HOOFDARTIKEL ZUIVEL

Supermarkten drijve n

diversiteit in mel k
Over de ontwikkeling van nieuwe melkstromen wordt verschillend
gedacht. De één ziet het als een kans voor veehouders om zich te
onderscheiden om zo een betere beloning te realiseren voor hun
prestaties. De ander ziet de bijkomende kostprijsverhoging als
een bedreiging. De trend naar meer duurzaamheid in het
zuivelschap lijkt echter niet te keren. De initiatieven buitelen sinds
kort over elkaar heen.
TEKST WICHERT KOOPMAN

juni 2016
Twaalf melkveehouders,
verenigd in het Boerengilde,
lanceren Weide Weelde.
Van elke verkochte liter gaat
2 cent naar een speciaal
fonds voor natuurontwikkeling

6

december 2016
Veco Zuivel start met de
gescheiden verwerking van
A2A2-melk, die onder de
merknaam Oermelk in de
supermarkt ligt

januari 2017
FrieslandCampina verhoogt
de premie voor weidegang
naar 1,5 cent per kilo melk,
Bel Leerdammer en Cono
naar 2 cent per liter melk

februari 2017
Albert Heijn verklaart alleen
nog maar zuivelproducten
met weidelogo in de
schappen te willen
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e nde kracht achter

el kstromen
V

olgens kenners van de zuivelmarkt borrelt het al veel
langer, maar de laatste twee jaar ziet de ene na de andere nieuwe melkstroom het levenslicht. De initiatieven
zĳn vooral gebaseerd op extra duurzaamheidsclaims. ‘Eindelĳk
gebeurt er iets. Er wordt al zeker twintig jaar gepraat over
meer diversiteit in melkstromen, maar tot voor de komst van
de weidemelkpremie probeerden zuivelcoöperaties de boot af
te houden’, vertelt Jelle Zĳlstra, melkveehouderĳ-econoom bĳ
Wageningen Universiteit. ‘Dat er nu wel een ontwikkeling op
gang komt, is goed nieuws voor veehouders’, vindt hĳ.
‘Levensmiddelen met duurzaamheidsclaims vormen al jaren
een van de snelst groeiende segmenten in de voedingsmiddelenmarkt. En dat is niet alleen zo in Nederland, maar ook in
onze belangrĳkste exportmarkt Duitsland’, stelt Zĳlstra vast.
‘Dit biedt kansen voor nieuwe melkstromen’, geeft hĳ aan. De
bedrĳfseconoom wĳst erop dat een nieuw concept alleen kans-

rĳk zal zĳn als alle schakels in de keten iets extra kunnen
verdienen, ook de veehouder.
Hĳ kan zich de scepsis ten aanzien van de huidige ontwikkeling van een deel van de ondernemers dan ook goed voorstellen. ‘Maar een goede marge realiseren is zeker mogelĳk, gezien
het prĳskaartje dat aan veel van deze producten hangt’, stelt
Zĳlstra met overtuiging. ‘Ketenpartĳen hebben heel goed in de
gaten dat ze boeren extra zullen moeten betalen als ze willen
dat ze melk met een goed verhaal gaan produceren. Het verschil wordt immers gemaakt op de boerderĳ. Nieuwe melkstromen zetten de boer in de spotlights’, aldus Zĳlstra.

april 2017

december 2017

FrieslandCampina
zoekt honderden
melkveehouders voor
een pilot om ggo-vrije
kaas te produceren

november 2017
Supermarktketen Jumbo verklaart in 2022, in samenspraak
met Milieudefensie, alleen nog
maar zuivel van duurzaam
geproduceerde melk te willen
verkopen

Concurreren op duurzaamheidsimago
Opvallend is dat veel van de nieuwe melkstromen tot stand
komen op initiatief van supermarktketens en gericht zĳn op
hun eigen huismerken. ‘Waar retailers elkaar in het verleden

Royal A-ware start met een melkstroom met extra duurzaamheidseisen voor het huismerk van Albert
Heijn. De zuivelfabriek betaalt een
meerprijs van drie cent per liter

