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Voorwoord 
NZO en LTO hebben binnen de Duurzame Zuivelketen de afgelopen jaren al veel belangrijke stappen 
gezet om de Nederlandse zuivelsector verder te brengen op het gebied van duurzaamheid. In dit verslag 
staat een selectie van de activiteiten in 2014 beschreven. Hierbij is zowel een toelichting gegeven per 
thema, als per partner binnen de Duurzame Zuivelketen: zuivelondernemingen en LTO. 
 
In 2014 heeft de Duurzame Zuivelketen, samen met stakeholders, de aanpak om de zuivelsector verder 
te verduurzamen geëvalueerd. Er zijn de afgelopen jaren veel resultaten geboekt rond bewustwording 
van melkveehouders en in omslag van denken. Daarnaast hebben alle zuivelondernemingen een 
duurzaamheidsprogramma waarin melkveehouders worden gestimuleerd om stappen te zetten.  
Er worden verschillende projecten uitgevoerd (zoals Robot & Weiden), er worden instrumenten  
aangeboden (zoals KringloopWijzer en KoeKompas), melkveehouders krijgen een financiële stimulans 
(bijvoorbeeld voor weidegang) en er zijn een aantal niet vrijblijvende maatregelen genomen (rond 
antibiotica, KringloopWijzer en verantwoorde soja).
 
De jaarlijkse sectorrapportage van het LEI laat een aantal positieve resultaten over 2013 zien,  
zoals 5,3% verbetering van energie-efficiency in de zuivelketen ten opzichte van 2011, zonnepanelen  
op 6% van de melkveebedrijven, 25% minder antibioticagebruik ten opzichte van 2011 en 51.000 hectare 
natuur- en landschapsbeheer door melkveehouders (was 29.000 in 2011). NZO en LTO echter, hebben 
geconstateerd dat er meer actie nodig is om de doelen van de Duurzame Zuivelketen te realiseren. 
Daarom is in 2014 gestart met programmatisch werken. Vier programmateams stellen per thema een 
plan van aanpak op om de doelen te realiseren. Deze teams voeren dit plan vervolgens ook uit en doen 
voorstellen voor het aanscherpen van de duurzaamheidsprogramma’s van de zuivelondernemingen. 
 
Haar visie en doelen heeft de Duurzame Zuivelketen in 2014 met behulp van de adviesraad tegen het 
licht gehouden. De Duurzame Zuivelketen streeft op lange termijn naar een toekomstbestendige en 
verantwoorde zuivelsector. Dit is een sector waar we veilig en met plezier werken, waar een goed 
inkomen wordt verdiend, waar kwalitatief hoogwaardige voeding wordt geproduceerd en waar we met 
respect omgaan met dier en milieu. Een sector kortom, die wordt gewaardeerd! De doelen voor 2020 
zijn als gevolg van de herijking op sommige punten aangepast. Bij de thema’s diergezondheid & dieren-
welzijn, weidegang en biodiversiteit & milieu zijn de doelen op verschillende onderdelen aangescherpt 
of concreter gemaakt. Voor het thema klimaat & energie zijn de doelen realistischer geformuleerd, 
zonder afbreuk te doen aan het ambitieniveau. 
 
De zuivelsector wil klimaatneutraal ontwikkelen, diergezondheid en dierenwelzijn continu verbeteren, 
weidegang, biodiversiteit én milieu behouden. Met die ingezette koers hebben we het vertrouwen om 
samen met stakeholders de Nederlandse Zuivelsector ook in 2015 weer op een hoger duurzaamheids-
niveau te brengen. 

Werner Buck
Voorzitter stuurgroep Duurzame Zuivelketen 
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Over de zuivelsector
Herijking doelen Duurzame Zuivelketen 

De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland laten de doelen die zij in 2011 stelden 
jaarlijks monitoren door het LEI. Mede aan de hand van de aanbevelingen van het LEI worden de  
doelen elke drie jaar herijkt. In 2017 houden NZO en LTO de doelen opnieuw tegen het licht. Dan  
kijken zij bovendien naar de doelen voor de periode ná 2020. Naast de aanbevelingen van het LEI zijn  
bij de herijking ook de recente ontwikkelingen in de maatschappij en de adviezen van de adviesraad  
Duurzame Zuivelketen meegenomen. Bovendien is rekening gehouden met de visie ‘Verantwoorde 
ontwikkeling melkveehouderij’ die de zuivelondernemingen, verenigd in de NZO samen met LTO 
Nederland hebben ontwikkeld. Zij streven via de Duurzame Zuivelketen gezamenlijk naar een 
toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector. Dit is een sector: 

•  Waar we veilig en met plezier werken;
•  Waar een goed inkomen wordt verdiend;
•  Die kwalitatief hoogwaardige voeding produceert;
•  Waar we met respect omgaan met dier en milieu;
•  Die wordt gewaardeerd.

Lees hier verder >

Om te zorgen voor een toekomstbestendige en  
verantwoorde zuivelsector heeft de Duurzame Zuivelketen 
doelen voor 2020 geformuleerd om te zorgen voor:

  Klimaatneutrale ontwikkeling (20% minder broeikasgassen en klimaatneutrale groei,  
16% duurzame energie en 2% energie-efficiency);

  Continue verbetering van dierenwelzijn en diergezondheid (verantwoord antiboticagebruik, 
verlengen gemiddelde leeftijd koeien met 6 maanden en continu verbeteren score dierenwelzijn);

  Behoud van weidegang (ten minste handhaven niveau 2012);

  Behoud van biodiversiteit en milieu (100% verantwoorde soja, binnen milieurandvoorwaarden 
fosfaat en ammoniak en geen netto verlies van biodiversiteit).
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Sectorrapportage 2013:  
meer beweging nodig voor realiseren 
doelen Duurzame Zuivelketen 
Jaarlijks onderzoekt LEI Wageningen UR in opdracht van de Duurzame Zuivelketen de voortgang van de 
verduurzaming van de zuivelsector. De rapportage over 2013 laat zien dat de resultaten wisselend zijn. 
De doelen van de Duurzame Zuivelketen worden nog niet bereikt; er is meer beweging nodig om deze  
te realiseren. Dit wil de Duurzame Zuivelketen doen door de duurzaamheidsprogramma’s van de 
zuivelondernemingen aan te scherpen en een andere manier van werken te hanteren.
Resultaten uit de sectorrapportage Duurzame Zuivelketen 2013:
•   Betrouwbare cijfers over het aandeel duurzame energie ontbreken nog. Wel had in 2013 28% van de 

melkveebedrijven een installatie voor warmteterugwinning bij de koeling van melk (was 16% in 2010) 
en had 6% van de melkveebedrijven zonnepanelen (was 1% in 2010);

