Duurzame Geitenzuivelketen
… en nu aan de slag
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Sinds december 2015 is Karin van der Toorn aangesteld als programmaleider Duurzame Geitenzuivelketen. Volgt er, een jaar na de lancering van de uitvoeringsagenda, nu de broodnodige actie?

I

n de Uitvoeringsagenda Duurzame Geitenzuivelketen (DGZK) is een voorzet gegeven
hoe de geitenketen verder kan verduurzamen. Het platform Melkgeitenhouderij
(LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij en NGZO)
hebben Karin van der Toorn aangetrokken
om deze agenda in de komende jaren tot
uitvoer te brengen. Van der Toorn is koeienboerin: samen met haar man melkt ze 110
koeien in Olst (Overijssel). De geitensector is
geen onbekende voor haar. Van der Toorn

voerde audits uit bij zuivelaars voor het
COKZ en bij Qlip was ze relatiebeheerder
voor zuivelbedrijven. En ze leert de sector
verder kennen. “Ik maak nu een kennismakingsronde bij de NGZO-leden en de vakgroepbestuurders. Ook bezoek ik bijeenkomsten waar geitenhouders komen.” Het blijft
echter niet bij kennismaken alleen. In de
gesprekken probeert Van der Toorn te achterhalen wat er al gebeurt op het gebied van
duurzaamheid en op welke punten de groot-

Thema’s op de agenda
De Uitvoeringsagenda Duurzame Geitenzuivelketen zet in op vier thema’s. Elk thema heeft een
prioriteitenlijst met ideeën voor verduurzaming.
Mineralen en energie: Verlagen CO2-voetafdruk, regionale voer-mestkringloop, efficiënt
omgaan met mineralen (terugdringen fosfaatuitstoot), energiebesparing.
Markt en keten: ketensamenwerking, nieuwe product-marktcombinaties, marktonderzoek.
Gezondheid van mens en dier: gezonde geitenzuivelproducten, gezonde geit (levensduur),
verantwoord antibioticagebruik, paratbc-programma.
Maatschappij en omgeving: bevorderen natuurlijk gedrag, transparantie creëren (open dagen,
schoolklassen), meer publiciteit.

ste behoefte zit voor verduurzaming. “Ik
maak een soort nulmeting en breng focus
aan in de lijst van ideeën. Ook probeer ik de
langetermijnvisie op een duurzame geitensector helder te krijgen. Piketpaaltjes uitzetten,
dat is eigenlijk wat ik op dit moment doe.”

Dit jaar twee of drie punten
Het valt Van der Toorn op dat de mensen die
ze tot nu toe gesproken heeft, allemaal overtuigd zijn van de noodzaak om iets aan duurzaamheid te doen, en ook om dat samen te
doen. “Velen zijn zoekende naar een manier
om duurzaamheid aan te brengen, maar zijn
zelf te klein.” De nieuwe programmaleider
streeft ernaar om dit jaar twee of drie punten
helder te krijgen. Dit betreft diergezondheid
en dierenwelzijn (denk aan bijvoorbeeld
levensduur/levensproductie, antibioticagebruik, verder werken aan monitoring en
bestrijding van dierziekten en zoönosen),
imago (dit is een rode draad door de DGZK,
be good and tell it) en energieverbruik.
De sector hoeft heus niet totaal op de kop, zegt
Van der Toorn. “Er gebeuren al veel dingen,
denk aan zonnepanelen en voorkoelers. Iedereen in de sector roept dat het antibioticagebruik zo laag is, maar dat is nergens meetbaar. Ook door duurmelken zijn al vele stappen
richting een duurzame melkgeitenhouderij
gezet. Maar dit kan in veel gevallen nog beter
zichtbaar en meetbaar gemaakt worden. Ik
wil graag voor iedereen duidelijk maken dat
duurzaamheid aanbrengen in een onderneming geld en draagvlak oplevert.”
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