
 

 

 

 
 
 
Persbericht, 12 juni 2017 
 

Geitenzuivelketen werkt ontwikkelrichtingen uit 
 

LTO (Land-en Tuinbouw Organisatie)-vakgroep melkgeitenhouderij en de NGZO (Nederlandse 

GeitenZuivel Organisatie) besloten eerder dit jaar samen te investeren in het ontwikkelen van een 

ketenvisie voor de melkgeiten-/geitenzuivelketen.  

Aanleiding van de ketenvisie is tweeledig. De vorige visie dateert van 2012. Maar belangrijker is 

dat de melkgeitenhouderij een groeiende sector is die door de maatschappij kritisch wordt gevolgd. 

Met de ketenvisie willen de LTO-vakgroep melkgeitenhouderij en NGZO richtinggevend zijn op een 

aantal onderwerpen: 

 Dierenwelzijn 

 Gezonde dieren, gezonde mensen 

 Bedrijfsomvang in relatie tot de omgeving 

 Diverse onderwerpen 

Actualiteiten van de afgelopen maanden rond fosfaat en de blijvende aandacht vanuit de humane 

gezondheid onderschrijven voor LTO en NGZO de noodzaak om tot een ketenvisie te komen, aldus 

de betrokken bestuurders Jeannette van de Ven (LTO) en Nico Verduin (NGZO).  

Er wordt volgens hen dan ook met overtuiging in tijd en geld geïnvesteerd. De verschillende 

stakeholders rondom de geitenzuivelketen worden nadrukkelijk bij de totstandkoming van de 

ketenvisie betrokken.  

 

Voortgang ketenvisie 

Een aantal melkgeitenhouders en zuivelverwerkers zijn inmiddels samen begonnen met werken 

aan de ketenvisie, onder begeleiding van een gespecialiseerd adviesbureau. Er is gestart met het 

interviewen van externe partijen over het toekomstbeeld van de geitenzuivelsector. De oplevering 

is in de tweede helft van dit jaar voorzien. 

 

Platform Melkgeitenhouderij 

De geitenzuivelketen neemt zelf verantwoordelijkheid om goede ontwikkelrichtingen te vinden. Op 

1 januari 2014 is door LTO en NGZO daarom het Platform Melkgeitenhouderij opgericht toen de 

productschappen zijn opgeheven. In het Platform Melkgeitenhouderij werken de LTO vakgroep 

Melkgeitenhouderij en de NGZO samen in projecten die relevant zijn voor de sector en hun 

omgeving. In 2015 is de Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) voor ‘Hollandse Geitenkaas’ 

verkregen en is de samenwerking binnen de geitenzuivelketen verstevigd. In 2016 is een start 

gemaakt met de Duurzame GeitenZuivelKeten. De logische vervolgstap is nu het maken van de 

genoemde ketenvisie en vervolgens het uitwerken en implementeren van deze visie. 

 

Voor meer informatie: Jeannette van de Ven: 06-2347 3417 

 

Correspondentie-adres // Platform Melkgeitenhouderij, Postbus 100,  

5201 AC ’s-Hertogenbosch, info@platformmelkgeitenhouderij.nl  

Vestigingsadres // Van Stolkweg 31, 2585 JN Den Haag 
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