.
De melkaanvoer is de afgelopen jaren al
gestegen. Toch blijkt het in de praktijk lastig
om de melkaanvoer goed te voorspellen: „Op
dit moment ligt die op het niveau van 2013,
en niet op dat van 2014. Dat hadden we een
half jaar geleden nog niet verwacht”, aldus
de manager milk supply. Veehouders molken
in de eerste helft van het quotumjaar nog
stevig door, en trapten vervolgens op de rem
vanwege de dreigende quotumoverschrijding
in combinatie met de dalende melkprijs.

Merk uitbouwen
Niettemin heeft Bel Leerdammer
de toekomstige melkaanvoer en de
verwerkingscapaciteit in grote lijnen wel in
beeld. Voor de komende jaren steekt het
kaasconcern dan ook vooral in op dat wat
het al jaren doet: het verder uitbouwen
en versterken van de Leerdammermerkkaas. Groot voordeel hierbij is dat Bel
Leerdammer gebruik kan maken van het
uitgebreide netwerk van het Groupe Bel, met
verkoopkantoren in 33 landen.
Plannen om iets te gaan doen in de productie
van wei(poeder) zijn er niet. Bos: „Onze
melkveehouders vragen ons dat ook wel
eens, want zij zien ook dat de wei een
steeds belangrijker onderdeel wordt van
de zuivelwaarde. Maar wei verwerken is
niet iets wat je op een achternamiddag er

even bij doet; daar stap je niet zomaar in.
‘Schoenmaker blijf bij je leest’ is voor ons
het devies. Onze missie is goede merkkazen
maken. Wei en room blijven voor ons
bijproducten. Wei dampen we in en verkopen
we aan specialisten.”

Kwetsbaarder
Een sterk merk is mooi, maar als producent
van merkkaas ben je ook kwetsbaarder dan
wanneer je merkloze kaas maakt, stelt Bos.
Vertrouwen komt immers te voet en gaat te
paard. „Je merk moet altijd van onbesproken
gedrag zijn. Wij streven naar een duurzame,
volhoudbare toekomst van ons merk, en
daarmee van de onderneming en van de
aangesloten melkveehouders. Willen we
onze plaats binnen markt en maatschappij
behouden en versterken, dan moeten we,
melkveehouders en zuivel, gezamenlijk
antwoord kunnen geven op de vraagstukken
van de toekomst.”
Duurzaamheid staat daarom hoog in het
vaandel en de melkveehouders vormen
daarbij een belangrijke schakel. Bel
Leerdammer werkt sinds 2011 met een
duurzaamheidsprogramma. De afgelopen vier
jaar draaide het vooral om het informeren
en stimuleren van veehouders; vanaf dit
najaar wordt het meer resultaatgericht en
zal er ook een beloningssystematiek aan
worden gehangen. Met een pilotgroep
van melkveehouders wordt nu gekeken op
welke wijze de doelen voor 2020, zoals het
verlengen van levensduur van de koeien of
het terugdringen van het energiegebruik,
ook haalbaar en uitvoerbaar zijn op
melkveebedrijven.
Bel Leerdammer kent sinds twee jaar een
weidepremie van 50 cent per 100 kilo melk.

Weidegang is vooral in Nederland een thema,
zegt Bos. „Maar ook al is Nederland voor
Leerdammer geen grote markt, we vinden
weidegang belangrijk omdat het aantoont
dat we verantwoord omgaan met de vragen
uit onze omgeving. We investeren in de plek
die de melkveehouderij en de zuivel in de
Nederlandse samenleving hebben en die we
graag verder versterken. Met de koe in de wei
laat je zien wat je doet, we hebben niks te
verbergen.”

Verantwoorde soja
Diervoeding is een onderwerp dat met name
op de Duitse markt speelt. Mede om die
reden is de Bel Group lid van de Round Table
for Responsible Soy (RTRS), waarmee wordt
geborgd dat alle soja die voor Bel-zuivel wordt
gebruikt, verantwoorde soja is. In Nederland
participeert Bel Leerdammer bovendien
samen met veevoerproducent Agriﬁrm in
een (voeder)proef met Nederlands geteelde
soja. Het betreft een kleinschalige proef
waaraan een Bel Leerdammer-veehouder
meedoet. „Het gaat vooral om het opdoen
van kennis en ervaring en het ondersteunen
van dit onderzoek”, zegt Bos. „We hebben
niet de illusie dat we hier of in Europa alle
benodigde soja kunnen telen.” Ook is het
niet de bedoeling om van de kleine stroom
melk met ‘Hollandse soja’ een aparte kaas te
produceren; daar zijn de kaasfabrieken niet
op ingericht.
De sojaproef is voor Bel Leerdammer meer
een onderdeel van het verantwoord omgaan
met de omgeving. „Duurzaamheid is voor ons
niet een apart project; het is voorwaarde voor
een volhoudbare toekomst. Zowel voor onze
onderneming als voor onze melkveehouders
en ons merk.” 
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