februari 2018
Royal A-ware maakt
bekend dat het op zoek
is naar nieuwe boeren die
willen produceren voor
de melkstroom voor
Albert Heijn
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beconcurreerden op prĳs proberen ze elkaar nu de loef af te
steken op maatschappelĳk verantwoord ondernemen’, analyseert supermarktdeskundige Paul Moers de ontwikkeling. ‘Met
een eigen duurzame melkstroom geven supermarkten smoel
aan hun duurzaamheidsimago. Vandaar de keuze voor huismerken. Zelfs Aldi – een keten die toch vooral de naam heeft
van “dozenschuiver” – is er volop mee bezig’, ziet hĳ.
De druk van maatschappelĳke organisaties zoals Milieudefensie en Wakker Dier draagt mede bĳ aan de ontwikkeling. Supermarkten die in de ogen van deze organisaties onvoldoende
werk maken van duurzaamheid, worden aan de schandpaal
genageld. ‘Ketens willen niet het stempel krĳgen dat ze te weinig werk maken van duurzaamheid’, merkt Moers.
De supermarktdeskundige wĳst erop dat een deel van de consumenten wel degelĳk bereid is om extra te betalen voor producten met duurzaamheidsclaims. ‘Kĳk maar eens naar kippen- en
varkensvlees dat gecodeerd is op dierwelzĳn volgens het sterrensysteem van de Dierenbescherming. Dat is een groot succes’,
geeft hĳ als voorbeeld. ‘Consumenten snappen dat er een prĳskaartje hangt aan extra duurzaamheidseisen aan boeren.’
Moers voorspelt dat de huidige ontwikkeling nog maar het
begin is en noemt dit goed nieuws voor veehouders. ‘Melk was
tot voor kort een anoniem – wit – massaproduct. Met goede
duurzaamheidsconcepten kun je van zuivel iets bĳzonders
maken. En dat biedt veehouders ook de kans om zich te onderscheiden en een betere prĳs te realiseren.’

Diversiteit is coöperatief dilemma
De grote coöperatieve zuivelverwerkers – FrieslandCampina
voorop – stellen zich tot nu toe conservatief op als het gaat om
het oppakken van nieuwe initiatieven. ‘En dat is niet zo verwonderlĳk’, vindt Catharinus Wierda. Hĳ was als projectleider
en adviseur betrokken bĳ diverse duurzaamheidsprogramma’s
in de zuivelindustrie en is onder andere de aanjager geweest
van het merk Weide Weelde voor verse zuivel. Inmiddels is hĳ
zelf gestart met het kaasmerk De Fryske.
‘De grote coöperaties lopen tegen een aantal dilemma’s aan bĳ
de ontwikkeling van nieuwe melkstromen’, legt Wierda uit.
‘Ten eerste vrezen ze dat versnippering van het aanbod ten
koste gaat van de efficiëntie van de verwerking. Ten tweede
lĳkt diversiteit te wringen met het basisbeginsel van de coöperatie dat alle leden gelĳk zĳn. Als de ene veehouder enkele
centen meer voor de melk krĳgt dan de andere, leidt dit nog
vaak tot discussies’, merkt de zuivelondernemer. ‘De coöperatieve zuivelindustrie geeft er tot dusver dan ook de voorkeur
aan om via de duurzame zuivelketen collectief te werken aan
een hogere standaard voor alle veehouders’, aldus Wierda.
‘Maar de vraag is of ze hiermee het paard niet achter de wagen
spannen. Veehouders steeds hogere eisen opleggen, zonder dat
daar een duidelĳke meerprĳs tegenover staat, roept weerstand

Paul Moers,
supermarktdeskundige:
‘Met een eigen duurzame
melkstroom geven
supermarkten smoel aan
hun duurzaamheidsimago’
op’, constateert hĳ. ‘Bovendien is het voor de sector belangĳk
om juist de voorlopers extra te belonen’, aldus Wierda.
Hĳ wĳst erop dat de coöperaties met hun defensieve houding
het risico nemen dat ze markt verliezen aan partĳen die wel
inspelen op kansen, zoals A-ware. ‘Straks lopen de huismerken
van de supermarkten een A-merk als Campina voorbĳ op duurzaamheid. Nu is het volume aan nieuwe melkstromen nog
relatief klein, maar alles wĳst erop dat de markt voor deze
producten zal blĳven groeien’, aldus de ondernemer.

Milcobel stelt strikte voorwaarden
Ook de Vlaamse coöperatie Milcobel opereert vooralsnog behoedzaam als het gaat om de introductie van nieuwe melkstromen. ‘We volgen de ontwikkeling natuurlĳk op de voet, maar

