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Voorwoord 

Een koe die buiten komt is gezonder en heeft minder welzijnsproblemen dan haar collega's die op stal blijven. 

Bij ongewijzigd beleid dreigen steeds meer koeien het hele jaar op stal gehouden te worden. Factoren als een 
dalende opbrengstprijs voor de boer, automatisering, steeds strengere milieueisen en de opheffing van de 
melkquotering per 1 april 2015 zetten melkveehouders aan tot schaalvergroting en intensivering. Steeds meer 

bedrijven groeien tot 150 of nog meer koeien. De omvang van het weideareaal groeit meestal niet naar 
verhouding mee en er ontstaat een tekort aan grond om de koeien te weiden. Volgens het CBS bleef 30% van 
de koeien in 2013 het hele jaar op stal. In 1979 was dat maar 8%. Een steeds groter deel van de 

melkveehouderij dreigt zo tot bio-industrie te verworden. 
 
Daarom maakt de Dierenbescherming van behoud van weidegang al jaren een groot punt. Niet zonder succes: 
• Er lopen tal van projecten om melkveehouders te laten zien dat ze hun koeien ook kunnen laten weiden als 

het aantal koeien groter wordt en/of het bedrijf een melkrobot installeert. 
• Steeds meer zuivelfabrieken geven hun melkveehouders een extra toeslag als ze hun koeien weiden. 

Enkele zuivelfabrieken brengen dagverse zuivel en soms ook kaas op de markt afkomstig van koeien die 
gegarandeerd van april tot oktober minstens 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag weiden. Vrijwel 
alle supermarkten bieden hun klanten onder hun huismerk de mogelijkheid te kiezen voor melk, karnemelk 
en yoghurt met weidemelkgarantie, maar supermarkten verkopen ook nog heel veel producten, waaronder 
kaas, zonder die garantie. 

 
Uiteindelijk moet de zuivel de groei niet in meer koeien en een steeds hogere productie per koe zoeken, maar in 

groei in kwaliteit door toegevoegde waardes als weidegang en andere zaken voor een hoog dierenwelzijn. 
 
Tot nu toe zijn de zuivelfabrieken niet bereid weidegang als inkoopeis aan de melkveehouders op te leggen en 

wil de overheid weidegang niet wettelijk verplichten. Provincies en gemeenten vullen het begrip 
‘grondgebondenheid’ zo in dat hiervan ook nog sprake kan zijn als de koeien permanent op stal staan.  
De grote uitdaging is dan ook de melkveehouderij en de zuivelindustrie te bewegen de weidegang er in te 

houden, en waar deze verloren is gegaan weer te herstellen. 
 
Supermarkten, als belangrijkste inkopers van zuivelproducten, spelen hierbij ook een belangrijke rol. Als zij 

weidegang als inkoopeis stellen en de meerkosten hiervan vergoeden en doorberekenen aan de consument 
dan kan weidegang behouden blijven. Tot nu toe hebben supermarkten alleen voor een klein deel van hun 
zuivelproducten onder hun eigen huismerk deze eis gesteld. 

 
In dit rapport wordt kort de Nederlandse zuivelsector en het belang van weidegang geschetst. Vervolgens wordt 
een overzicht gegeven welke zuivelproducten wel, dan wel niet gegarandeerd afkomstig zijn van koeien met 

minstens 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag weidegang.  
 
De Dierenbescherming doet een klemmend beroep op de supermarkten en de zuivelproducenten om te regelen 

dat alle zuivelproducten afkomstig zijn van koeien met weidegang om zo te voorkomen dat de weidegang van 
koeien verloren gaat en de melkveehouderij verwordt tot bio-industrie. 
Dit rapport draagt tevens bij aan de rol van de Dierenbescherming in het kader van het Convenant Weidegang 

om de verkrijgbaarheid van geborgde weidezuivel te stimuleren. 
 
