Plus op de melk
Op verzoek van de vereniging NFW heeft een groep
melkveehouders uit de NFW aangevuld met deskundigen
zich in de periode 2009 – 2010 stapsgewijs georiënteerd

De vereniging de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is al enige jaren op

op de vraag op welke wijze een plus gerealiseerd kan op
de melk afkomstig uit de Noardlike Fryske Wâlden.

zoek naar mogelijkheden om voor agrariërs in de Noardlike Fryske

Daarvoor zijn gesprekken gevoerd met

Wâlden meer rendement te halen uit producten, die afkomstig zijn

vertegenwoordigers van FrieslandCampina (directie en

uit de eigen regio. In het verleden heeft de focus gelegen op o.a. het
produceren en vermarkten van rundvlees onder de naam ‘Wâldfleis’.
Dit product is niet van de grond gekomen. De aandacht is verschoven
naar meer rendement uit melk. Om de volgende redenen:
- de lage opbrengstprijs van de rauwe melk in 2008 en 2009
- groeiende vraag naar en aanbod van streekproducten uit de NFW via o.a. Stichting
Wrâldfrucht
- de toenemende belangstelling voor duurzaamheid en gezondheid bij consumenten
- het besef van een aantal ‘unique selling points’ van de Noardlike Fryske Wâlden
- de wens om geld te verdienen met de status Nationaal Landschap
- de aanwezigheid van regionale supermarktketens met interesse voor producten
afkomstig uit de regio
- groeiende belangstelling bij zuivelconcern FrieslandCampina voor een gedifferentieerde
melkstroom

bestuursleden), marketingdeskundigen,
vertegenwoordigers van een regionale supermarktketen
en onderzoekers van VanHall/Larensteijn en WUR.

‘Er is een toenemend marktaandeel van buitenlandse zuivelverwerkers’

Dit heeft geleid tot de volgende doelstelling:

Marktanalyse

- het ontwikkelen van een businesscase ‘Meer uit Melk’

De zuivelmarkt (vooral de dagverse zuivel) heeft een

_met een netto meeropbrengst voor de deelnemende

monopolieachtig karakter. Bij de zuivelverwerkers neemt

_melkveehouders van minimaal 5 cent boven de

zuivelconcern FrieslandCampina een dominante positie in

_uitbetalingspijs van zuivelconcern FrieslandCampina

en is daarmee trendsetter in de prijsafspraken met de

- waarbij meerdere varianten mogelijk zijn

detailhandel. Er is een toenemend marktaandeel van

- waarbij wordt samengewerkt met partijen uit de keten

buitenlandse zuivelverwerkers (Arla en Danone), vooral

_(producenten, verwerkers, detailhandel, consumenten)

op gebied van biologische en nicheachtige
zuivelproducten. In de detailhandel heeft Albert Heijn een

Unique selling points

dominante positie en is daarmee voor de gehele

Geconcludeerd is dat een plus op de melk alleen te

detailhandel trendsetter in de consumentenprijs.

realiseren is als melk uit de Noardlike Fryske Wâlden zich
voldoende kan onderscheiden door haar ‘unique selling

De consumentenvraag bestaat grofweg uit de volgende

points’. Voor de melk uit de NFW zijn de volgende

onderdelen:

‘unique selling points’ vastgesteld:

- goedkope bulkartikelen
- A-merken en huismerken niet-biologisch

- de natuur- en landschapswaarden met daarbij

- A-merken en huismerken biologisch

_bijzondere aandacht voor de aanwezigheid van

- Niche (streekproducten en producten met andere

_weidevogels (grutto’s),

-onderscheidende kwaliteiten)

- de status van Nationaal Landschap,
- de door de vereniging NFW ontwikkelde duurzame

Om aan de consumentenvraag te voldoen maken de

_agrarische bedrijfsvoering van het ‘kringloopboeren’,

zuivelverwerkers gebruik van verschillende melkstromen:

_waarbij een minimale belasting van het milieu wordt

- goedkope melk en zuivelproducten uit omringende

_nagestreefd,

_EU-landen

- de gezonde melk door aanwezigheid van hoge

- onderscheidende melk niet-biologisch (onderscheid naar

_vetzuurgehaltes (CLA en Omega-3) in melk uit NFW,

- regio, weidegang, nicheachtige toepassing)

- de kwaliteit is geborgd door een bestaand systeem van

- biologische melk

_‘Woudencertificaten’,
- de wetenschappelijke onderbouwing van de ‘unique
_selling points’ uit onderzoek van WUR, LEI en RUG.