Jelle Zijlstra,
melkveehouderij-econoom WUR:
‘Nieuwe melkstromen zetten
de boer in de spotlights’
8
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we zĳn er nog niet van overtuigd dat veehouders beter gaan
worden van deze versnippering’, vertelt woordvoerder Eddy
Leloup. ‘Wĳ zien dat de huidige stroomversnelling in Nederland sterk gedreven wordt door marketing. Er ontstaat een
wildgroei aan allerlei melkstromen op basis van duurzaamheidsclaims. Iedereen zoekt blĳkbaar zĳn onderscheidend vermogen daarin. De vraag is of dit wel structureel duurzaam is.’
Leloup sluit zeker niet uit dat Milcobel in de toekomst nieuwe
melkstromen oppakt. ‘Maar dat doen we alleen als kan worden voldaan aan strikte voorwaarden’, geeft de woordvoerder
aan. ‘Een nieuwe melkstroom moet meer zĳn dan een marketingverhaal. Veehouders moeten er bovendien van verzekerd
zĳn dat ze voor langere tĳd kunnen leveren. En de hele keten
moet er beter van worden, dan pas is er sprake van echte
duurzaamheid.’

Nieuwe melkstromen kans voor duurzaamheid
Frits van der Schans, adviseur melkveehouderĳ bĳ CLM Onderzoek & Advies, beschouwt de ontwikkelingen progressiever. Hĳ
ziet het ontstaan van nieuwe melkstromen als een kans voor
een duurzame ontwikkeling. ‘Er bestaat een enorme variatie
aan bedrĳven in Nederland. Maar die diversiteit wordt tot nu
toe niet benut om de sector duurzamer te maken’, stelt hĳ.
‘Via duurzaamheidsprogramma’s krĳgen veehouders eisen
opgelegd en alle melk wordt onder één noemer verwerkt. Als
boeren een duurzamere bedrĳfsvoering hanteren, worden ze
daar nauwelĳks voor beloond’, stelt de adviseur vast. ‘Dat is de
dood in de pot voor veehouders die hun nek uitsteken.’
Het vaak gehanteerde argument dat de huidige initiatieven van
Nederlandse supermarkten slechts soelaas bieden voor een
kleine groep veehouders, deelt Van der Schans niet. ‘Consumenten in Duitsland stellen op een aantal thema’s bĳvoorbeeld

Frits
CLM
‘Div
wor
ben
duu

Catharinus Wierda,
projectleider en adviseur:
‘Straks lopen de huismerken
van de supermarkten een
A-merk als Campina voorbij
op duurzaamheid’
hogere eisen dan consumenten in ons land. De vraag naar meer
duurzaamheid speelt in heel Noordwest-Europa. Daar zou de
Nederlandse melkveehouderĳ zich op moeten richten, want
het is een koopkrachtige markt’, stelt de adviseur.

Laatste drop geen boterknop
Volgens Van der Schans moet de sector af van het idee van het
maximaliseren van de nationale melkplas. ‘Dit gaat ten koste
van bĳvoorbeeld grondgebondenheid. We leven nog steeds met
de gedachte “de laatste drop is de boterknop”. De realiteit is dat
de laatste twintig procent van de melk ons uiteindelĳk meer
kost dan oplevert.’ Het zou volgens de adviseur veel slimmer
zĳn als de Nederlandse zuivel zich zou richten op iets minder
melk en meer duurzaamheid. En de ontwikkeling van nieuwe
melkstromen kan daarbĳ een belangrĳk hulpmiddel zĳn.
Catharinus Wierda sluit zich aan bĳ het pleidooi van Van der
Schans. Hĳ ziet extra kansen voor boeren die hun duurzame
productiesysteem door middel van certificering weten te borgen. ‘Dit certificaat kan mogelĳk ook gebruikt worden om – op
termĳn – aanspraak te maken op hogere vergoedingen vanuit
het gemeenschappelĳk Europees landbouwbeleid. En het zou
ondernemers een voorkeurpositie kunnen geven in de samenwerking met landschapsbeheerders. Ook groenfinanciering
wordt voor deze bedrĳven een mogelĳkheid’, verwacht hĳ.
‘Diversiteit op duurzaamheid is er al en dit zou beloond moeten worden’, stelt Wierda vast. ‘De koplopers kunnen dienen
als motiverend voorbeeld voor andere veehouders. Zo trekken
nieuwe melkstromen de hele sector naar een hoger niveau van
duurzaamheid.’ l

Samenvatting
– Supermarkten die zich willen onderscheiden in duurzaamheid, zijn
drijvende kracht achter de ontwikkeling van nieuwe melkstromen.
– Op onze belangrijkste afzetmarkten zijn voedingsmiddelen met
duurzaamheidsclaims een van de snelst groeiende segmenten
van de levensmiddelenmarkt.
– Nieuwe melkstromen bieden veehouders kansen om zich te
onderscheiden en een hogere melkprijs te realiseren.
– De initiatieven van de voorlopers hebben naar verwachting een
positief effect op de duurzaamheidsprestaties van de hele sector.
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