Frank Dales, directeur/bestuurder Dierenbescherming. 
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1 De melkveehouderij in vogelvlucht  

In Nederland zorgden in 2014 zo’n 1,6 miljoen koeien voor een totale productie van 12,5 miljard liter melk. 
Gemiddeld geeft een koe jaarlijks ca. 8.500 liter melk, maar er zijn er ook die door een uitgekiende verzorging 
10.000 tot 14.000 liter per jaar geven. Een melkkoe kan wel 20 jaar oud worden, maar wordt in de huidige 
melkveehouderij gemiddeld 6 jaar oud (2 jaar opgroeien en 4 jaar melk geven) en gaat dan al naar het 
slachthuis, bijvoorbeeld omdat de vruchtbaarheid en de melkproductie teruglopen. 
 
 
Tabel 1. Ontwikkelingen in de Nederlandse melkveehouderij (Bron: CBS Landbouwtellingen) 
 
 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2014 
Koeien x 1000 1.628 1.896 2.356 1.878 1.504 1.400 1.600 
Melkgift koe/liter 4.205 4.390 5.080 6.069 7.296 8.344 8.500 
Aantal bedrijven 187.045 116.332 67.167 46.977 29.476 16.455 17.800 
Gem. koe/bedrijf 9 16 35 40 51 78 85 
Grasland x 1000 ha 1.327 1.334 1.198 1.096 1.012 800 780 
Maïsland x 1000 ha - 6 139 202 205 230 165 
Melkproductie x 1 mlj. 6.721 8.253 11.851 11.273 10.828 11.200 12.500 
 
 
Deze tabel laat de volgende tendensen in de melkveehouderij zien: 
- Terwijl het aantal bedrijven drastisch afnam, bleef het aantal koeien vrijwel gelijk rond 1,5 miljoen. 
- De gemiddelde melkgift per koe is van zo’n 4.000 liter in 1960 meer dan verdubbeld sinds 2010 en de 

totale melkproductie is van 6,7 miljard liter naar 12,5 miljard liter per jaar gestegen. 
- Het areaal grasland in gebruik voor de melkveehouderij is langzaam gezakt tot onder de 1 miljoen hectare. 

Een groeiend areaal land is in gebruik voor de verbouw van snijmaïs als voedergewas om de koeien op stal 
te voeren (naast ingekuild gras). 

 
Tot nu toe is de melkveehouderij nog redelijk extensief en hebben de koeien redelijk wat ruimte om hun welzijn 

op peil te houden. Een melkveebedrijf dat zijn koeien geen weidegang meer geeft overschrijdt de scheidslijn 
van extensieve naar intensieve veehouderij en betreedt het terrein van de bio-industrie. 
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2 De zuivelsector in vogelvlucht 

Op zo’n 200 miljoen liter na, bestemd voor kalveren of voor verwerking door boeren  tot boerderijzuivel zoals 
boerenkaas en boerenijs, gaat alle zuivel naar de zuivelindustrie. De zuivelindustrie telt 23 bedrijven die meer 
dan 10 miljoen liter melk verwerken1 met 52 zuivelfabrieken. Royal Friesland Campina is met een marktaandeel 

van ca. 80% verreweg het grootste bedrijf.  
 
 

Diagram 1. De Nederlandse zuivelproductie verdeelt in het procentuele aandeel per product geeft het volgende 

beeld (bron: Zuivel in cijfers 2013): 

  

 

       

Kaas 

 

55,80%
 

      Overig 15% 
      Melkpoeder 13% 
      Consumptiemelk 8,30% 
      Gecondenseerde melk 6,30% 
      Boter en boterolie 1,60% 
      

      

          

          

          

          

          

           
35% van de in Nederland geproduceerde zuivel wordt afgezet in eigen land, 45% in de overige EU landen en 
20% buiten de EU. 