•   De energie-efficiency van de gehele zuivelketen is in 2013 met 5,3% verbeterd ten opzichte van 2011;
•   De forse daling in antibioticagebruik in 2012 (ongeveer 25% daling ten opzichte van 2011) is in 2013 

gestabiliseerd. Het gebruik van middelen die cruciaal zijn voor de volksgezondheid (derde keuze 
middelen) is in 2013 tot bijna 0 teruggebracht;

•   Het aandeel bedrijven dat in 2013 weidegang toepaste is licht gedaald (van 81,2% in 2012 naar 80,0%). 
De CBS cijfers over 2013 laten zien dat de dalende trend in het aandeel melkkoeien niet verder is doorgezet;

•   Het aandeel verantwoorde soja was 29% in 2013 (tegenover 13% in 2011);
•   De totale oppervlakte die door melkveehouders werd beheerd voor natuur en landschap is gestegen 

van 29.000 hectare in 2011 naar ruim 51.000 hectare in 2013.

Lees hier verder >

Adviesraad

Om de doelen van de Duurzame Zuivelketen te realiseren is samenwerking met stakeholders van  
essentieel belang. In 2014 is de adviesraad dan ook uitgebreid en de samenwerking geïntensiveerd.  
In de adviesraad zitten afgevaardigden namens de sector veevoer, dierenartsen, maatschappelijke  
organisaties, banken, accountants, retail, boerenorganisaties, onderzoeksorganisaties en het Ministerie.  
Deze partijen worden om advies gevraagd bij de ingezette koers en op activiteiten wordt samengewerkt. 
Voorbeelden hiervan zijn de activiteiten binnen het Convenant Weidegang, de afspraken die gemaakt zijn met 
betrekking tot de KringloopWijzer en de ingezette koers rondom verantwoord diergeneesmiddelengebruik. 
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Duurzaamheid
per partner
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Arla Foods

In 2014 heeft Arla gewerkt aan het verder terugdringen van de CO2-uitstoot van productie, verpakkingen 
en transport. Ten opzichte van het basisjaar 2005 heeft Arla een absolute CO2-reductie van 31 procent 
behaald. Door het optimaliseren van het transport naar klanten heeft Arla sinds 2005 bijna 80 procent 
aan CO2 gereduceerd. In mei 2014 heeft Arla dankzij deze resultaten een tweede Lean and Green Star in 
ontvangst mogen nemen van het logistieke netwerk Connekt. Deze tweede Star is een erkenning voor 
bedrijven die actief bezig zijn met duurzame samenwerking en innovatie in de logistiek.

Verder heeft Arla stappen gezet in het maken van de transitie naar een duurzame opwekking van 
energie. Nadat Arla eerder al was overgestapt op het gebruik van groene stroom uit wind, is Arla zich  
in 2014 gaan oriënteren op de productie van groen gas uit biomassa (houtsnippers) en uit afvalwater.  
In 2014 heeft Arla een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de plaatsing van een houtsnipper- 
centrale naast de fabriek in Nijkerk. Afgelopen zomer heeft Arla voor dit project een positieve beschikking 
ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de SDE+ subsidie. Arla wil het project 
in 2015 gaan realiseren en hoopt in de loop van 2016 daadwerkelijk operationeel te zijn.

Dat de melk van Arla duurzaam wordt geproduceerd en van hoge kwaliteit is, wordt gewaarborgd met 
behulp van het Arlagården programma. Een belangrijk onderdeel van het Arlagården programma is 
dierenwelzijn. Arla wil ervoor zorgdragen dat melkkoeien en kalveren op een fatsoenlijke wijze worden 
gehouden. 

Lees hier verder >
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Ausnutria Hyproca

In het kader van duurzaamheid heeft Ausnutria Hyproca zich in 2014 met name gefocust op de volgende 
hoofdonderwerpen:

1.   Start met de bouw van een nieuwe productielocatie voor zuigelingen- en kindervoeding volgens  
de laatste stand der techniek en technologie, waarbij duurzaamheid in de meest brede zin wordt 
meegenomen. Deze locatie wordt op termijn de hoofdlocatie van de onderneming die centraal ligt  
ten opzichte van de bestaande bedrijven. In de eerste fase wordt naast dry-blending en verpakken 
tevens een hoogbouwmagazijn gerealiseerd ten behoeve van de totale onderneming, waarmee vele 
transportkilometers worden bespaard. 

2.   Introductie van een MVO certificeringstraject voor productielocatie Lyempf Kampen met als doel 
certificering op niveau trede 3 per 2015. Aansluitend op deze pilot volgt certificering van de totale 
onderneming.

3.   Procesvernieuwing in de productielocatie Lyempf Kampen, waarmee forse energiebesparingen zijn 
gerealiseerd dankzij de ontwikkeling en implementatie van enkele innovatieve processtappen. Door 
middel van mixing onder vacuüm is het mogelijk om de wet-blend op hoge gehaltes te concentreren 
alvorens het te sproeidrogen, waardoor een conventionele en energieverslindende processtap kan 
worden vermeden. Tevens wordt er door middel van verhitting zonder het tussenmedium stoom een 
veel betere warmtebenutting gerealiseerd.

In nauwe samenwerking met Farmel Dairy en Hyproca Goat Milk werkt Ausnutria Hyproca aan een 
duurzame zuivelketen in de primaire sector. Hiermee levert Ausnutria Hyproca een gunstige bijdrage 
aan de carbon footprint.
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Royal A-ware

In 2014 heeft Royal A-ware zich op verschil-
lende gebieden ingespannen om te werken 
aan haar eigen duurzaamheidsambities en 
die van de Duurzame Zuivelketen. 

Enkele voorbeelden:
•   Samen met een klankbordgroep van 

melkveehouders heeft Royal A-ware 
‘A-ware Duurzaam’ ontwikkeld. Met dit 
programma waardeert en stimuleert 
Royal A-ware melkveehouders om te 
ondernemen met oog voor dier, aarde en 
maatschappij. A-ware Duurzaam is 
gebaseerd op vier pijlers: voedselveilig-
heid, zorg voor de koe, zorg voor de aarde 
en transparantie naar de maatschappij. 
De laatste pijler maatschappij valt uiteen 
in weidegang en kennisontwikkeling van 
melkveehouders en burgers. De inspan-
ningen van melkveehouders binnen 
A-ware Duurzaam worden door Royal 
A-ware gewaardeerd met een premie van 
maximaal €1 per 100 kilogram melk. 
Meer informatie op  
www.royal-aware.com/mvo.

•   Knowledge & Education is de overkoe-
pelende naam voor alle initiatieven van 
Royal A-ware om haar medewerkers de 
gelegenheid te bieden zich te ontwikkelen. 
Dit doen zij door onder meer trainingen op 
te zetten en te zorgen dat werkinstructies 
op de werkvloer beschikbaar zijn. Inmid-
dels hebben honderden medewerkers via 
dit programma trainingen gevolgd over 
bijvoorbeeld voedselveiligheid, kwaliteit en 
veilig werken.

•   Op 3 december 2014 is de eerste kaas 
gemaakt in de kaasfabriek van Royal 
A-ware in Heerenveen. Bij de bouw van 
deze kaasfabriek is kritisch gekeken naar 
slim hergebruik van water en warmte. 
Ook is bij de aanschaf van apparatuur 
gekozen voor de meest energiezuinige 
opstelling. Daarnaast werd onderzocht of 
energie kan worden geproduceerd via 
zonne-panelen, geothermie en wind-
molens.

•   Royal A-ware is initiatiefnemer van 
Stichting A-wareness dat onder meer 
projecten ondersteunt gericht op het 
vergroten van kennis van kinderen over 
voeding. Deze Stichting heeft in 2014 
‘Keten met Kaas’ gelanceerd. Een 
educatief spel op internet waarbij kinderen 
leren over de boerderij en het rijpen, 
versnijden, verpakken, transporteren - en 
natuurlijk - eten van kaas. Dit leuke en 
educatieve spel is gratis te spelen op 
www.ketenmetkaas.nl.

Lees hier verder >Lees hier verder >
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Bel Leerdammer

In haar duurzaamheidsprogramma benadert Bel Leerdammer haar leveranciers als vrije en  
onafhankelijke ondernemers die hun vak verstaan. Bel Leerdammer geeft keuzevrijheid met welke 
doelen de melkveehouders als eerste aan de slag willen en op welke wijze. De melkveehouders  
krijgen nadrukkelijk de ruimte om hun eigen weg te bewandelen om die doelen te bereiken. 
Voor het deel van de melkveehouders die behoefte heeft aan ondersteuning om concrete stappen  
te kunnen zetten biedt Bel Leerdammer verschillende instrumenten en workshops aan die hier in 
kunnen ondersteunen.

Naast de workshops die betrekking hadden op mineralenefficiëntie, energie(besparen) en de  
gezondheid van de koe was er in 2014 ook aandacht voor weidegang. Nieuw waren de studiegroepen 
FarmWalk®; in groepsverband 5 keer bij elkaar komen onder leiding van een ervaren en getrainde 
WeideCoach. De ronde door het grasland plus kennis over gras en bodem werden zeer gewaardeerd 
door de deelnemende melkveehouders.

Daarnaast kijkt Bel Leerdammer terug op een geslaagde pilot ‘DigiKlauw’. Het doel was om melkvee-
houders een concreet handvat te bieden om klauwaandoeningen te helpen verminderen en daarmee de 
levensduur te verlengen. Een goede registratie helpt om de meest voorkomende klauwaandoeningen op 
het bedrijf inzichtelijk te maken. Als dat goed in beeld is draagt het bij aan het opsporen van de oorzaak 
van de desbetreffende klauwaandoening en kunnen er gerichte maatregelen worden genomen om dit te 
voorkomen. Tot nu toe was DigiKlauw alleen beschikbaar voor professionele klauwverzorgers. Met de 
pilot van Bel Leerdammer lijkt DigiKlauw ook dichterbij te komen voor zelfbekappende veehouders.

In haar najaarsvergaderingen heeft Bel Leerdammer veel aandacht geschonken aan het onderwerp 
RTRS-soja door in samenwerking met het Wereld Natuurfonds en Agrifirm haar leveranciers actief  
te informeren over waarom de zuivelsector voor RTRS-soja heeft gekozen en wat dit betekent voor  
de melkveehouderij. 

Ook heeft Bel Leerdammer bijgedragen aan het initiatief om Nederlandse soja te telen en voor het  
eerst toe te passen in veevoer. De soja is in de zomer van 2014 o.a. geteeld bij een leverancier van  
Bel Leerdammer in het kader van een al langer lopend initiatief van Agrifirm Plant. Eind 2014 is er 
gestart met een project om de NL-soja voor het eerst toe te passen in rantsoenen voor melkvee.
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CONO Kaasmakers

Caring Dairy programma
In 2014 hebben 420 (90%) melkveehouders 
van CONO Kaasmakers meegedaan aan het 
Caring Dairy duurzaamheidsprogramma. 
Caring Dairy veehouders volgen in ieder 
geval 3 workshops per jaar. Maar liefst 80 
veehouders hebben 4 of meer workshops 
gevolgd. Caring Dairy 2.0 veehouders die in 
een vaste groep zitten, konden aanvullende 
losse workshops ter inspiratie volgen of 
eventueel als een inhaalworkshop. De losse 
workshops ‘Gewasbescherming (spuitlicen-
tie)’ en ‘Verantwoorde knaagdierbestrijding’ 
waren een groot succes. En uniek de 
afsluiting van het praktijknetwerk Heerlijk 
Helder Hooi met 66 melkveehouders! 

Vast onderdeel van de 2 jaar durende 
thematrajecten is het bespreken van de 
eigen KoeKompas en KringloopKompas 
resultaten in de studiegroepen. Het  
KoeKompas en KringloopKompas zijn 
management instrumenten waar melkvee-
houders hun voordeel mee kunnen doen om 
verder te verduurzamen. Het gemiddelde 
leeftijd van de CONO-koeien neemt toe en 
tegelijkertijd neemt het gemiddelde  
antibiotica-gebruik af. 

