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Met de landbouwcommissie ben ik op bezoek bij
bestuursvoorzitter Frans Keurentjes van Royal
Friesland Campina (RFC). We spreken over melk met
meerwaarde. Zuivelproductie wordt onder invloed van
het duurzaamheidskeurmerk ‘On the way to PlanetProof’
steeds duurzamer. Afnemers en consumenten hechten
steeds meer waarde aan aspecten als koeien in de wei,
biodiversiteit, klimaat en dierenwelzijn.
De fabrieken van de RFC verwerken jaarlijks tien miljard liter
melk voor de Nederlandse, Europese en wereldmarkt. De
fabriekslocaties Lochem, Borculo, Steenderen en Balkbrug
liggen binnen een straal van dertig tot vijfenvijftig kilometer
van Twickel. Het Twickel-aandeel in de grote melkplas
bedraagt tenminste 23 miljoen liter. Onze pachters zijn
economisch afhankelijk van drie partijen: het landgoed, de
melkfabriek en de bank. De drie partijen werken echter niet
samen en het is de kunst om elke geleding vergelijkbare
prikkels te geven zodat men elkaar versterkt. Dit jaar
introduceert RFC een Top Zuivellijn. Een nieuwe melkstroom
gebaseerd op extra duurzaamheidseisen op het gebied van
dierwelzijn, biodiversiteit, weidegang, grondgebondenheid
en uitstoot van broeikasgassen. Voor deze melk krijgen
veehouders een meerprijs van enkele centen per kilogram melk.
Royal Friesland Campina zoekt hiervoor in eerste instantie
melkveebedrijven in de buurt van een productielocatie.
RFC wil de nadruk leggen op
zuivelproducten die voor het publiek
onderscheidend zijn. Authenticiteit en
regionale producten worden steeds
belangrijker. Op Twickel is ruim zeven
procent van het boerenland omzoomd
en dooraderd met driehonderd kilometer
houtwallen, -singels en bosranden.
We kennen hoge natuurwaarden.
Onze pachters zijn familiebedrijven die
relatief extensief produceren op historische
erven met sprookjesachtige bomen,
op herkenbare boerderijen met zwart-witte luiken en
streekeigen, landschappelijk ingepaste stallen. De koe is
op veel plekken nog in de wei. Als ergens melk met
meerwaarde wordt geproduceerd…
Of Twickel de potentie heeft van een aparte melkstroom
valt te bezien. Desalniettemin worden voorbeelden
getoond zoals Terschellingerkaas, zuivelproducten van het
Amstelland Collectief en het beschermde label van regionaal
geproduceerde Noord-Hollandse kaas. Maar RFC levert
bijvoorbeeld ook aan Ben&Jerry’s in Hellendoorn.
We bekijken mogelijkheden voor een vervolg en hebben
onder meer afgesproken dat Friesland Campina een
ledenanalyse van Twickel-melkveehouders presenteert
op de pachtersvergadering. Zo weten we of onze melk met
meerwaarde ook ‘On the way to PlanetProof’ is.

