Congres boeit
150 deelnemers
In het Huis van de Stad in Gouda vond op 7 november het congres
plaats van de Europese boerderijzuivelbereiders plaats. De sprekers
vonden een aandachtig gehoor bij de 150 deelnemers.
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et congres, georganiseerd door de
jubilerende Bond van BoerderijZuivelbereiders (BBZ), was onderdeel van de driedaagse bijeenkomst van
FACE, het netwerk van boerderijzuivel
bereiders in Europa. Na het welkomstwoord
van voorzitter Irene van de Voort van de BBZ
en de inleiding door dagvoorzitter Barbara Hart
van Barlactica, opende Herman Versteijlen,
directeur Agrarische Markten van de Europese
Commissie in Brussel, het congres. Hij ging in
op boerenkaas en boerderijzuivel in Europees
perspectief en vertelde dat kaas het “geweldig”
doet op de wereldmarkt. Wel is de zuivelmarkt wisselvallig. Maar de boerenkaas
noteringen zijn juist relatief stabiel, doordat
boerenkaas een nicheproduct is. Versteijlen
voorziet een goede toekomst voor boerenkaas.

Crowdfunding
Jan van Beekhuizen van Rabobank sprak op
het congres over de verschillende financieringsvormen voor agrarische bedrijven. Een
alternatieve vorm van financiering is crowdfunding, waarbij projecten worden gefinancierd door een bijdrage van een groot aantal
particulieren. Dat past volgens Van Beekhuizen
bij boerderijzuivelbedrijven. Consumenten zijn
vaak sterk betrokken bij ‘hun’ zuivelboerderij
en crowdfunding heeft alle elementen in
zich om die consumenten mee te laten par
ticiperen. Bart Lubbers van Zuivelboerderij
IJsseloord in Arnhem vertelde dat hij crowdfunding heeft gebruikt voor medefinanciering
van 220 zonnepanelen op het dak van de stal
die zorgen voor 50 procent van de energie
behoefte.
Na een korte koffie- en theepauze kreeg
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Frédéric Blanchard uit Frankrijk het woord.
Hij is voorzitter van FACE en maakt kaas
van de melk van zijn tachtig geiten. Blachard
zei dat FACE steeds meer erkend wordt als
serieuze gespreksparter, ook door bijvoorbeeld
de Europese Unie.

Fingerprint
Saskia van Ruth van het Rikilt in Wageningen
ging in op het onderzoek naar de inzet van
de fingerprintmethode voor het vaststellen
van de echtheid van Boerenkaas: is die kaas
daadwerkelijk bereid uit rauwe melk? De
tweede ronde van het onderzoek naar deze
nieuwe onderzoeksmethode wordt nog uit
gevoerd, met een grotere dataset. Het Rikilt
is nog op zoek naar authentieke kaasmonsters:
die zijn essentieel voor het onderzoek, zei Van
Ruth.
Wilco Meijer van CSK in Leeuwarden sprak
over de ontstaansgeschiedenis van boerenkaas en waar de sector naartoe gaat. Momenteel zijn er de nieuwe Dairy Safe-cultures,
waarop een groot deel van de boerenkaas
bereiders inmiddels is overgestapt, maar de
ontwikkelingen gaan door.

Zuivel en gezondheid
Tussen de middag opende Herman Versteijlen het zuivelbuffet met kaas en andere
zuivel uit vele Europese landen. Iedereen
nam ruim de tijd om te kijken naar en te
proeven van de kaaslunch, waarbij brood en
wijn van eveneens hoge kwaliteit niet ontbraken. Het middaggedeelte van het congres
begon met een presentatie door Sabita
Soedamah van Wageningen Universiteit. Uit
haar onderzoek blijkt dat er geen verband

bestaat tussen de consumptie van zuivel en
de kans op hart- en vaatziekten. Soedamah
ging ook in op het Zweedse onderzoek waaruit zou blijken dat zuivelconsumptie het risico
op botbreuken en sterfte verhoogt. Volgens
Soedamah is er in dit onderzoek alleen gekeken
naar melk, niet naar gefermenteerde producten,
en betreft het slecht één studie. Is dit dan de
waarheid, moeten we alles geloven, vroeg de
Wageningse onderzoekster zich hardop af.
Haar collega Erwin Zoetendal besprak op het
conges zijn onderzoek naar de beïnvloeding
van micro-organismen in de darmen door
zuivel. Hij vertelde onder meer over het verschil in darmbacteriën in de darmen van
huilbaby’s en niet-huilbaby’s. Om dat verschil
op te heffen, waardoor huilbaby’s minder
huilen, kunnen mogelijk probiotica of zuivelproducten worden ingezet.
De laatste spreker op het congres was Joost
van Neerven, onderzoeker bij Friesland
Campina en Wageningen Universiteit. Hij
ontdekte dat kinderen die rauwe melk drinken en blootgesteld worden aan dieren veel
minder vaak last krijgen van allergieën en
astma. Er lijkt volgens van Neerven ook een
effect te zijn van rauwe melk op luchtweg
infecties en middenoorontsteking: verschillende epidemische studies wijzen allemaal
dezelfde kant op. Wel is het zo dat de werkzame stoffen met name in de weifractie
zitten, waardoor rauwmelkse kaas waarschijnlijk minder effect heeft.
Rond half vier sloot dagvoorzitter Barbara
Hart het congres. Zij concludeerde dat de
boerderijzuivelsector de wind mee heeft en
dat het laatste woord nog niet is gezegd over
de relatie tussen zuivel en gezondheid.
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1	Wilco Meijer van CSK
spreekt de zaal toe.
2 Proeven van het kaasbuffet.
3	Irene van de Voort (voorgrond
links) en Herman Versteijlen
bekijken de verschillende kaasjes.
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