Duurzaam veevoer
Duurzaam veevoer houdt voor CONO in  
dat de veehouders zoveel mogelijk zelf of 
regionaal geteeld ruwvoer voeren (onder-
deel footprint in het KringloopKompas). 
Veel gras in het rantsoen is goed voor de 
smedigheid van de CONO kaas, maar ook 
voor het natuurlijk herkauwgedrag van  
de koe én voor de bodemvruchtbaarheid 
(onder permanent grasland). De overige 
voedingsmiddelen van het rantsoen zijn 
voornamelijk krachtvoer en bijproducten 
zoals bierbostel. In krachtvoer zit gemid-
deld tussen de 5-10% sojaschroot en 
palmpitmeel verwerkt. Om de nadelige 
gevolgen van deze teelten op het milieu, 
biodiversiteit en sociale omstandigheden 
van de telers tegen te gaan werkt CONO 

samen met Solidaridad aan projecten in India, 
Maleisië en Ghana. Deze kleinschalige telers 
kunnen daardoor hun producten aantoonbaar 
verantwoord vermarkten dankzij RTRS certificaten 
(voor sojaschroot) en Green Palm RSPO certifica-
ten (voor palmpitmeel). CONO koopt de certifica-
ten van deze kleinschalige telers gebaseerd op de 
hoeveelheid krachtvoer die CONO koeien eten.

CONO Kaasmakerij
Hoewel de nieuwe kaasmakerij hypermodern is, 
blijft CONO op traditionele wijze kaas maken. 
Hierbij wordt de wrongel nog met de hand  
geroerd. Voor de kaasmakerij zijn duurzame 
materialen gebruikt. Het gebouw is op natuurlijke 
wijze geïsoleerd en er komt veel daglicht binnen. 
De verwachting van CONO is dat op deze manier 
25% energie en 75% water bespaard kan worden! 
Momenteel wordt er al CO2-neutraal geprodu-
ceerd, maar de ambitie van CONO is om  
in 2020 volledig klimaatneutrale kaas te maken.  

Lees hier verder >
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Deltamilk

Binnen het duurzaamheidsprogramma van De Graafstroom, met bijbehorend workshopprogramma, is in 
2014 extra aandacht besteed aan weidegang door het organiseren van FarmWalks, energiebesparing met 
behulp van de adviezen vanuit de Energiescan, energieproductie door informatieavonden over opwekking 
Duurzame Energie en de Kringloopwijzer. Dit duurzaamheidsprogramma van DeltaMilk wordt breed 
gedragen en alle melkveehouders van Deltamilk doen mee.

Daarnaast zijn er binnen de kaasmakerij De Graafstroom investeringen gedaan om de milieubelasting 
terug te dringen, dan wel volledig te vermijden. Een voorbeeld daarvan is de investering in een moderne 
RO-installatie die het gebruik van energie, gas en water aanzienlijk vermindert. Doordat het water dat 
vrijkomt van drinkwaterkwaliteit is, kan het worden ingezet als wrongelwaswater. Hiermee is een sterke 
reductie van het leidingwaterverbruik bewerkstelligd. Naast een lager energieverbruik dus ook nog een 
lager leidingwaterverbruik, wat uitstekend past in onze MVO-gedachte om verliezen tot een minimum  
te beperken! Daarnaast zorgt de investering in de RO-installatie voor een aanzienlijke vermindering  
van de transportbewegingen. Jaarlijks wordt een milieubarometer ingevuld waarbij de reductie van 
CO2-uitstoot wordt bepaald. 

Energie neutrale regio
Een bijzonder project is het regionaal Energie Convenant. Dit is een gezamenlijk project van de drie zuive-
londernemingen De Graafstroom, Vreugdenhil en Bell Leerdammer. Samen met een groep van ongeveer 
vijftien melkveehouders vormen vertegenwoordigers van de fabrieken een studiegroep. Zij streven met 
elkaar naar vermindering van energieverbruik en uiteindelijk naar een energie-neutrale regio. Naast 
vermindering van energieverbruik gaat de studiegroep ook onderzoeken hoe energie op een duurzamere 
manier opgewekt kan worden. De deelnemende melkveehouders worden straks onze ambassadeurs.  
Als voorbeeldbedrijven kunnen ze andere agrariërs motiveren om het zelfde te gaan doen.
 
De Graafstroom DOET vanuit het HART
Onder Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoort ook de zorg voor onze woon, werk en leefomgeving. 
Om die reden is de Stichting De Graafstroom DOET opgericht. Deze stichting wil haar maatschappelijke 
betrokkenheid tonen door, bij voorkeur regionale projecten, te ondersteunen dan wel te initiëren, waarbij 
deze projecten dienen overeen te komen met de visie die Zuivelfabriek De Graafstroom heeft op het gebied 
van duurzaamheid, dienstbaarheid, sociale betrokkenheid en goed rentmeesterschap.

Lees hier verder >
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Weidegang behoort ook tot het thema 
Landschap & Milieu. Weidegang is het 
zwaartepunt in het duurzaamheidspro-
gramma. Zonder weidegang is een maxi-
male toeslag op de melkprijs onmogelijk. 
Om meer kennis van weiden bij de melk-
veehouder te brengen is het meedoen aan 
de Farmwalk gestimuleerd. Het aantal 
melkveehouders dat weidt is gelijk geble-
ven. Iets waar we ontzettend trots op zijn!

Bij het thema Koe is er extra aandacht 
besteed aan het KoeKompas. Het KoeKom-
pas is een managementtool, waarbij twee 
keer per jaar een risicoanalyse van het 
melkveebedrijf wordt gemaakt. Het karak-
ter van de tool is preventief; het haalt de 
sterke punten op het melkveebedrijf naar 
voren en maakt de verbeterpunten inzichte-
lijk. Meer dan de helft van onze veehouders 
maakt gebruik van deze managementtool.

Naast alle duurzaamheidsinspanningen van 
onze melkveehouders is DOC Kaas ook zelf 
aan de slag gegaan. Met als resultaat dat 
DOC Kaas in december de zelfverklaring 
voor ISO 26000 heeft kunnen publiceren. 

DOC Kaas

In 2014 is DOC Kaas gestart met haar 
duurzaamheidsprogramma MELKKompas. 
Een puntensysteem dat gebaseerd is op  
de doelen van de duurzame zuivelketen.  
Het MELKKompas bestaat uit de thema’s 
Kwaliteit, Energie & Klimaat, Landschap & 
Milieu, Koe en Bonuspunten. Wie duurzaam 
onderneemt kan maximaal één euro per 
100kg melk verdienen.

In het eerste jaar van het duurzaamheids-
programma MELKKompas lag de focus op 
de thema’s Energie & Klimaat, Landschap 
& Milieu en Koe. Zo is DOC Kaas gestart 
met het geven van workshops Energiebe-
sparing. Hoe kan een melkveehouder met 
simpele aanpassingen, energie en dus geld 
besparen. Enthousiaste reacties en acties 
volgden. Met als gevolg dat DOC Kaas een 
Green Deal heeft gesloten met de provincie 
Drenthe om met Drentse melkveehouders 
energie te besparen. Deze studiegroepen 
worden twee jaar begeleid en gevolgd door 
L’Orel Consultancy om energie te besparen 
en juiste energetische keuzes op het 
melkveebedrijf te maken.

