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Alleen met zuivelproducten van onbesproken topkwaliteit kan Nederland

Chinese stort zich op zuivel
Alleen met zuivelproducten van onbesproken topkwaliteit kan Nederland
de zuivelexport naar China op peil houden, zegt Molly Chen die aangesteld
is als lector aan Van Hall Larenstein in Leeuwarden.
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Het melamine-schandaal
in China sloeg een forse
deuk in het vertrouwen
van de Chinees in de ei-

gen zuivelsector. Louche handelaren
voegden de stof toe aan melk om het
eiwitgehalte kunstmatig op te krik-
ken. Duizenden kinderen werden
ziek en door de daarop volgende hys-
terie zochten ouders massaal hun
toevlucht tot buitenlandse zuivel-
producten.

Dat was voor de Chinese overheid
aanleiding om de ontwikkeling van
grote melkveebedrijven te stimule-
ren. Dergelijke bedrijven zijn nu een-
maal makkelijker te controleren dan
al die kleine familiebedrijfjes met
drie of vier koeien.

Hoe die grote melkveebedrijven
rendabel te managen? Dat is het vak-
gebied van Molly Chen (46) en ze do-
ceert erover aan de China Agricultu-
ral Universiteit in Peking. De ko-
mende vier jaar is ze echter vaker in
Friesland dan in haar geboorteland.
Hogeschool Van Hall Larenstein
heeft haar voor vier jaar aangesteld
als lector Competitive Dairy Far-
ming. Ze gaat met studenten onder-
zoek doen naar het vraagstuk: Hoe
creëer je een concurrerende melk-
veehouderij die duurzaam en maat-
schappijvriendelijk produceert?

De Chinese, die in een apparte-
ment bij de Oldehove woont, waagt
zich nog niet aan antwoorden op de-
ze vraag. ,,Dat is nu juist wat we de
komende vier jaar willen onderzoe-
ken.” Wel is duidelijk dat sprake zal
zijn van een wisselwerking. Haar
economische modellen kunnen
leerzaam zijn voor Nederlandse
melkveehouders die een groei-
sprong maken. ,,Terwijl de Chinese
melkveehouderij veel kan leren van
hoe jullie boeren rekening houden
met natuur en milieu. Dat zijn kwes-
ties die ook in China steeds hoger op
de agenda staan.”

Wel wil ze haar gedachten laten
gaan over de kansen van de Neder-
landse zuivel in China. Friesland-
Campina en Ausnutria Hyproca in
Heerenveen en Leeuwarden doen er
nu goede zaken, maar blijft dat ook
zo? Chen bespeurt in dit verband
twee trends.

De eerste is een stijgende zuivel-

consumptie onder de jongeren in de
grote steden. Ze identificeren zich
met de westerse leefstijl en voe-
dingsgewoonten met melk, yoghurt
en pizza’s met kaas. De tweede trend
is de grote ambitie van China om
minder afhankelijk te zijn van voed-
selimporten. Ook van zuivel. ,,Wil je
dan als Nederlands zuivelbedrijf za-
ken blijven doen met China, dan zul
je moeten blijven investeren in top-
merken van onbesproken gedrag.”

Speelt weidegang daarbij ook in

Blauwe luchten,
dat doet het goed
bij hoogopgeleide
Chinezen
China een rol, zoals FrieslandCampi-
na zijn melkveehouders inprent?
Chen: ,,Grazende koeien, groene wei-
landen, blauwe luchten. Dat beeld
doet het goed bij hoogopgeleide Chi-

nezen met goede salarissen. Andere
inkomensgroepen hebben er min-
der mee. Vaak ook om de doodeen-
voudige reden dat ze die producten
toch niet kunnen betalen.”

Chen is nu twee weken in Fries-
land en ze geniet vooral van de rust
en de ruimte. Uitgezonderd dan die
avond van het Leip-slotfeest (3 sep-
tember) op het Oldehoofsterkerk-
hof. ,,Toen dacht ik wel even: in wat
voor land ben ik nu verzeild ge-
raakt?’’

Molly Chen doet in Leeuwarden vier jaar onderzoek naar de relatie tussen een concurrerende melkveehouderij en maat-
schappelijke acceptatie. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN


