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Zuivelverwerkers krĳgen dagelĳks telefoontjes van

Fors groeiende belang
Een melkprĳs van dik vĳftig cent per liter. Dat
voelt natuurlĳk lekker. Zeker met de huidige
prĳzen voor gangbare zuivel wordt biologisch
produceren steeds aantrekkelĳker. Maar is het
huidige prĳsverschil een blĳvertje?
tekst 5ČNFOWBO;FTTFO

H

ĳ kreeg de afgelopen maanden dagelĳks telefoontjes van melkveehouders die willen omschakelen naar een biologische productiewĳze.
Arjan Hendriks is bĳ FrieslandCampina het aanspreekpunt voor de biologische melkveehouders.
Het zuivelconcern waar hĳ werkt, verzamelt 40
procent van de biologische melk in Nederland; circa
60 miljoen liter van 135 leveranciers.
De gangbare veehouders die Hendriks de afgelopen
maanden te woord stond – enige tientallen in totaal
– overwegen serieus om de stap naar biologisch te
maken. De gangbare melkprĳs is het afgelopen jaar
steeds meer versoberd, terwĳl de biologische garantieprĳs zelfs wist te stĳgen (ﬁguur 1). ‘We zien in
Noordwest-Europa een tekortsituatie voor biologische melk, voor de gangbare zuivel geldt het omgekeerde’, legt Hendriks uit.

Geen wachtlĳst
De prĳs voor biologische melk is stevig door enerzĳds een nog altĳd groeiende vraag, maar vooral
door de terugval van het aanbod in het noordwesten van Europa. Hendriks: ‘Arla verloor een aantal
grote leveranciers doordat het de vaste toeslag op de
gangbare melkprĳs terugbracht tot zeven cent per
kilo. Inmiddels is dat weer hersteld en bedraagt de
toeslag zelfs zeventien cent per kilo melk. Je kunt
wel aanvoelen wat dat gaat betekenen voor het aanbod; ik verwacht daarom dat het huidige verschil
tussen bio en gangbaar van tĳdelĳke aard is.’
FrieslandCampina hanteert op dit moment geen
wachtlĳst voor nieuwe biologische leveranciers.
Hendriks kan niet beloven dat dit zo blĳft. ‘Het is
nu zelfs zo dat we biologische melk moeten bĳkopen, maar ik maak me zorgen of we al die bellende veehouders van dit moment in 2017 een biologische melkprĳs kunnen betalen. Als de afzet een
terugval laat zien, verliest de laatst binnengekomen
veehouder wel zĳn recht op de hogere bioprĳs. Tot
nu toe is dat gelukkig nog nooit gebeurd, maar die
regel hanteren we wel.’
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Figuur 1 – Prĳzen voor gangbare en biologische melk (bron: FC)

Het melkprĳsverschil tussen gangbare en biologische melk
kon zo groot worden doordat FrieslandCampina sinds 2012 een
andere melkprĳspolitiek voert. Sinds dat jaar berekent de
coöperatie een speciﬁeke melkprĳs voor biologische zuivel.
Eerder was de prĳs afgeleid van de gangbare zuivelprĳs en
kregen biologische boeren daar een vaste toeslag bovenop
(zoals Arla dat nog steeds doet). Maar de hedendaagse melkprĳs die biologische melkveehouders ontvangen, ontstaat in
de markt, met als referentie de melkprĳzen die collegazuivelcoöperaties uitkeren in de belangrĳkste landen voor
biologische melk (Denemarken, Nederland, Duitsland en
Groot-Brittannië).
Eko-Holland hanteert al sinds de oprichting in 2002 een

Meeste biologische melk is voor consumptie in eigen land
In 2014 produceerden Nederlandse melkveehouders 160 miljoen kilo biologische melk. Dat is twee procent van de totale zuivelplas.
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De markt voor biologische zuivel groeit volgens ketenorganisatie Bionext elk jaar met tien procent (ﬁguur 2). Het marktaandeel is met ongeveer zeven procent aanzienlĳk. ‘Zelfs tĳdens
de crisis wist de groei door te zetten. Consumenten hebben
steeds meer de behoefte te weten waar hun voedsel vandaan
komt en wat de productiewĳze van het voedsel betekent voor
het dierenwelzĳn en de planeet. Verder houden ze zich meer
bezig met gezonde voeding’, verklaart Heleen Klinkert, projectleider bĳ Bionext.
De meeste biomelk is voor consumptie in eigen land. Negentig
procent koopt de consument in de supermarkt, tien procent in
natuurwinkels en andere speciaalzaken. ‘Biologische melk verdwĳnt veelal in dagverse zuivel als consumptiemelk en toetjes.
Om de afzet te verbreden doet FrieslandCampina onderzoek
naar andere afzetmarkten’, vertelt Arjan Hendriks namens
FrieslandCampina.
Figuur 2 – Ontwikkeling omzet biologische zuivel (bron: Ekopart)
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Marco Vlaming: ‘Lagere opbrengst grasland was grootste knelpunt’
Niet zozeer om ideologische motieven,
maar vooral vanwege het economisch
perspectief wilde Marco Vlaming graag
omschakelen naar een biologisch melkveebedrĳf. Hĳ hakte de knoop door toen
hĳ de kans kreeg om zĳn bedrĳf op Texel
te verplaatsen van Oosterend naar De
Waal, waar hĳ veertig hectare extra
grond van Natuurmonumenten in gebruik kon nemen. ‘We hebben de ﬁnanciële plaatjes naast elkaar gelegd en dat
zag er goed uit: de cashﬂow kwam 9,4
cent per kilo melk hoger uit in het voordeel van biologisch.’
Grootste knelpunt was de lagere opbrengst van het grasland. Vlaming houdt
rekening met een twee ton lagere dro-