In de tweede helft van het jaar werd  
het thema Landschap & Milieu belicht. 
Workshops over de bodem volgden.  
Ook voor deze workshop was veel animo.  
’s Ochtends werd de theoretische kant van 
de bodem behandeld, ’s middags gingen  
de melkveehouders het land op om in de 
bodem te kijken. 
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FrieslandCampina

FrieslandCampina hanteert voor de productie van 
boerderijmelk door haar leden-melkveehouders 
het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma 
Foqus planet. In 2014 heeft de zuivelcoöperatie 
samen met haar leden-melkveehouders en 
districtsraden een vernieuwd Foqus planet 
ontwikkeld: één programma voor leden in 
Nederland, Duitsland en België.
 
Het vernieuwde Foqus planet gaat in op 1 januari 
2015 en bevat drie onderdelen: basiseisen, 
weidegang en duurzame ontwikkeling. De basis-
eisen gaan over de hygiëne, kwaliteit en veiligheid 
van melk en diergezondheid en -welzijn. Koeien in 
de wei zijn onmisbaar voor de acceptatie van de 
melkveehouderij en het onderscheidend imago 
van FrieslandCampina wereldwijd. 

Om weidegang te stimuleren wordt de weidegang-
toeslag via een coöperatieve regeling verhoogd 
van 0,50 naar 1,00 euro per 100 kg melk en de 
deelweidegangtoeslag van 0,25 naar 0,46 euro per 
100 kg melk. Het onderdeel duurzame ontwikke-
ling geeft melkveehouders de mogelijkheid het 
bedrijf stap voor stap duurzaam te maken. Foqus 
Planet start in 2015 met zes indicatoren waarvan 
het resultaat meetbaar is, waaronder levensduur, 
energie en natuur en landschap. Het resultaat 
wordt jaarlijks gemeten en beloond met een 
toeslag. De toeslag wordt gefinancierd door een 
inhouding van 0,25 euro per 100 kg melk over de 
geleverde melk in 2015.
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Hochwald Foods Nederland B.V. 

Na een ‘startpremie’ in 2013 is in 2014 het duurzaamheidsprogramma ’Mijn weidegang en duurzaamheid’ 
voor de melkleveranciers van start gegaan. De inhoud van het programma staat vast voor 2 jaar  
(2014 en 2015). Binnen het duurzaamheidsprogramma kunnen de melkleveranciers punten verdienen op 
diverse onderdelen die gerelateerd zijn aan de doelen van de duurzame zuivelketen. Een gedeelte van  
de onderdelen binnen het programma is gebaseerd op resultaat en een ander gedeelte voornamelijk  
op bewustwording en ondersteuning/optimalisering (educatie) van het dagelijks management op de 
melkveehouderijbedrijven. Aan het duurzaamheidsprogramma is een premie gekoppeld die gerelateerd 
is aan het geleverde volume melk en uitgekeerd wordt na het behalen van het minimaal benodigd aantal 
punten. De te behalen premie is € 0,50/100 kg melk, waarbij geen staffeling in premie wordt toegepast. 

Onderdelen van het duurzaamheidsprogramma zijn o.a: weidegang, deelname KoeKompas, bedrijfs-
specifiek energieadvies, invullen van de Energiescan, deelname aan BEX (Kringloopwijzer per 2015) en 
een breed scala aan kennisbijeenkomsten. De kennisbijeenkomsten zijn georganiseerd in samenwerking 
met experts op de betreffende vakgebieden. In totaal heeft 66,7% van de bedrijven in 2014 deelgenomen 
aan het programma en is de premie uitgekeerd over 72,8% van de ontvangen melk. 
 
In de fabriek wordt volop gewerkt aan het monitoren en verminderen van het energieverbruik. Daarnaast 
wordt het gebruik van duurzaam geproduceerde energie, d.m.v. het afnemen van GVO’s stapsgewijs 
uitgebreid. In 2014 heeft Hochwald met één van zijn melkleveranciers, de afspraak gemaakt dat Hochwald 
de GVO’s van de opgewekte energie van de eigen windmolen zal afnemen. De komende jaren zullen we 
deze werkwijze doorvoeren naar andere geïnteresseerde melkleveranciers met een eigen windmolen. 

In 2015 wordt hetzelfde duurzaamheidsprogramma gehandhaafd. Doelstelling in 2015 is om een vervolg 
van het duurzaamheidsprogramma te ontwikkelen, waarbij de focus zal worden verlegd van meedoen 
naar resultaat oftewel van inspanning naar beloning van vakmanschap! Dit vervolgprogramma zal in 
2016 ingaan.
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Rouveen 

In 2014 heeft Rouveen Kaasspecialiteiten  
de eerste fase van haar duurzaamheids-
programma afgerond en is de tweede fase 
opgestart. De periode 2011-2014 heeft 
voornamelijk bestaan uit bewustwording 
en kennisoverdracht. Dit heeft ertoe geleid 
dat anno 2014 duurzaamheid een normaal 
gespreksonderwerp is geworden voor de 
leden-veehouders van Rouveen. Van de 
melkveehouders was 80% actief deelnemer 
aan het programma, waarbij ze allemaal 
drie workshops hebben gevolgd. Vooral  
de diergerelateerde onderwerpen waren 
favoriet. In 2014 merkte Rouveen significant 
toegenomen interesse in bodemgerelateerde 
onderwerpen. 

Rouveen Gewoon Duurzaam 2014-2015 is 
geheel vernieuwd, waarbij de nadruk komt te 
liggen op resultaat in plaats van inspanning. 
De onderwerpen waar Rouveen mee aan de 
slag gaat, zijn direct gerelateerd aan de 
herijkte doelen van de Duurzame Zuivelketen. 
Ook is er aandacht voor de variatie in kennis-
vergaring door onze melkveehouders. Naast 
workshops is er voor het komende seizoen 
daarom een online puntensysteem ontwikkeld 
waarin melkveehouders zelf aan de slag 
kunnen met de doelen. Voor diegenen die meer 
willen dan een online instrument of workshop 
zijn er de focusgroepen. In een vaste samen-
stelling gaat een groep melkveehouders een 
heel seizoen met één onderwerp aan de slag. 
Wederom heeft totaal 80% zich voor Rouveen 
Gewoon Duurzaam nieuwe stijl aangemeld.

