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Noorden wil duurzaamste zuivel
Er gloort een glorieuze toekomst voor de noordelijke melkveehouderij als boeren
extra investeren in duurzaamheid. Dat concludeert een coalitie van boeren- en
milieuorganisaties.

S
AAN DIRK VAN DER MEULEN

Schoon water, schone lucht,
een vruchtbare bodem, ge-
zonde koeien, weidegang,
biodiversiteit. Het zijn alle-

maal aspecten van duurzaamheid
waarin melkveehouderij en zuivel
moeten blijven investeren, betoogt
Henri Bisschop van FrieslandCampi-
na. ,,Doen we dat niet, dan zijn we
geen gesprekspartner meer voor
Unilever, Nestlé, Kraft of andere
mondiale bedrijven die onze zuivel-
grondstoffen en -ingrediënten afne-
men.” Het concern heeft een groot
probleem als deze zogenaamde busi-
ness-to-business klanten afhaken.
Ze zijn goed voor 40 procent van de
omzet van FrieslandCampina.

Bisschop was gisteren in het pro-
vinciehuis in Assen betrokken bij de
start van de zogenaamde Versnel-

lingsagenda Noordelijke Melkvee-
houderij. Deze coalitie van noorde-
lijke boeren- en milieuorganisaties
en de drie noordelijke provincies
deelt de conclusie dat duurzaam-
heid de toekomst is en dat de noor-
delijke melkveehouderij volop kan-
sen heeft om die duurzaamheid nog
meer handen en voeten te geven. Als
zoveel mogelijk boeren extra inves-
teren in duurzaamheid, blijven we
koploper in de wereld, zo zei gedepu-
teerde Johannes Kramer (FNP) tot de
circa tweehonderd aanwezigen.
Frans Keurentjes, boer in Hornhui-
zen, commissaris van FrieslandCam-
pina en voorzitter van de stuurgroep
van de Versnellingsagenda, vulde
aan. ,,Door nog meer in te zetten op
duurzaamheid, weet de noordelijke
zuivel niet alleen topklanten aan
zich te binden, maar blijft ook de
consument onze eigen zuivelpro-

‘Dit heeft een te
hoog de-boer-
moet-gehalte’

ducten kopen en geeft de burger de
boer de ruimte om zijn bedrijf ver-
der te ontwikkelen.’’

Om de noordelijke boer te stimu-
leren om extra de beurs te trekken
voor milieu, klimaat of landschap
hebben de partijen doelen geformu-
leerd die boven de landelijke norm
liggen. Bijvoorbeeld voor de uitstoot
van fosfaat, stikstof en ammoniak
naar het milieu. Het doel is dat alle
melkveebedrijven in het Noorden in
2020 minimaal het gemiddelde ha-
len van de 25 procent beste bedrijven
in 2013. Het Samerwerkingsverband
Noord-Nederland ondersteunt het

project met 100.000 euro.
Toch wezen gisteren in Assen niet

alle neuzen dezelfde kant op. Thom
Miedema uit Blessum, voorzitter
van de koepel van agrarisch natuur-
beheer in Friesland, vond dat de dis-
cussie een wat te hoog de-boer-
moet-gehalte had. ,,Ik had het idee
dat we met dit project samen naar
oplossingen zouden zoeken.”

Janita ten Berge uit Steggerda, be-
stuurder van LTO Noord, miste een
analyse van de groeimogelijkheden
voor de noordelijke melkveehoude-
rij. ,,Wat is onze ontwikkelingsruim-
te als de noordelijke akkerbouw
meer van onze mest afneemt?”

Melkveehouder Alex Datuma uit
Briltil bij Zuidhorn vond dit een ver-
keerd uitgangspunt. ,,Laten we eerst
vaststellen wat het noordelijke sa-
menleving ons nog gunt aan ont-
wikkelingsruimte.”
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