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Evert Alderkamp: ‘Investeren in duurzaamheid is investeren in rendement’

Start van gezamenlijke
aanpak duurzaamheid
De wil van FrieslandCampina en CRV om samen te gaan werken op
het gebied van duurzaamheid betekent niet alleen een efficiëntieslag,
maar heeft ook een signaalfunctie. Daarmee laten beide coöperaties
aan consumenten en afnemers zien dat er hard gewerkt wordt aan
verduurzaming van de melkveehouderij.
tekst Jaap van der Knaap

B

egin februari zetten Evert Alderkamp en Piet Boer een handtekening onder een intentieverklaring tot
samenwerking tussen CRV en FrieslandCampina op het gebied van verduurzaming van de veehouderij. De
beide voorzitters, Alderkamp namens
CRV en Boer namens FrieslandCampina, gaven daarmee een belangrijk
signaal dat ze gezamenlijk willen optrekken om in te spelen op de maatschappelijke verlangens naar een
meer duurzame veehouderijketen.
‘Het is een unieke samenwerking tussen twee leidende coöperaties in de
rundveehouderij’, benadrukt Alderkamp. ‘De overlap tussen onze beide
ledenbestanden is groot. Een samenwerking is niet alleen een logische
stap, maar gaat ook zorgen voor het
verbeteren van het rendement van de
veehouders.’
‘We gaan kijken op welke manier we
producten en kengetallen kunnen inzetten die kunnen helpen om duurzaamheid inzichtelijk te maken op
het boerenerf’, zo legt Boer de praktische kant van de samenwerking uit.
‘Dan kun je denken aan de kengetallen om uier- en klauwgezondheid te
verbeteren of het medicijn- of mineralengebruik in kaart te brengen. We
gaan dit jaar kijken welke kengetallen CRV aan FrieslandCampina beschikbaar zou kunnen stellen om

Evert Alderkamp en Piet Boer
ondertekenen de intentieverklaring
tot verdere samenwerking

veehouders op managementgebied te
ondersteunen.’
De samenwerking van de gegevensuitwisseling tussen beide partijen
omtrent het onderwerp duurzaamheid is deels ingegeven door ‘vragen
vanuit de markt en maatschappij’, zo
stelt Boer. ‘Het doel is tweeledig. We
willen zorgen dat deze samenwerking een hoger rendement oplevert
voor de leden, maar er is voor ons ook
duidelijk een maatschappelijke drijfveer. Een van de speerpunten binnen
Foqus planet, het programma voor
kwaliteit, voedselveiligheid en duurzaamheid op de bedrijven van de leden-melkveehouders van FrieslandCampina, is dat we willen werken
aan het verbeteren van een duurzame melkveehouderij. Dat willen we
met deze samenwerking ook echt laten zien aan de consument. Wanneer
je komende jaren vergeet te investeren in duurzaamheid, mis je de aansluiting met de markt.’
Alderkamp vult hem aan: ‘We zijn
beide professionele organisaties die
goed luisteren naar wat de markt
vraagt. Door samen te werken wordt
voorkomen dat het wiel voor de tweede keer wordt uitgevonden. CRV heeft
gegevens via onder meer mpr die van
waarde kunnen zijn voor FrieslandCampina, maar dat geldt ook andersom voor bijvoorbeeld informatie uit
tankmelk. Door samen te werken
kunnen we meerwaarde bieden voor
leden van beide organisaties.’ Alderkamp benadrukt dat de gegevensuitwisseling pas zal plaatsvinden na toestemming van de veehouder.

Coöperatievoordeel
Dat beide organisaties coöperaties
zijn, is volgens Boer een extra voordeel binnen de nieuwe samenwerking. ‘We kunnen leden mobiliseren
actief deel te nemen. Onze leden staan
met twee benen in de samenleving,
waardoor ook zij uitdragen dat we gezamenlijk werken aan een duurzame
melkveehouderij. Het gaat ons niet

louter om de winst voor onze
organisatie, maar we werken
ook aan ons toekomstperspectief. Als coöperatie hanteren
we het continuïteitsprincipe,
we willen er ook nog zijn voor
de volgende generatie boeren.’
Boer roemt ook de infrastructuur van de Nederlandse melkveehouderijsector. ‘Er zijn
maar weinig plaatsen in de
wereld waar op zo’n efficiënte
wijze melk wordt geproduceerd en waar zoveel kennis
en data aanwezig zijn. Door de
samenwerking maken we daar
nog beter gebruik van.’

Marjoleine de Vos,
culinair publiciste:

Leren van elkaar

‘Waar mij de broek van afzakt,
is de instelling en de houding
van jonge melkveehouders als
het gaat om weidegang voor
hun dieren. Ik hoor telkens
weer dat weidegang niet interessant is, niet past in de moderne bedrijfsvoering en dat
het veel te veel werk is. Ik hou
m’n hart vast voor deze sector.’ (Bw)

De samenwerking tussen
beide partijen moet dit jaar
concreet vorm krijgen. Als
voorbeeld noemt Boer dat
kengetallen die zijn uitgewisseld, gebruikt kunnen worden
in workshops voor melkveehouders. ‘We geven nu al
workshops in ons Focus planet-programma over verantwoord diergeneesmiddelengebruik. Zo’n workshop krijgt
echt meerwaarde als de
kengetallen op bedrijfsniveau
kunnen worden uitgewisseld.
Daardoor kun je van elkaar
leren, elkaar uitdagen. Hoe
komt het dat het ene bedrijf
beter scoort dan het andere?’
Het gaat volgens Boer verder
dan alleen bestaande kengetallen. ‘Ik kan me voorstellen
dat we ook nieuwe managementinstrumenten kunnen
ontwikkelen of bestaande producten verder kunnen uitbouwen.’
Alderkamp heeft daarvan al
wel een mooi voorbeeld: ‘Bij
duurzaamheid denk je in de
veeverbetering vaak aan oudere koeien met een hogere
levensproductie. Het is goed
om dat na te streven, maar
wat levert dat concreet op?
Wat is de invloed van een
hogere levensproductie op de
mineralenefficiëntie, op de
bex? Kengetallen laten goed
de samenhang zien tussen diverse bedrijfsprocessen. Het
wordt nogal eens vergeten,
maar investeren in duurzaamheid is investeren in rendement op het boerenerf.’ l

‘In het buitenland, en ook in
eigen land, worden Nederlanders nog wel eens “kaaskoppen” genoemd. Niet ten onrechte: onze kazen mogen
er zijn. De enorme volvette
Goudse kazen hebben niet
voor niets onze voorvaderen
ertoe gebracht om vertederd
tot hun vrouwen en vriendinnen te zeggen: “O mijn soete
kaasje!”’ (dV)

Frank Dales,
voorzitter
Dierenbescherming:

het probleem is dat een zeldzaam ras als dit vrijwel nooit
meer als melkproductiedier gehouden wordt en een hobbydier
is geworden.’ (Zh)

Lubbert van Dellen,
sectorspecialist Accon-AVM:
‘We hebben koeien die in potentie 12.000 tot 14.000 liter
melk per jaar kunnen geven.
We halen er gemiddeld maar
8500 liter uit. Dat verschil, dat
zijn we zelf.’ (Bw)

‘Lakenvelders zijn probleemloze koeien, sterk, zelden ziek
en snel drachtig. Dit zijn duurzaamheidseigenschappen die
zo gewenst zijn in de huidige
melkveehouderij. De kern van

‘Ik zie een enorme gedrevenheid en passie in de kleine fokkerijclubs. Dat geldt bijvoorbeeld voor die van de brandrode
runderen met een daadkrachtig
en enthousiast bestuur.’ (Vd)

‘Veel mensen denken bij vleeskalveren nog steeds aan de
kreet “kistkalveren”, en op het
politiek retorische toneel wordt
dat woord nog weleens gebruikt. De waarheid is dat er
weinig agrarische sectoren zijn
die zo innovatief zijn geweest
als de kalverhouderij.’ (Vd)

Gerben Engwerda,
voorzitter Stichting Friese
roodbonten:

Peter Koolmees,
hoogleraar historische
diergeneeskunde:

Geert Boink,
voorzitter Stichting
Zeldzame Huisdierrassen:

Sipke Joost Hiemstra,
hoofd genenbank CGN:

Jaap Brand,
dierenarts te Nunspeet:

‘De leraren in het landbouwonderwijs vertellen graag dat je
als veehouder Amerikaans vee
moet hebben om meer rendement te kunnen halen uit je bedrijf. Maar dat is helemaal niet
zo. Het roodbonte Friese vee
bijvoorbeeld kan heel goed mee
in het vlees.’ (Vd)

‘De feminisering die 25 jaar
geleden begon, lijkt me een
goede ontwikkeling. De veehouderij moest wel even wennen aan het fenomeen, maar
dat is nu geen punt meer. Het
imago van de dierenarts is een
stuk minder “macho” geworden.’ (Vd)

meeste mensen wonen in een
stad, ver weg van akkers en
weilanden. Het wordt tijd dat
landbouw en voedsel weer in
het brandpunt van onze samenleving komen te staan.’ (dV)

Toon van Hoof,
bestuurder diergezondheid
LTO:
‘Ik durf te beweren dat onze veterinaire systemen beter werken
en meer gestructureerd zijn dan
die in de humane gezondheidswereld.’ (NO)

Sipke Joost Hiemstra:
‘Het is de bedoeling de genen
“voor eeuwig” op te slaan.
Maar dat is natuurlijk niet zeker.
Wel is er laatst een spermarietje
van een kleine veertig jaar oud
gebruikt voor het bevruchten
van een koe. En ja hoor, de koe
werd drachtig.’ (Vd)

Frank Dales:

Wouter van der Weijden,
directeur Centrum voor
Landbouw en Milieu:
‘Vooral jonge mensen hebben
steeds minder besef van de invloed die voedsel heeft op hun
leven. Er groeit in het westen
een generatie op die geen honger heeft gekend en vervreemd
is van de oorsprong van hun
voedsel. Bijna niemand heeft
nog een boer in de familie, de

‘Ik vrees dat boeren nog onvoldoende beseffen hoe belangrijk
het is om de omslag naar meer
welzijn en duurzaamheid te maken.’ (Bw)

Marjoleine de Vos:
‘Wat zeg je van een slapjanus?
Juist, dat hij nog geen deuk in
een pakje boter kan slaan. Wat
zeggen we als iemand enorm
boft? Dat hij met zijn neus in de
boter gevallen is. Wat zou dat
betekenen? Nou? Dat boter
lekker is! Dat het belangrijk is!
Dat we ervan houden!’ (dV)

Bronnen: de Volkskrant (dV), Boerderij weekend (Bw), Veehouder&dierenarts (Vd), Zeldzaam huisdier (Zh), Nieuwe Oogst
(NO)
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