Kaasmakerij Henri Willig

In 2014 is Henri Willig Kaas BV gestart met het 
vervangen van de verlichting in de kaasmakerij 
door LED verlichting. Het nieuwe pakhuis in 
Heerenveen is vorig jaar ook in gebruik genomen. 
Het pakhuis heeft een hoge isolatiewaarde en 
doordat bijna alle eigen kaas intern gerijpt kan 
worden, bespaart Kaasmakerij Henri Willig 
transportkosten van en naar derden.
Kaasmakerij Henri Willig heeft een bijeenkomst 
met de veehouders georganiseerd over energie-
reductie op de boerderij. Onder andere de  
frequentieregelaar op de melkpomp, voorkoelers 
en verlichting zijn besproken. Daarnaast heeft de 
kaasmakerij in samenwerking met de Universiteit 
Utrecht een thema-avond gehouden met de 

veehouders. Ze zijn uitvoerig geïnformeerd over  
de mogelijkheden tot het reduceren van antibiotica-
gebruik met behoud van het welzijn van de dieren.  
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LTO 

De LTO vakgroep melkveehouderij zet zich in om 
leden te ondersteunen en te faciliteren in het 
verduurzamen van hun melkveebedrijf. Hierbij 
worden samen met partners proactief projecten 
en trajecten in gang gezet, waarbij kennis wordt 
ontwikkeld die vertaald wordt naar de praktijk. 
Enkele voorbeelden uit 2014 zijn de doorontwikke-
ling van de kringloopWijzer, BEP-pilot en het 
project Robot & Weiden. Voor kennisoverdracht 
heeft LTO diverse themabijeenkomsten georgani-
seerd die leden verder helpen in het verduur-
zamen van hun bedrijf. In 2014 zijn onder andere 
de volgende thema’s behandeld op de bijeenkom-
sten voor de leden: Efficiënt antibioticagebruik, 
verlengen levensduur, optimalisatie kringloop. 
Daarnaast zet LTO zich op regionaal, nationaal en 
internationaal niveau in om het ondernemerskli-
maat zo in te richten dat ondernemers op een 
duurzame manier kunnen ontwikkelen. Hierbij 
kan gedacht worden aan de invulling van gebieds-
plannen voor structuurverbetering, het Gemeen-
schappelijk Landbouwbeleid en het mestbeleid.

LTO heeft in 2014 een wedstrijd uitgeschreven 
voor de oudste melkgevende koe van Nederland. 
Hierbij is de winnaar in het zonnetje gezet.  
Met deze actie wil LTO het belang van en de 
kennis over een gezond lang leven voor de koe 
nogmaals benadrukken. 

Vreugdenhil

In samenspraak met de klankbordgroep 
heeft Vreugdenhil in 2014 het puntensys-
teem aangepast. Deze is per 1 januari 2015 
van kracht gegaan. In het aangepaste 
puntensysteem kunnen boeren meer 
punten krijgen, meer premie (van 50 cent 
naar 1 euro), weidegang weegt zwaarder,  
de KringloopWijzer is toegevoegd en de 
Energiescan wordt meer gewaardeerd in 
het puntensysteem. Daarnaast is  
Vreugdenhil in 2014 gestart met de inkoop 
van windenergie van de eigen melkvee-
houders. Deze koers zal in de toekomst 
worden doorgezet. 

Op het gebied van water heeft Vreugdenhil 
samen met NGO’s een samenwerking  
opgezet, waarbij water gespiegeld wordt  
in afzetlanden met waterstress. Het water 
dat Vreugdenhil in Nederland uit melk 
haalt, wordt in landen zoals bijvoorbeeld 
Ethiopië gecompenseerd.
De NGO’s waarmee wordt samengewerkt 
hebben de ervaring om putten te bouwen  
en deze te integreren in de omgeving.

In 2014 is Vreugdenhil tevens gestart met 
de bouw van het nieuwe hoofdkantoor.  
Dit kantoor wordt gebouwd volgens de 
eisen van BREAAM Outstanding (hoogst 
haalbare niveau van deze duurzaamheids-
centificering). Vreugdenhil heeft de ambitie 
het meest duurzame kantoor van Nederland 
te bouwen.
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Yakult

In 2014 hebben binnen Yakult diverse initiatieven plaatsgevonden in het kader van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO).

Zo heeft Yakult Europa een programma voor energiereductie en terugwinning van warmte.  
Binnen het Energie Efficiency Plan (EEP) 2012-2015 - in het kader van de Meerjaren Afspraak -  
heeft Yakult de volgende doelstellingen opgesteld:

 Optimalisatie van het stoomsysteem bij de sterilisatie (vermindering gebruik energie). 
In 2014 is een afname van het aardgasgebruik van 4,5% gerealiseerd ten opzichte van 2013.
 Efficiënter gebruik van de tankruimte tijdens de productie (verbetering energie-efficiency per  
productie-batch).

Binnen het EEP 2013-2016 is een energiereductie doelstelling afgesproken van 6,8%. Tot nu toe is  
1.6% energiereductie gerealiseerd door het minder geforceerd koelen van het product. Ook in de 
luchtbehandeling van het gebouw is een efficiëntieslag gemaakt. 
Verder is Yakult bezig met het gefaseerd omzetten van reguliere verlichting in het gebouw naar  
LED / inductie (energiezuinig).
Daarnaast is er een Project Afvalwater, dat bestaat uit een studiegroep van mensen van verschillende 
productieafdelingen. Deze groep brengt in kaart waar in het productieproces op water kan worden 
bespaard en hoe de vervuilingsgraad kan worden verminderd.
Yakult vraagt middels een halfjaarlijkse leveranciersbeoordeling in hoeverre onze leveranciers een  
MVO beleid implementeren. 
Binnen Yakult is er een werkgroep die zich jaarlijks buigt over welke activiteiten op het vlak van  
duurzaamheid er inmiddels zijn en welke nieuw opgezet kunnen worden. Deze werkgroep is  
multidisciplinair waardoor er een goede mix is van afdelingen die het vraagstuk van duurzaamheid 
vanuit verschillende invalshoeken benadert.
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Energie en klimaat
De energiescan is nu twee volle jaren beschikbaar voor alle leden/leveranciers van de bij de Duurzame 
Zuivelketen aangesloten zuivelondernemingen. Via de intranetten van de zuivelondernemingen kunnen  
de melkveehouders de scan jaarlijks invullen. Hiertoe beantwoorden ze vragen die betrekking hebben op 
alle activiteiten op het melkveehouderijbedrijf die elektriciteit of (aard)gas vragen. Wordt de scan voor de 
eerste keer ingevuld, dan wordt een volledige inventarisatie van de melkveehouders gevraagd. De daarop 
volgende jaren hoeven alleen het jaarverbruik (elektriciteit, gas en of stookolie) en de wijzigingen in de 
bedrijfssituatie toegevoegd te worden. De gegevens worden opgeslagen in een geanonimiseerde database. 
Het jaarverbruik heeft niet voor elke melkveehouder betrekking op dezelfde periode. Vanaf 2014 wordt in 
de scan de melkproductie gekoppeld aan de maanden waarop het energieverbruik betrekking heeft. 
Hiermee is de scan voorbereid op het ‘quotumloze’ tijdperk.

