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e biologische landbouw groeit, al
werd in 2017 op ‘nog maar’ 3,2
procent van het Nederlandse
landbouwareaal aan biologische landbouw
gedaan. De biologische veestapel groeide tus
sen 2016 en 2017 met 8,9 procent naar ruim
3,5 miljoen dieren. Vooral het aantal biologi
sche geiten en varkens nam toe.
Het areaal biologische grasland, dat onder
andere beschikbaar is voor de 519 biologi
sche melkveebedrijven, steeg tussen 2016 en
2017 met 8,8 procent naar ruim 40.000 hec
tare. In 2017 werd ruim 223 miljoen kilogram
onbewerkte biologische koemelk door de
zuivelfabrieken aangevoerd, 12,4 procent
meer dan een jaar eerder en 1,6 procent van
de totale melkproductie van dat jaar. Bio
logische melkveebedrijven hielden in 2017
samen ruim 32.000 melkkoeien, 12,4 procent
meer dan in 2016.
Na het afschaffen van het melkquotum in
2015 daalde de melkprijs voor gangbare
melk. Onder andere de stabielere melkprijs
voor biologische melk is voor melkveehouders
een extra stimulans geweest om over te
stappen op een biologische productiewijze.
FrieslandCampina betaalde in 2018 een
garantieprijs voor biologische melk van
tussen44,75 en 50,50 euro per 100 liter.

De boerderijzuivelsector werd goed vertegenwoordigd op de
Bio-beurs op 23 en 24 januari in de IJsselhallen in Zwolle. Ook in
workshops kwamen zuivel- of kaasmakers aan het woord, zoals
de workshop ‘Rauwmelkse producten: gezond of gevaarlijk?’.
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Drukke beurs
De groei van de biologische landbouw was
eind januari terug te zien in het flinke aantal
standhouders (380) en bezoekers (9.300) van
de Bio-beurs, de nationale vakbeurs voor
professionals in de biologische landbouw,
voeding, cosmetica en techniek.
De boerderijzuivelsector werd goed verte
genwoordigd op de beurs. Op het Streek
plein was rauwmelkse (geiten)kefir en salade
kaas te proeven van De Bonte Weide, de Raw
Milk Company en Hansketien. Ook Slow Food
Nederland en Streekeigen Producten Neder
land (SPN) waren present op het plein, net
als boerderij-ijsmaker Sonneclaer. Iets verder
op waren de stands te vinden van Kaaslust
en de Vlielander Kaasbunker, kaasboerderij
De Hooiberg en Heerlijkheid Mariënwaerdt.
In de naastgelegen hal presenteerde Biokaas
Kinderdijk zich, net als de Mèkkerstee,
Weerribben Zuivel en Drentse Aa Zuivel.

Betere gezondheid
De Bio-beurs-workshop over rauwmelkse
producten werd ook drukbezocht, de tent
puilde uit. Ton Baars van de Universiteit
Utrecht presenteerde onder andere onder
zoek naar de consumptie van rauwmelkse
kefir en de gezondheid van een groep van
vierhonderd mensen. Er werd gevraagd naar
de algemene gezondheid van de mensen
(met een gemiddelde leeftijd van 54 jaar)
vóór de consumptie van 200 ml rauwmelkse
kefir per dag en de gezondheid na twee
maanden de kefir dagelijks te hebben
gedronken. De mensen die vooraf aangaven
geen gezondheidsproblemen te hebben,
gaven hun algemene gezondheid toch een
hoger cijfer na twee maanden kefir-con
sumptie: een 8,3 in plaats van een 7,7. De
mensen die aan het begin van het onder
zoek wel gezondheidsproblemen hadden,
vonden dat hun gezondheid ook vooruit was
gegaan nadat ze twee maanden rauwmelkse
kefir hadden gedronken; zij gingen van cijfer
6,3 naar 7,5.
Baars ging ook in op de veiligheid van rauwe
melk. Door maatregelen op het melkvee
bedrijf, zoals goede hygiëne rondom het
melken, kunnen de risico’s van het drinken
van rauwe melk al worden teruggedrongen,
zei Baars. Wel moeten risicogroepen sowieso
goed uitkijken.
Betty van Esch van de Universiteit Utrecht
vertelde over onderzoek bij muizen. Muizen
werden benauwd gemaakt (astma-model) en
kregen vervolgens rauwe melk toegediend.
Daarmee kon benauwdheid bij de muizen
worden voorkomen. Dat effect was er niet
als de muizen verhitte melk kregen.
André Mulder sprak op de workshop over
zijn bedrijf de Raw Milk Company (Rauw
Power). Hij wil met zijn rauwmelkse, gefer
menteerde producten (yoghurt, hangop en
weidrank) mensen gezond(er) maken; veel
van zijn klanten zeggen (veel) gezonder te
zijn sinds zij RauwPower consumeren. Mul
der zet zich ook in voor het op de markt
kunnen brengen van veilige rauwe melk,
zodat de overheid de regels daaromtrent
mogelijk kan versoepelen.
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1	De stand van De Bonte Weide
en Hansketien.
2	De Mèkkerstee was ook
aanwezig.
3	De stand van Kaaslust en de
Vlielander kaasmaker.
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De in het artikel genoemde cijfers zijn afkomstig van het CBS.
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