Marktkansen

Aan de herkomst zouden enkele voorwaarden

Dat betekent dat melkveehouders in dit scenario hun melk

Met externe deskundigen (marketeers, directie

toegevoegd kunnen worden zoals weidegang.

niet meer aan FrieslandCampina kunnen leveren en dus uit de

Friesland-Campina en vertegenwoordigers van een

Kenmerken van dit scenario zijn:

coöperatie moeten stappen. Kenmerken van dit scenario zijn:
- optimale verwaarding van de ‘unique selling points’ van de

regionale supermarktketen) zijn uitvoerig de kansen
besproken voor het op de markt brengen van

- alle (naar schatting) 600 melkveehouders uit de NFW

_Noardlike Fryske Wâlden

‘wâldmolke’, melk (of een ander zuivelproduct),

_kunnen aan dit marktconcept meedoen

- vereist specifieke maatregelen en investeringen in de

afkomstig uit de Noardlike Fryske Wâlden. Dit heeft

- vraagt op voorhand geen extra

_agrarische bedrijfsvoering om totaal van ‘unique selling

geleid tot 4 mogelijke scenario’s:

_managementmaatregelen of bedrijfsinvesteringen; dus

_points’ te garanderen

_geen extra kosten voor de deelnemende

- netto meerwaarde direct naar de melkveehouder

a. de afzet van melk uit de Nationale Landschappen via

_melkveehouders

- korte lijn tussen melkveehouder-verwerker (niet

_A-merk van FrieslandCampina

-melkveehouders kunnen aangesloten blijven bij

_FrieslandCampina)-detailhandel-consument

b. de afzet van melk (en andere zuivelproducten) uit de

_FrieslandCampina. Naar schatting is op dit moment 90

- vereist duidelijke afspraken in de keten over kwaliteit,

_Noardlike Fryske Wâlden via huismerk van een regionale

_% van de melkveehouders uit de NFW aangesloten bij

_borging, assortiment, prijs en marketing

_supermarktketen

_FrieslandCampina.

-betekent voor deelnemende melkveehouders einde relatie

c. de afzet via omschakeling naar biologische

- Levert geen directe meerwaarde voor de

_met FrieslandCampina

_bedrijfsvoering

_melkveehouders in de Noardlike Fryske Wâlden. De

- biedt op korte termijn afzetmogelijkheden voor 10

d. de afzet via nicheachtige producten (boerenkaas, etc.)

_meeropbrengst gaat in de centrale ‘pot’ van

_melkveebedrijven (5 à 10.000 ton melk op jaarbasis)

_door zelfzuivelaars in de regio

_FrieslandCampina.
- In de marketing zal de specifieke herkomst uit de

a. De afzet melk uit Nationale Landschappen
via Friesland-Campina

_Noardlike Fryske Wâlden een beperkte rol spelen

Het zuivelconcern FrieslandCampina heeft aangegeven
dat verwerking van melk met een onderscheidend

b. De afzet van NFW-zuivel via het huismerk
van een regionale supermarktketen

karakter aan moet sluiten bij een landelijke vraag

In dit scenario wordt melk uit de Noardlike Fryske Wâlden

(regionaal niet te specifiek) en voldoende volume moet

in de vorm van melk en andere zuivelproducten

hebben om de exploitatie winstgevend te maken.

rechtstreeks afgezet als huismerk van een noordelijke

In dit scenario zou het volume kunnen bestaan uit melk,

supermarktketen. Het huismerk profileert zich met en

afkomstig uit de 20 Nationale Landschappen. In de

onderscheid zich door alle genoemde ‘unique selling

Noardlike Fryske Wâlden zou het kunnen gaan om een

points’ van de NFW. Afspraken over prijs, kwaliteit,

jaarlijkse melkstroom van 300.000 ton melk. Deze

assortiment etc. worden gemaakt in direct overleg tussen

melkstroom onderscheidt zich door herkomst uit een

melkveehouders en de supermarktketen. Levering en

maatschappelijk waardevol gebied, waar agrariërs met

verwerking van de melk zal buiten FrieslandCampina om

zorg voor natuur en landschap ondernemen.

moeten plaats vinden.