Inmiddels is door bijna 3.700 melkveehouderijbedrijven de scan ingevuld. Ruim 600 bedrijven hebben de 
scan twee keer ingevuld en ruim 500 bedrijven drie maal. In 2014 is duidelijk geworden dat steeds meer 
bedrijven de scan invullen en dat ook de groep bedrijven die de scan vaker dan één keer invult, fors is 
gegroeid: van 400 naar meer dan 1100.

Gemiddeld ligt het verbruik net boven de 50 kWh per 1.000 kg melk. Op bedrijven die met een melkstal of 
een carrousel melken ligt het iets lager, op ruim 48 kWh per 1.000 kg melk. Op bedrijven met automatische 
melksystemen ligt het verbruik op ruim 66 kWh per 1.000 kg melk. De tien procent best scorende  
bedrijven heeft gemiddeld 27 kWh nodig om 1.000 kilo melk te produceren. De tien procent met het 
hoogste verbruik heeft hiervoor gemiddeld 88 kWh nodig. Met ondersteuning van rvo.nl zijn in 2013 drie 
rekentools beschikbaar gekomen. Melkveehouders kunnen voor hun eigen bedrijf uitrekenen hoeveel 
elektriciteit (of aardgas) bespaard kan worden door de aanschaf van een voorkoeler, een warmte-
terugwininstallatie of energiezuinige verlichting. In de rekentools wordt gebruikgemaakt van bedrijfs-
specifieke gegevens uit de energiescan. Inmiddels hebben ruim 3300 bedrijven (unieke IP-adressen) 
hiervan gebruikgemaakt. 

Daarnaast heeft rvo.nl vier factsheets opgesteld over de vier meest gangbare energiebesparende technie-
ken in de melkveehouderij, te weten voorkoeling, warmte terugwinning, energie zuinige verlichting en 
frequentieregeling op de vacuümpomp. De energiescan maakt deel uit van de duurzaamheids-
programma’s van de zuivelondernemingen. Naast de scan bieden de meeste ondernemingen workshops 
of studiegroepen op dit thema aan.

Thema’s
De Duurzame Zuivelketen is een unieke ketensamenwerking tussen melkveehouders en zuivelindustrie 
met ambitieuze doelen op vier gebieden. Per gebied worden enkele voorbeeldactiviteiten van 2014 uitgelicht. 
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Diergezondheid en Dierenwelzijn

Nieuwe hulpmiddelen voor verlengen levensduur melkvee 

Dierenartsen, melkveehouders, bedrijfsadviseurs en kengetallenspecialisten ontwikkelden gezamenlijk 
voorstellen voor nieuwe hulpmiddelen die kunnen bijdragen aan het verlengen van de levensduur van 
melkvee. In opdracht van het consortium Duurzame Zuivelketen (DZK) hebben zij gewerkt aan nieuwe 
kengetallenoverzichten en een planmatige aanpak om melkveehouders te ondersteunen in hun dier-
management. Het verlengen van de levensduur van melkvee vraagt om een bedrijfsbrede aanpak. Het 
gaat om een combinatie van kennis over gezondheid, huisvesting, voeding, jongvee-opfok en fokkerij 
aan de ene kant en gericht werken aan het planmatig verbeteren van het bedrijfsmanagement aan de 
andere kant.
De nieuwe kengetallenoverzichten verschillen van de bestaande doordat ze alle beschikbare kengetallen 
die betrekking hebben op gezondheid, welzijn en levensduur op één A4 weergeven. In één oogopslag 
krijgt de veehouder daarmee een actueel inzicht in de status van de veestapel. Niet alleen handig voor 
de melkveehouder, maar ook voor adviseurs die veehouders begeleiden. In de overzichten staan 
kengetallen over o.a. levensduur, afvoerredenen en de gezondheid van melkkoeien en jongvee. Het 
eindresultaat bestaat uit een jaaroverzicht en een periodeoverzicht met actuele kengetallen over de 
afgelopen weken tot en met einde kwartaal. Dat laatste is gericht op het zo snel mogelijk bijsturen 
wanneer kengetallen aangeven dat resultaten gaan afwijken van streefwaarden.
Het tweede hulpmiddel betreft een methode om via een bedrijfsgerichte aanpak te werken aan het 
verbeteren van gezondheid, welzijn en levensduur op melkveebedrijven. De methode omvat de stappen 
Plan, Do, Check en Act en wordt daarom afgekort weergegeven met de term PDCA. De veehouder werkt 
met dit plan stapsgewijs aan verbetering op basis van de zelf gekozen bedrijfsdoelen en verbeterpunten. 
Aan de hand van het verloop van kengetallen uit de hierboven weergegeven kengetallenoverzichten  
kan worden gemonitord of doelen bereikt worden. Adviseurs kunnen ondersteunen bij het opstellen en 
monitoren van dergelijke verbeteringsplannen. Zo is een lijst beschikbaar met allerhande hulpmiddelen 
die via internet of adviseurs beschikbaar zijn. Hiermee kunnen zowel oorzaken van problemen als 
mogelijke oplossingen snel gevonden worden. 

Lees hier verder >
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Antibioticagebruik melkveehouderij constant 

Het antibioticumgebruik in de rundveehouderij is over 2012 en 2013 constant gebleven, maar blijft in 
absolute zin het laagst met gemiddeld drie dierdagdoseringen per jaar. Dit blijkt uit het rapport ’Het 
gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2013’ van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa).
 
