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Nieuwsbrief 7, april 2018 

In de 7e nieuwsbrief van het Platform Melkgeitenhouderij is er aandacht voor de volgende 

onderwerpen: 

* Van Toekomstvisie Geitenzuivelketen naar strategische agenda 

* Salmonellose  

* Duurzame Geiten Zuivel Keten operationeel 

 

Van Toekomstvisie Geitenzuivelketen naar strategische agenda 

Ketenvisie samengevat  

Geitenhouderij is gekoppeld aan volksgezondheid. Qua producten is gezondheid een kans, 
qua houderij is het één van de grootste uitdagingen.  
Onze missie: De geitenketen zorgt voor gezonde mensen, gezonde dieren, gezonde 
producten en een gezonde omgeving. Dat is haar onderscheidende waarde. Markt, 
maatschappij en keten moeten daar blijvend op kunnen vertrouwen.  
De toekomst van de geitenketen draait daarom om twee zaken: gezondheid en vertrouwen.  
De Toekomstvisie Geitenzuivelketen bestaat uit 4 onderdelen. Per onderdeel zijn diverse 
ambities en actiepunten geformuleerd.  
• • We werken professioneel  

• • We werken vertrouwd  

• • We werken verantwoord  

• • We werken aan toegevoegde waarde.  
 
De gehele visie is te vinden op de website van het Platform Melkgeitenhouderij.  
 
Discussieavonden Heerenveen – Heerde – Oirschot samengevat  
Op drie discussie avonden is de visie uitgebreid bediscussieerd.  
De diversiteit aan ondernemers en visies kwam duidelijk naar voren. De visie is ambitieus en 
het zal een grote uitdaging zijn om alle genoemde ambities te realiseren.   
Aan het eind van de avonden is gevraagd om 10 ambities / actiepunten op volgorde te zetten 

qua prioriteit. In onderstaande grafieken is de uitslag weergegeven, waarbij de hoogste score 

de grootste prioriteit weergeeft. 

 

http://platformmelkgeitenhouderij.nl/wp-content/uploads/2018/03/20171220-Ketenvisie-geit-website.pdf
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Figuur 1: prioriteiten melkgeitenhouders 

Toevoeging: Er zijn 69 ingevulde formulieren retour waarbij maximaal 690 punten per stelling 

behaald kon worden.  

 

Vervolgtraject 

Om vanuit de toekomstvisie naar een strategische agenda te komen worden een aantal 

stellingen gescoord op parameters als realistisch, draagvlak in  de sector, financiële 

haalbaarheid, maatschappelijk draagvlak, consumentenvertrouwen, volksgezondheid etc. 

Daarnaast zullen de kansen en bedreigingen worden afgezet tegen de sterkten en zwakten 

zoals deze in de Toekomstvisie zijn opgenomen. Deze uitkomsten vormen de basis voor een 

overleg met de besturen van de vakgroep LTO Melkgeitenhouderij en het NGZO-bestuur. 

 

  

Salmonellose 

In 2016 werden er voor het eerst grote problemen gezien door salmonella in de geitensector, 

bij 3 bedrijven. Voor 2016 is Salmonella slechts sporadisch gevonden. Inmiddels zijn er 10 

bedrijven met problemen bekend bij GD.  

In het belang van de gehele geitenzuivelketen en de melkgeitenhouders in het bijzonder is, 

dat verdere verspreiding in de sector zo veel als mogelijk wordt voorkomen. Voor besmette 

bedrijven met problemen moet gezocht worden naar effectieve maatregelen om deze 

problemen te beheersen. De sectorpartijen zijn bezig om interventiemaatregelen te nemen. 

Een belangrijk advies is om op te letten bij aanvoer van geiten van bedrijven met onbekende 

status. 
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Duurzame Geiten Zuivel Keten operationeel 

Na ruim 2 jaar hard werken achter de schermen is het zo ver, het DGZK programma is 

operationeel. Geitenhouders kunnen aan de slag met de 7 onderwerpen die onderdeel zijn 

van de DGZK. In een voor hen vertrouwde omgeving kunnen geitenhouders een 

energiescan invullen die inzicht geeft in het energieverbruik op hun bedrijf en ze kunnen een 

welzijnsmonitor invullen, waarmee punten kunnen worden gescoord voor maatregelen die 

bijdragen aan het welzijn van melkgeiten. Door machtigingen aan te zetten worden 

bijvoorbeeld kengetallen rondom levensduur van melkgeiten en opfok van bokjes inzichtelijk. 

Zodra de pilot met een aantal dierenartspraktijken is afgerond kunnen dierdagdoseringen op 

melkgeitenbedrijven en daarmee het antibiotica gebruik inzichtelijk worden gemaakt. Ook 

kunnen geitenhouders aantonen dat ze maatregelen nemen om zoönosen te voorkomen en 

de kans op besmetting te beperken, doordat ze in het bezit zijn van een zoönosekeurmerk. 

Ook omgevingsgericht ondernemen, waarbij interactie wordt gezocht met de omgeving is 

een onderdeel van de DGZK. Voor alle onderdelen kunnen punten gescoord worden, op 

basis waarvan een zuivelonderneming een mogelijke duurzaamheidspremie kan uitkeren, of 

op andere wijze belonen.  

Geitenhouders, waarvan de ontvanger van melk de melkgeldadministratie belegd heeft bij 

Qlip kunnen sinds 9 april met het programma aan de slag in Z-net (het platform waar ook 

uitslagen rondom melkkwaliteit inzichtelijk zijn). Voor ontvangers van boerderijmelk die zijn 

aangesloten bij ELDA geldt dat geitenhouders vanaf 1 mei kunnen gaan werken met het 

DGZK programma in Agrolink.  

2018 wordt gezien als een opstartjaar, waarin geitenhouders bekend kunnen worden met het 

programma en punten krijgen voor inspanningen, bijvoorbeeld het invullen van de 

energiescan of het aanzetten van machtigingen. Door zo veel mogelijk data te verzamelen, is 

het mogelijk om een goede nulmeting te doen waar de sector staat ten aanzien van een 

aantal duurzaamheidsonderwerpen. Aan de hand van de nulmeting kan het programma voor 

2019 verder uitgewerkt worden. Het programma is dynamisch, aan de hand van actualiteiten 

kunnen mogelijk onderwerpen toegevoegd worden of afvallen. 

 