gestofopbrengst per hectare. ‘Biologisch
voer kopen is te duur, zeker op Texel
waar je alles via de boot moet laten komen. We melken straks negen ton melk
met 140 koeien op ruim honderd hectare zavelgrond. Ik ga ervan uit dat
de ruwvoervoorziening daarmee toereikend is.’
Komende winter kan Vlaming zĳn melk
voor een biologische prĳs verkopen, in
totaal negen ton. Door in de nieuwe stal
gebruik te maken van een High Welfarevloer kan Vlaming de mest en urine van
zĳn veestapel apart opslaan en uitrĳden.
‘Zeker op een biologisch bedrĳf is dat
een voordeel, omdat we niet kunnen corrigeren met kunstmest.’

zelfstandige melkprĳs. Het samenwerkingsverband
verkoopt van 130 biologische boeren melk aan diverse zuivelverwerkers. Net als FrieslandCampina
verzamelt de coöperatie zo’n 40 procent van de biologische melkplas in Nederland. De melkprĳs lag
soms zes (in 2013), soms twaalf (in 2009) eurocent
boven de gangbare melkprĳs.
Op dit moment ligt de prĳs rond de vĳftig cent
per kilo melk en ook Eko-Holland krĳgt dagelĳks
telefoontjes van boeren die willen omschakelen
en biologische melk willen leveren, vertelt voorzitter René Cruĳsen. ‘Ik heb tussen de dertig en de
veertig boeren gesproken en die kunnen we er
makkelĳk bĳ hebben. We zien dat de afgelopen zes
à zeven jaar de vraag naar biologische melk in Nederland ﬂink is toegenomen. Het marktaandeel
biologisch lag bĳ zuivel op twee procent, nu is dat
zeven procent.’

Komende vĳf jaar 55 cent
De meeste biologische melk komt in dagverse zuivel terecht. Belangrĳk verschil met gangbaar is
volgens Cruĳsen dat de biologischezuivelsector
niet afhankelĳk is van de wereldmarkt. ‘Wĳ heb-
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ben te maken met de Nederlandse consument,
daardoor schommelt de prĳs veel minder. Sinds
een paar jaar staat de biologische zuivelmarkt volledig op eigen benen.’ De biologische zuivelmarkt
kent dus een eigen dynamiek en daarom is Cruĳsen wat minder behoedzaam in zĳn prognose dan
Hendriks.
Cruĳsen ziet een meer structureel karakter in het
huidige prĳsverschil tussen gangbaar en biologisch.
‘Ik houd nieuwe leveranciers voor dat ze de komende vĳf jaar met een melkprĳs van circa 55 cent per
kilo kunnen rekenen. Wĳ beschermen onze eigen
markt. Op het moment dat we geen melk meer kunnen gebruiken, nemen we geen nieuwe leveranciers
meer aan.’ Als onverhoopt de afzet terugvalt, dan
krĳgt ook de laatst aangesloten leverancier nog
een biomelkprĳs. ‘We zullen in dat geval de lasten
eerlĳk gaan verdelen’, vertelt de voorzitter van
Eko-Holland.
Hĳ is niet bang dat gangbaar steeds meer opschuift
naar biologisch en daarmee meer uitwisselbaar
wordt. ‘Met vierhonderd koeien kun je weidegang
wel vergeten, ik zie de gangbare landbouw intensiveren en daarmee luister je niet naar de consument.