‘Het is onbekend in hoeverre er in de regionale markt nog ruimte is voor nieuwe zelfzuivelaars’

c. De omschakeling naar biologische
landbouw

d. Zelfzuivelaars

Een aantal melkveebedrijven in de Noardlike Fryske

melkveebedrijven actief als zelfzuivelaar. Zij verwerken

Wâlden zitten met hun bedrijfsvoering dicht tegen de

een deel van hun melkproductie tot boerderij kaas en/of

biologische landbouw aan. Dit geldt vooral voor de

andere zuivelproducten. De afzet is met eigen kracht

bedrijven, die al vele jaren bezig zijn met het

geleidelijk aan opgebouwd door huisverkoop en door

‘kringloopboeren’. In zijn algemeenheid geldt dat voor

levering aan detailhandel en horeca. De productie op het

bedrijven met een melkproductie van minder dan 12.500

eigen bedrijf vragen specifieke kennis en investeringen op

kg/ha economisch haalbaar is zonder al te veel

het eigen bedrijf. In de marketing maken zij deels gebruik

aanpassingen in de bedrijfsvoering. De vraag naar

van de ‘unique selling points’ van de NFW. Het is

biologische zuivelproducten neemt toe. Naar verwachting

onbekend in hoeverre er in de regionale markt nog

zal ook bij FrieslandCampina meer ruimte zijn voor de

ruimte is voor nieuwe zelfzuivelaars.

In de Noardlike Fryske Wâlden zijn een paar

verwerking van biologische melk. Omschakeling betekent
dat de melkveehouders lid kunnen blijven van Friesland-

Kenmerken van dit scenario:

Campina, verzekerd zijn van een gegarandeerde afname

- Vereist specifieke kennis en investeringen op het

van de melk en een hogere melkprijs. Daartegenover

_individuele bedrijf

staan hogere productiekosten bijvoorbeeld door gebruik

- De opbrengsten gaan rechtstreeks naar de producent

van duurder biologisch krachtvoer.

- De productie, afzet en marketing in handen van de
_individuele producent

Kenmerken van dit scenario zijn:

- Bij de marketing wordt gebruik gemaakt van (delen van)

- Een gegarandeerd hogere opbrengstprijs

_de ‘unique selling points van de NFW

- De ‘Unique selling points’ kunnen op termijn mogelijk

- Regionale afzetmarkt door huisverkoop en bij

_extra meerwaarde geven

_detailhandel en horeca

- De markt vraagt om meer biologische melk

- Bij nieuw te ontwikkelen producten kunnen bestaande

- Omschakeling is een kleine stap voor de

_zelfkazers ingezet worden als ambassadeurs

_‘kringloopboeren’
- Verwerking en afzet zijn geregeld
- Vertrek bij FrieslandCampina is niet nodig
- Voordelen benutten (uitwisseling van kennis en
_ervaring) van gelijktijdige omschakeling

Aanbevelingen
Op basis van de gesprekken met diverse deskundigen en
betrokkenen zijn voor de uitwerking van de businesscase
‘Meer uit Melk’ de volgende aanbevelingen geformuleerd:
A. Omschakeling Biologische Landbouw
Het opzetten van een stimuleringsprogramma collectieve
omschakeling biologische landbouw, gericht op
uitwisseling van kennis en ervaring met betrekking tot de
omschakeling en de aanpassingen in de bedrijfsvoering.
Het opzetten van een leveranciersvereniging ‘Biologyske
Wâldmolke’, die gebruik makend van de ‘unique selling
points’ van de NFW, zich inzet voor de maximale
verwaarding van de biologische melk uit de NFW.
B. Afzet ‘Wâldmolke’ in regionale supermarktketen
Het opzetten van een Samenwerkingsverband
Ketenpartijen Regionale Afzet (melkveehouders,
verwerker, supermarktketen) met als doel een economisch
en organisatorisch haalbaar businessplan uit te werken
voor het vermarkten van melk uit de NFW in een
huismerkconcept van een regionale supermarktketen.
Het opzetten van een leveranciersvereniging ‘Wâldmolke’,
die de belangen behartigt van de deelnemende
melkveehouders en de deelnemende melkveehouders
vertegenwoordigt in het Samenwerkingsverband.
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