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Wereldzuivelcongres staat in het teken van mondiaal voedselvraagstuk

Zuivelvet is weer belangrĳk
Met minder natuurlĳke bronnen meer melk produceren. De uitdaging
voor de internationale zuivelsector is stevig. In Rotterdam kwamen
vertegenwoordigers bĳeen om erover te praten. Voor melkveehouders
klonk er een prettige prognose voor de markt.
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ederland is dit jaar het
gastland voor het wereldzuivelcongres. Deze week
verzamelden zich in Rotterdam duizend vertegenwoordigers van de zuivelsector uit
alle windstreken van de wereld. Het thema dat centraal
stond, was de rol die zuivel
speelt bĳ het voeden van
9 miljard mensen, en dat op
een duurzame manier. Kortom: ‘Dare to dairy’.
Voormalig landbouwminister
Gerda Verburg bracht de stelling naar voren dat dit vraagstuk in elk geval niet is op te
lossen met ‘business as usual’.
Verburg is coördinator van
SUN Movement, een internationaal netwerk tegen honger, en ze onderstreepte het
belang van goede voeding.
‘Eén op de vier kinderen is op
dit moment ondervoed. U
kunt dat getal omlaag brengen door als zuivelsector samen te werken. De eerste duizend dagen van een kind zĳn
cruciaal voor het opbouwen
van een goed immuunsysteem. Door in die periode één
dollar te investeren in goede
voeding komt daar later zestien dollar voor terug.’

Meer koe, minder CO2
Roelof Joosten, bestuursvoorzitter bĳ FrieslandCampina,
ziet in zuivel een sleutelrol
weggelegd voor het invullen
van de wereldwĳde vraag
naar hoogwaardige eiwitten.
Hĳ wees de aanwezigen erop
dat Nederland in de Duur-
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men van boerenbedrĳven.
De inkomens op boerenbedrĳven zĳn wereldwĳd onder
druk komen te staan door
lage de melkprĳzen. Daarmee
was iedereen bekend. Verrassender was de boodschap van
Christophe Lafougère, werkzaam voor het Franse marktbureau GIRA. Hĳ voorspelde
een stevige comeback van
China als zuivelimporteur.
Vooral de consumptie van
kaas gaat rap omhoog van
een krappe 50.000 ton in
2012 naar bĳna 200.000 ton
in 2021. ‘China zal zelf nauwelĳks meer gaan produceren. De kostprĳs voor melkproductie is er te hoog.’
Lafougère relativeerde ook de
Russische boycot. Hĳ wees
op een ﬁguur met de belangrĳkste exportbestemmingen:
‘We zĳn intussen in staat
gebleken om de weggevallen
export in andere landen af
te zetten, zoals de Verenigde
Staten. Bovendien kopen de
Russen nu kaas in Nieuw-Zeeland, waardoor die zuivelproductie niet naar andere regio’s kan.’

Aanbod blĳft stĳgen
zame Zuivelketen afspraken
maakt om de zuivelproductie
steeds meer klimaatneutraal
te ontwikkelen. Met minder
natuurlĳke bronnen meer
produceren, dat is de uitdaging. ‘In discussies over de
CO2-footprint van de veehouderĳ mag de koe niet het vertrekpunt zĳn, maar de kwaliteit van het voedingspatroon.
Melk heeft de hoogste concentratie aan hoogwaardige
eiwitten. Koeien gebruiken
voor de productie van die eiwitten voor mensen onbruikbare biomassa.’
Volgens de kopman van FrieslandCampina zou het daarmee zelfs denkbaar zĳn dat
er meer koeien gehouden

kunnen worden bĳ een gelĳke of lagere CO2-footprint per
eenheid voeding.
Maar in Nederland is voorlopig geen plaats voor extra
koeien, zo legde Joosten uit
aan het internationale publiek. Tĳdens de discussie
kwam de rol van de overheid
aan de orde. Joosten haakte
daarbĳ in op het Nederlandse
fosfaatdebat en was merkbaar niet gelukkig met de
vertraging van het fosfaatrechtenstelsel.
‘De onzekerheid voor melkveehouders is groot. Wat moeten ze doen?’ Joosten noemde
het onderwerp als voorbeeld
van hoe overheden impact
kunnen hebben op het inko-

Meest opmerkelĳk was Lafougères uitspraak over het verband tussen volume en prĳs:
‘Dat verband bestaat niet.
Op jaarlĳkse basis is er geen
correlatie en zien we een
voortdurende stĳging van het
aanbod. Tot 2021 zal het wereldwĳde zuivelaanbod stĳgen met 3,9 procent, maar de
vraag neemt toe met 4,3 procent’. Volgens de Fransman
maakt melkvet een herwaardering door als zuivelgrondstof, het herstel op de zuivelmarkt krĳgt nu al veel steun
van de boterprĳzen.
‘Melkvet is de komende vĳf
jaar de sleutel voor het marktherstel, zoals eiwit dat was
in het verleden.’ l
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