Omschakelen duurt anderhalf jaar
Gangbare melkveehouders die zich op dit moment
al rĳk rekenen, moeten nog wel het nodige geduld
opbrengen. Normaal gesproken kan de veehouder
pas het recht krĳgen op een biologische melkprĳs
na een periode van anderhalf jaar omschakelen en
produceren volgens biologische voorwaarden. Controle-organisatie Skal moet het daarvoor benodigde
Eko-keurmerk toewĳzen. Skal ervaart de groeiende
belangstelling voor biologisch ook en signaleert een
stĳgend aantal melkveehouders dat omschakelt
(fguur 3).
Biologisch produceren wil zeggen boeren zonder
kunstmest, chemische bestrĳdingsmiddelen en met
zo min mogelĳk antibiotica. De huisvesting voor
het vee moet aan strengere normen voldoen en al
het voer moet van biologische oorsprong zĳn. De
kostprĳs voor een biologische bedrĳfsvoering ligt
hierdoor hoger dan bĳ een gangbaar bedrĳf.
Toch blĳft er grosso modo aan het eind van het jaar
meer geld over op een biologisch bedrĳf, weet Kees
Water, zelfstandig adviseur namens Ekopart. Volgens recente inkomensprognoses van LEI Wageningen UR stĳgt het inkomen van een biologische
melkveehouder van 32.900 euro in 2014 naar 36.900
euro in 2015. Terwĳl voor de gehele melkveehouderĳ het inkomen vorig jaar daalde van 42.400 euro
naar 20.000 euro.
‘Met name veehouders die minder dan tienduizend
kilo melk per hectare melken, zĳn een dief van hun
eigen portemonnee als ze niet omschakelen naar
biologisch’, vertelt Water. Deze groep veehouders
kan doorgaans voldoende ruwvoer halen van eigen
grond, ook bĳ een biologische productiewĳze. Daarnaast is weidegang op extensieve bedrĳven geen
probleem, weidegang is verplicht voor biologische
bedrĳven.

Hoge bewerkingskosten
Kees Water werkt met zĳn adviesbureau Ekopart al
35 jaar met biologische veehouders en veehouders
die willen omschakelen. Hĳ kent de verschillen tus-

aantal biomelkveehouders

Die bepaalt uiteindelĳk wat er geproduceerd wordt.
De toegenomen vraag naar biologisch is daarvan
het bewĳs.’
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Figuur 3 – Aantal biomelkveebedrĳven (bron: Skal)

sen de boekhouding van een biologisch en een gangbaar melkveebedrĳf op zĳn duimpje. ‘Biologische
bedrĳven betalen bĳna twee keer zoveel voor het
krachtvoer. Desondanks liggen de krachtvoerkosten maar een half keer zo hoog op de biologische
bedrĳven. Je ziet dat een biologische veehouder het
krachtvoerverbruik sterk omlaag drukt’, vertelt
Water.
De voerkosten van een biologisch bedrĳf liggen tussen de 12 en 13 cent per kilo melk, waarvan twee à
drie cent bestemd is voor ruwvoer. Gangbare bedrĳven geven minder dan tien cent per kilo melk uit
aan totale voerkosten.
Het grootste verschil zit echter in de bewerkingskosten. Doordat biologische bedrĳven extensiever
zĳn en een lagere gewasproductie realiseren, moeten ze ‘meer meters maken’ voor een kilo ruwvoer.
Hogere loonwerktarieven en de afschafﬁng van de
rode diesel brachten de bewerkingskosten in 2014
op 15,3 cent per kilo melk. Fors meer dan de gangbare boer, die (exclusief eigen arbeid) iets meer dan
tien cent spendeert aan arbeid, loonwerk en onderhoud plus afschrĳving machines.
Een dubbeltje meer per liter is dus geen overbodige
luxe, zou je kunnen concluderen. Toch zal biologisch boeren vooral ook de interesse van de veehouder moeten hebben. Dat vindt ook Arjan Hendriks.
‘Er is veel belangstelling voor omschakelen naar
biologisch, maar het prĳsverschil zal niet zo groot
blĳven als nu. Daarom denk ik dat passie ook belangrĳk is. Alleen omschakelen om de centen vind
ik onverstandig, er moet ook beleving bĳ zitten.’ l

Belgen ook dorstig naar biologische melk
‘Gezocht: biologische melk’, staat er op
de website van leveranciersvereniging
Biomelk Vlaanderen. Door de goede
marktvooruitzichten, zoekt het Belgische collectief extra melk. Biomelk
Vlaanderen – in Wallonië Biolait Wallonie – verzamelt ruim 35 procent van de
biologische melk in België en 90 procent
in Vlaanderen. Biologische melk vertegenwoordigt in België ten hoogste één
procent van de totale melkproductie,
maar als het aan Wim De Middeleer ligt,
voorzitter van Biomelk Vlaanderen, is

een verdubbeling snel gerealiseerd. ‘Het
is hier niet anders dan in Nederland; er
is behoorlĳk wat interesse om over te
schakelen op biologisch. Een verdubbeling van de productie is in België erg welkom, want de kosten voor de logistiek
zĳn bĳ het huidige volume erg hoog.
Daarom ligt de melkprĳs ook iets lager
dan in Nederland, op 48 eurocent per liter, maar het prĳsverschil met de gangbare melk is vergelĳkbaar.’
De vraag naar biologische melk is volgens De Middeleer groter dan het aan-

bod. Toch zet hĳ wel zĳn vraagtekens bĳ
de motieven die de meeste veehouders
hebben voor hun belangstelling om om
te schakelen. ‘Vaak zĳn het economische
redenen die de melkveehouders ertoe
bewegen een biologische productiewĳze
te overwegen. Ik vraag mĳ dan wel af of
zĳ ook overtuigd zĳn van het biologische
gedachtegoed? Om te volharden in een
biologische melkveehouderĳ, om het
ook correct uit te oefenen, moet die
overtuiging er bĳ de veehouder wel duidelĳk zĳn.’
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