
 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2, mei 2017 

 

Duurzame Geitenzuivel Keten 

Het Platform Melkgeitenhouderij is het traject rondom de Duurzame Geitenzuivel Keten 

gestart met als doel een toekomstbestendige en verantwoorde manier van 

voedselproductie verder vorm te geven. 

De uitwerking hiervan vindt plaats via 3 werkgroepen rondom de thema’s Diergezondheid 

& dierwelzijn, Energie & klimaat en Imago. 

 

De werkgroep Diergezondheid & Welzijn richt zich o.a. op levensduur. De sector 

gemiddeldes over de afgelopen jaren zijn inmiddels bekend. Deze landelijke kengetallen 

zijn in de werkgroep-bijeenkomst besproken, samen met de individuele kengetallen van de 

werkgroep deelnemers. Dit om meer feeling te krijgen bij de kengetallen en aan de hand 

hiervan verdere acties en doelstellingen te formuleren. Daarnaast heeft de werkgroep een 

aantal meetbare punten uitgewerkt die bijdragen aan het welzijn van melkgeiten. De 

punten zijn divers, zodat iedere geitenhouder aan enkele of meer punten kan voldoen. In 

de volgende werkgroep vergadering wordt beoordeeld hoe de welzijnsmonitor verder 

uitgewerkt kan worden. 

 

De werkgroep Energie & Klimaat gaat concreet aan de slag met de opzet van een goede 

energiescan voor melkgeitenbedrijven. Hiervoor komt de werkgroep binnenkort weer 

bijeen. 

 

De werkgroep Imago en markt heeft de volgende actiepunten uitgevoerd: 

- Er is een onderzoek geweest onder melkgeitenhouders naar waar zij trots op zijn, 

wat hun drijfveren zijn, wat ze als kansen en bedreigingen zien voor de sector. 

Dankzij de NGZO leden die dit onderzoek hebben uitgezet bij de bij hen 

aangesloten melkgeitenhouders is dit door zeer veel melkgeitenhouders ingevuld! 

De resultaten zijn inmiddels bekend en in de werkgroep besproken. Ook is 

besproken hoe deze resultaten gebruikt kunnen worden in de PR en communicatie 

voor de melkgeitensector en DGZK. 

- Er is een marktonderzoek uitgezet onder consumenten en burgers over het imago 

van de melkgeitenhouderij en geitenzuivelproducten. Het betreft een 0-meting, die 

is uitgevoerd door Geelen Consultancy. De resultaten hiervan zijn besproken 

waarna een aantal acties zijn uitgezet.  

 



 

 

Toekomstvisie Geitenzuivel Keten 

Het Platform Melkgeitenhouderij heeft het initiatief genomen voor een nieuwe visie 

geitenhouderij De uitdaging is om een visie te ontwikkelen die partijen in de keten én 

partijen daar omheen bindt. Een visie waarin helder wordt waar de sector spanning ziet 

ontstaan (o.a. bedrijfsgrootte, antibiotica, volksgezondheid) en waar samen naar passende 

antwoorden moet worden gezocht. Een kerngroep die bestaat uit melkgeitenhouders en 

vertegenwoordigers van de zuivelverwerkers geeft uitvoering aan dit traject waarbij o.a. 

gesprekken plaatsvinden met maatschappelijke organisaties om te horen hoe zij tegen de 

geitenzuivelketen aankijken.  

Dit traject wordt gefinancierd vanuit het Platform Melkgeitenhouderij. 

 

 

Projecten van het Platform Melkgeitenhouderij  

Rosé-bokkenproject 

Het project heeft als doel om de duurzaamheid van de Nederlandse melkgeitenhouderij 

verder te bevorderen middels een meer maatschappelijk verantwoorde en duurzame afzet 

van geitenbokjes.  

Het project bestaat uit drie pijlers die gezamenlijk een impuls moeten geven aan de 

duurzame afzet van geitenbokkenlamsvlees: 

1.Verbeteren van karkaskwaliteit, smaak en productie-efficiëntie van 

geitenbokkenlamsvlees door verandering van de houderij en het management op de 

boerderij. 

2. Assortimentsverbreding geitenlamsvlees met vlees van melkgeiten. Hiermee kan ook 

goedkoper vlees aan het assortiment worden toegevoegd en daarmee de toegankelijkheid 

van het assortiment 

vergroot worden. 

3. Ontwikkeling van nieuwe verkoopkanalen voor de afzet van geitenvlees (naast de 

bestaande kanalen die vooral op horeca gericht zijn): 

a. retailkanalen (supermarkten en slagers) (B2B) 

b. rechtstreekse verkoop aan de consument (B2C) via bestaande succesvolle 

concepten/platforms. 

Medio 2017 zijn er resultaten beschikbaar.  

 

Boerderij-educatie 

Leerlingen van een basisschool en middelbare school kunnen een melkgeitenbedrijf 

bezoeken om meer te weten te komen over het reilen en zeilen op een melkgeitenbedrijf. 

In totaal zijn er 6 melkgeitenhouderijen aangesloten via regionale 

samenwerkingsverbanden bij het Platform Boerderijeducatie Nederland. Jaarlijks voorzien 

zij in grotere en kleinere aantallen boerderijlessen op de melkgeitenhouderij. Kosten voor 

deze boerderijles bedragen gemiddeld €120,- per les. Het Platform Boerderijeducatie 

Nederland streeft er naar om zoveel mogelijk klassen bij educatieboeren te laten komen 

en heeft hiervoor een financiële vergoeding beschikbaar gesteld ter grootte van € 1.800. 



 

 

PPS-KH Paratuberculose in de melkgeitensector 

Het project Paratuberculose in de melkgeitenhouderij wordt binnenkort afgerond waarna 

de rapportage op de website van het Platform Melkgeitenhouderij wordt gepubliceerd.  

 

 

Folder ‘Feiten over geiten’ 

Een van de punten die hoog op de prioriteitenlijst van het Platform Melkgeitenhouderij 

staat is imago. Om daar aan te werken als sector is besloten om de folder ‘Feiten over 

Geiten’  in een nieuw jasje te steken. Deze folder is aan te vragen bij de leden van 

NGZO (melkverwerkers en –inzamelaars) en via info@platformmelkgeitenhouderij.nl 

of tel. 073 217 33 33. De folder kunt u kosteloos aanvragen, de folder wordt 

gefinancierd door het Platform Melkgeitenhouderij. 

Krijgt u bezoekers op uw bedrijf of organiseert u een open dag, aarzel niet en bestel 

de folder.  

 

Meer informatie over de projecten en activiteiten van het Platform Melkgeitenhouderij is te 

vinden op de website van het Platform Melkgeitenhouderij. 
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