
De Nederlandse zuivelketen staat wereldwijd aan de top! 
 
De heer Peter de Jong sprak op 14 februari 2022 tijdens een CCA-
regioavond in Kamerik over ‘de Babylonische spraakverwarring 
rondom melk’. Aan de circa 30 aanwezigen liet hij aan de hand van 
een aantal punten en harde cijfers het belang van melk en voeding zien. 
 
De tijdsgeest 
De tijden zijn veranderd. Vroeger was een groot deel van de mensen werkzaam in en 
betrokken bij de landbouw. Maar er verandert veel, soms zelfs in enkele jaren tijd. In 
2014 werd er gezegd: er moet een hogere productie, met minder emissie komen om aan 
de toenemende vraag naar voedingsmiddelen te voldoen. In 2020 werd er gezegd: de 
veestapel moet worden gehalveerd om emissies te verminderen. Tegelijkertijd kijken (een 
deel van de) mensen anders naar dieren dan vroeger. Voor sommige mensen zijn dieren 
(bijna) net zo belangrijk als mensen, ze zijn onderdeel van het gezin geworden. Op 
internet is veel informatie vrij verkrijgbaar en worden meningen haast onbeperkt gedeeld.  
Duurzaam levensmiddel  
Melk is gezond en het is belangrijk voor de voeding van (jonge) mensen naast het eten 
van groenten en granen. Rauwe melk is vooral voor kleine kinderen gezond. Uit 
onderzoek blijkt dat ‘boerenkinderen’ gezonder zijn dan kinderen in de stad, mede 
doordat ze in de stal spelen. Daarnaast is vet in de melk niet verkeerd. De footprint van 
melk is goed onderzocht, veel beter dan bijvoorbeeld die van amandelmelk. Bovendien 
staat de Nederlandse zuivelketen internationaal zeer hoog aangeschreven. 
Wereldbevolking 
Honger in de wereld komt niet (alleen) door een gebrek aan voedsel. De verdeling van 
voedsel is een veel groter probleem. Bovendien wordt wereldwijd ongeveer een derde 
van het geproduceerde voedsel ergens in de keten verspild. Om in 2050 de groeiende 
wereldbevolking van voldoende voedsel te kunnen voorzien, zal er ook meer melk nodig 
zijn.  
Discussie, conclusies en aanbevelingen 
1. In een tijd waarin het verhaal belangrijker lijkt te zijn dan feiten en argumenten is 

toch de dringend oproep: richt je op de feiten en gebruik harde cijfers. 
2. Vanuit het gezondheidsperspectief is melk een compleet en gezond voedingsmiddel. 

Melk wordt steeds duurzamer geproduceerd. Reductie footprint van 40-50% is reëel. 
3. Laat modelberekeningen en politieke bureaucratie niet de basis zijn voor vergaande 

maatregelen in de melkveesector. Laat het boerenverstand ook spreken. 
4. Nederland is gidsland voor het verduurzamen van de wereldwijde voedselproductie 

en het terugdringen van honger. Wees daar trots op! 
 
 
We kijken terug op een inspirerende avond onder leiding van een deskundige spreker. 
Hartelijk dank! 
 
Evert en Heleen Blaauwendraad     


