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MODULE-BIO IN DGZK

Biologische
duurzaamheid
vastgelegd

Tekst: Wilma Wolters

Vanaf dit jaar kent DGZK een aparte
biologische module, waarmee biologische
geitenhouders punten kunnen krijgen. Zij
kunnen nu dus ook specifiek bio-

Foto: Wilma Wolters

gerelateerde keuzes of verplichtingen die
een duurzaam accent hebben, in DGZK
laten zien.

Bepaalde onderdelen op biologische bedrijven, zoals weidegang, dragen bij aan een duurzame houderij. Nu kan een geitenhouder
daarvoor punten krijgen bij de DGZK.

B

iologische geitenhouders trokken aan de bel omdat zij

Hokse als directeur van Rouveen, een coöperatie die een aanzienlijk

programma kun je dat in kaart brengen. Daarnaast is er ook

vonden dat er binnen het duurzaamheidsprogramma voor

deel van de Nederlandse biologische geitenmelk verwerkt.

ambitie bij zowel gangbare als biologische geitenhouders om door

de geitenzuivel te weinig aandacht werd besteed aan voor

te ontwikkelen. Wat er gerealiseerd is en wat de ambitie is, moet je

hen belangrijke zaken. Zaken in hun bedrijfsvoering die zeker

Waarom wil de Groene Geit graag dat zuivelondernemingen

niet onder stoelen of banken steken, dat moet je kenbaar maken

bijdragen aan een duurzame geitenhouderij. Weidegang bijvoor-

deze punten gaan waarderen?

aan consument en afnemer. Daar helpt een goed programma bij.

beeld en de mogelijkheden die dat biedt op het gebied van omgaan

De Jong: “Het doel van DGZK is dat alle geitenhouders hun bedrijf

Zeker de biologische geitenzuivelafnemers willen graag meegeno-

met de bodem en biodiversiteit, of krachtvoer van grondstoffen die

verder verduurzamen. Een beloning voor het behaalde resultaat

men worden in de bedrijfsvoering op de boerderij. Dit schept

uit de EU komen.

kan hiertoe motiveren. DGZK wordt in 2022 verplicht en invullen is

vertrouwen en een duurzame relatie.”

Omdat DGZK bedoeld is voor alle melkgeitenhouders, kunnen

dan een ‘license to produce’.
Hoe telt Rouveen deze extra normen mee in het programma?

biologische geitenhouders sinds dit jaar een aantal extra normen

12

invullen in de module-bio. Deze module kreeg vorm door input van

Welke waarde hecht Rouveen aan deze extra module?

Hokse: “Wij leggen nog geen verplichtingen op als het gaat om

de Groene Geit, Bio Goat Meat en verwerkers van biologische

Hokse: “Wij vinden het belangrijk dat zowel gangbare als biologi-

het aantal te behalen punten. Wel verzoeken we iedere leveran-

geitenmelk. Geitenhouder Mart-Jan de Jong en zuivelondernemer

sche geitenhouders in DGZK goed kwijt kunnen wat zij aan

cier om mee te doen met DGZK om in beeld te krijgen op welke

Klaas Hokse waren beiden betrokken bij het opstellen van de

inspanningen leveren voor een duurzame geitenhouderij. Er wordt

punten je het al goed doet en ook te zien waar verbetering

module-bio. De Jong in zijn rol als voorzitter van de Groene Geit,

al heel veel gedaan door geitenhouders, en alleen met een passend

mogelijk is.”
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De melkverwerkers zullen uiteindelijk de punten in de bio-module belonen.

Het weiden van geiten telt nu mee in de DGZK.

De Jong: “Het is aan de melkverwerkers om de behaalde punten

verduurzaming. Dat is de eerste en belangrijkste stap. Het helpt

uiteindelijk te gaan belonen. De Groene Geit heeft aangegeven

om naar afnemers en consumenten duidelijk en inzichtelijk te

dat het goed zou zijn als zij daar één lijn in trekken.”

kunnen maken dat de melkgeitenhouderij een duurzame sector
is. Tegelijkertijd is het zo dat verduurzaming een continu proces

Met name weiden, bokjes als chevon mesten en krachtvoer

is en dat kan alleen door inzicht te hebben en te kunnen verge-

honderd procent uit Europa tellen hard mee in het aantal te

lijken. Afgelopen jaar hebben we met een aantal van onze

behalen punten. Waarom juist deze zaken?

gangbare en biologische leveranciers een klankbordgroep

De Jong: “Deze onderdelen zijn voor de bio-sector ‘hot items’. Dit

gevormd en geïnventariseerd hoe het programma werkt in de

willen we uiteindelijk geborgd hebben, vandaar de hoge waardering.

praktijk en op de verschillende bedrijven. Ook hebben we

Voor een grote groep geitenhouders is het een hele opgave om dit

verbetersuggesties ingediend. De doorontwikkeling van DGKZ is

voor elkaar te krijgen, en vaak zal het ook de kostprijs verder

een continu proces.”

verhogen. Maar deze zaken zijn wel heel belangrijk voor het imago

De Jong: “Het ene bedrijf is nu al verder dan het andere bedrijf.

van de sector.”

Jonge bedrijven hebben vaak de handen al vol aan de standaard

Hokse: “Een goed afzetkanaal vinden voor bokjes is een grote

biologische normen. Maar doordat je op verschillende onderdelen

uitdaging voor de melkgeitenhouderij en er wordt hard gewerkt om

punten kunt krijgen, is het ook voor hen mogelijk.

dat te realiseren. Biologische geitenhouders hebben afgesproken dat

Een aantal punten is zogenoemd laaghangend fruit. Verder is het

zij meteen al een groot deel van de bokjes zelf gaan afmesten.

geen wedstrijd. Het gaat niet om de hoogste score, maar om het

Goede zorg voor bokjes draagt bij aan een duurzame melkgeiten-

feit dat je bewust bezig bent je bio-bedrijf op een hoger plan te

houderij en daarom is het goed dat daar aandacht voor is in de

krijgen.”

module-bio van DGZK.
Weidegang is typerend voor de biologische melkgeitenhouderij en

Welke normen in de module-bio zijn moeilijk te halen?

er liggen op dat vlak meer kansen, denk bijvoorbeeld aan het

De Jong: “Biologische reinigingsmiddelen is nog een uitdaging.

verbeteren van de biodiversiteit en het bodemgebruik.

Maar dat zou wel heel goed zijn voor het milieu. Ook voldoende

Vanuit het denken in kringlopen geven biologische geitenhouders

eiwitrijke krachtvoergrondstoffen binnen de EU halen, is niet

zelf aan dat zij waarde hechten aan een korte, regionale kringloop

gemakkelijk.”

van mest en voer waar uiteindelijk ook land en bodem onlosmakelijk mee zijn verbonden.”

Heeft deze module, naast het behalen van punten door geitenhouders voor DGZK, nog een andere waarde?

Hoe verwacht u dat de geitenhouders op deze module zullen

Hokse: “Laten we het stap voor stap doen en eerst het programma

scoren?

robuust maken.”

Hokse: “We hebben de indruk dat al onze leveranciers inzien dat

De Jong: “Misschien kunnen we in de toekomst deze module ook

het belangrijk is om uit te dragen wat je als sector doet aan

gebruiken om aan het EKO-keurmerk te voldoen.”
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