Naast bovenstaand onderzoek heeft de NVWA 2013 een quickscan antibioticagebruik in de melkvee-
houderij uitgevoerd. De gegevens hebben betrekking op het jaar 2012. Doel is het verkrijgen van een 
kwalitatief beeld van het antibioticagebruik, de mate waarin melkveehouders voldoen aan de logboek-
verplichting en het voorschrijfgedrag van de dierenartsen in deze sector. In een brief aan de Tweede 
Kamer hebben staatssecretaris Dijksma en minister Schippers aangegeven dat de resulaten tot  
tevredenheid stemmen. Uit de quickscan komt een positief beeld naar voren. De NVWA constateert  
dat dierenartsen bij het voorschrijven van antibiotica in de melkveehouderij zorgvuldig en restrictief zijn. 
In onderstaande bijlage zijn de twee rapporten te downloaden alsook kamerbrief over antibioticagebruik 
in de veehouderij.
 
Lees hier verder > 
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Weidegang

Met ‘Robot & Weiden’ samenwerken aan meer weidegang  

De Duurzame Zuivelketen in 2014 gestart met het project Robot & Weiden. Daarmee worden melkvee-
houders gestimuleerd en ondersteund om hun melkkoeien te weiden. In het project kunnen zij kennis 
en ervaring opdoen over de combinatie robotmelken en weidegang.
 
Voor de zuivelketen is het behoud van weidegang belangrijk. De koe kenmerkt het Nederlandse land-
schap en burgers hechten veel waarde aan koeien in de wei. Weidegang levert bovendien een bijdrage 
aan het natuurlijk gedrag van koeien. Voor bedrijven met een melkrobot is toepassing van weidegang in 
de praktijk niet altijd vanzelfsprekend. Tegelijkertijd zijn er melkveebedrijven die weidegang succesvol 
combineren met een melkrobot.
 
Met het project ‘Robot & Weiden’ worden melkveehouders met een melkrobot aangemoedigd hun 
melkkoeien te weiden. In het project gaan zij op zoek naar het beweidingssysteem dat past binnen hun 
bedrijfsvoering. Daarbij krijgen zij ondersteuning van Stichting Weidegang, Wageningen Livestock 
Research en ketenpartners in workshops. 
 
Daarnaast zijn robotmelkers die al succesvol weidegang toepassen uitgenodigd om met collega-
melkveehouders en een begeleider beweidingssystemen te ontwikkelen. In deze groepen staat de 
onderlinge uitwisseling van ervaringen en resultaten centraal.  
 
 

Zuivelsector neemt extra maatregelen om de koe in de  
wei te houden 

De Nederlandse zuivelsector neemt extra maatregelen om het niveau van weidegang op melkvee-
bedrijven op peil te houden. Zo wordt onder andere bij een aantal zuivelondernemingen de beloning 
voor melkveehouders die hun koeien buiten laten lopen verder verhoogd. Deze veehouders ontvangen 
dan een hogere toeslag op de melkprijs dan nu het geval is. In sommige gevallen zal er sprake zijn  
van een verdubbeling.

De zuivelindustrie staat voor een verantwoorde ontwikkeling van de melkveehouderij, waarin grond-
gebondenheid en behoud van weidegang voor koeien centraal staan. De weidegangpremie wordt 
betaald uit hogere verkoopprijzen van weidemelkproducten, een eigen bijdrage van sommige zuivel-
ondernemingen en door inhoudingen op het melkgeld van melkveehouders.
Met de maatregelen komen de zuivelondernemingen hun toezeggingen uit het in 2012 gesloten 
Convenant Weidegang na. 63 partners uit de keten hebben in het convenant de doelstelling afgesproken 
om het niveau van weidegang tenminste te behouden op het peil van 2012. Toen paste 81% van de 
melkveebedrijven in Nederland weidegang toe. De zuivelondernemingen signaleren dat het percentage 
onder druk staat. Volgende week maken zij tijdens een overleg met de convenantpartners bekend hoeveel 
procent van de melkveebedrijven het melkvee gedurende het afgelopen weideseizoen buiten liet lopen.

Naast een verhoging van de weidegangpremie hebben zuivelondernemingen samen met LTO Nederland 
het initiatief genomen tot een aantal projecten, waarmee veehouders worden gestimuleerd weidegang 
toe te passen op hun bedrijf. Verder heeft de zuivelindustrie geïnvesteerd in het opleiden van weide-
gangcoaches, die melkveehouders begeleiden in het optimaliseren van weidegang. Inmiddels zijn er  
40 WeideCoaches opgeleid. In 2015 komen daar nog eens adviseurs 30 bij.
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Biodiversiteit en milieu

Melkvee- en zuivelsector sturen op mineralenefficiëntie  
met KringloopWijzer  

In 2014 hebben NZO en LTO Nederland met andere partijen hard gewerkt aan het doorontwikkelen van 
de KringloopWijzer. Met de ontwikkeling van de KringloopWijzer zetten NZO, LTO Nederland, Nevedi en 
VLB zich samen in om de mineralenefficiëntie in de melkveehouderij te verbeteren. Het instrument stelt 
veehouders in staat hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Ook maakt de KringloopWijzer het mogelijk 
dat de sector zich op verantwoorde wijze kan ontwikkelen binnen de milieurandvoorwaarden.
 
Om het invullen van de KringloopWijzer te vergemakkelijken, is de KringloopWijzer gekoppeld aan een 
centrale database. De Centrale Database KringloopWijzer stelt veehouders in staat digitaal beschikbare 
gegevens over zijn bedrijf automatisch in te laden in de KringloopWijzer. De veehouder bepaalt zelf door 
middel van machtigingen welke partijen rechtstreeks gegevens mogen leveren aan de database. 
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www.duurzamezuivelketen.nl
Voor actuele informatie en het aanmelden voor de nieuwsbrief:

De Duurzame Zuivelketen wordt mede gefinancierd door:

http://www.duurzamezuivelketen.nl
http://www.arla.com/nl
http://www.dockaas.nl/nl/
http://www.degraafstroom.com/
http://www.hochwald.de/nl/ons-bedrijf/productielocaties.html
http://www.lltb.nl/home
http://www.ltonoord.nl
https://www.prodzuivel.nl
https://www.rouveen-kaasspecialiteiten.nl
http://www.vreugdenhildairyfoods.com/nl/
http://www.zlto.nl/
http://www.yakulteurope.com
http://www.frieslandcampina.com/nederlands
http://belgroup.nl/
http://www.henriwillig.com/nl/
http://www.ausnutria-hyproca.nl/
http://www.nzo.nl/
http://www.lto.nl/
http://www.royal-aware.com/nl/
http://www.cono.nl/