 
Nader verdeeld zag de uitvoerwaarde van zuivel er in 2013 als volgt uit (bron: Zuivel in cijfers 2013): 
 
- Duitsland 35%   -  Rusland 12% 
- België 19%    -  China 11% 
- Frankrijk 15%   -  Nigeria 7% 
- Verenigd Koninkrijk 6%  -  Saudi-Arabië 5% 
- Italië 5%    -  Ver. Arabische Emiraten 5% 
- Spanje 4%    -  Koeweit 4% 
- Griekenland 4%   -  Indonesië 4% 
- Zweden 3%    -  Zuid-Korea 4% 
- Overig EU 8%   -  Verenigde Staten 3% 

-  Overige niet EU landen 46% 
 

                                                           
1 Zuivelbedrijven die meer dan 10 miljoen kg (rauwe) melk, room en/of wei verwerken: Friesland Campina, Ausnutria 
Hyprocra, Bel Leerdam, DOC Kaas, Henri Willig, Rouveen, Vreugdenhil, Arla Foods, A-ware, Cono Kaasmakers, Delta Milk, 
DV Nutrition, Farm Dairy, Globemilk, Hochwald, Nestlé, Kaasmakerij Őzgazi, Sloten, Vecozuivel, VIV Buisman, Zuivelhoeve. 
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3 Het belang van weidegang 

Koeien horen als hun gezondheid en het weer dit toelaten in Nederland minstens van april tot oktober in de wei. 
Daar kunnen ze hun normale kuddegedrag en hun graasgedrag vertonen. Door de zachte, droge ondergrond 
hebben ze er veel minder last van klauwontstekingen, pootproblemen en druk-, slijt- en doorligplekken. Ze 

kunnen er, niet belemmerd door een krappe ligbox, makkelijk en comfortabel gaan liggen in verschillende 
lighoudingen en gemakkelijk weer opstaan. Doordat de omgevingsdruk van bacteriën in de wei lager is, hebben 
koeien er ook minder last van uierontstekingen. Koeien met weidegang krijgen ook sterkere kalveren, hetgeen 

weer helpt het antibioticagebruik in de veehouderij terug te dringen. En de frisse buitenlucht en het direct 
zonlicht zijn gezond voor ze. 
 

Weidegang heeft ten opzichte van opstallen ook nadelen zoals kans op zonnebrand en verhoogd risico op 
ziekte-insleep via dier-diercontact, het water en de lucht. Daarnaast is het gemakkelijker met gerichte voeding 
en een melkrobot veel melk per koe te produceren, als dieren permanent op stal staan. Maar deze nadelen zijn 

met managementmaatregelen heel goed te ondervangen. 
 
 

Tabel 1. Effecten van beweiding en opstallen op diergezondheid en dierenwelzijn (Bron: Van den Pol, 

Wageningen Universiteit en Research (2005)) 

 

 Onbeperkt 
weiden 

Beperkt weiden Zomerstal voeren, 
dagelijks vers gras 

Summer Feeding, 
dagelijks 

‘winterrantsoen’ 

Natuurlijk gedrag ++ ++ + + 
- Kuddegedrag ++ + +/- +/- 
- Individuele afstand ++ + - - 
- Agressie ++ + +/- +/- 
- Sociaal likken + + + + 
- Voeropname gedrag ++ + + + 
- Opstaan / liggen ++ +/- - - 
- Bronstgedrag ++ + - - 

Luchtverontreiniging +/- +/- +/- +/- 

Overdracht pathogenen +/- +/- + + 

Kans op zonnebrand +/- +/- ++ ++ 

Ziek door slootwater +/- +/- ++ ++ 

Uiergezondheid ++ + +/- +/- 

Klauwgezondheid ++ + - - 

Rantsoen +/- + ++ ++ 

Klimaat + + +/- +/- 

Loopafstanden ++ ++ + + 

Ondergrond liggen ++ + - - 

Frequentie melken +/- + ++ ++ 
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Naast een beter dierenwelzijn draagt weidegang ook bij aan minder milieubelasting. Zo leidt permanent 
opstallen van koeien tot een hogere ammoniakuitstoot, dan wanneer de koeien geweid worden. En als koeien 
veel gras buiten grazen leidt dit tot een gezondere vetzuursamenstelling van de melk. Tenslotte horen weidende 

koeien bij het typische Nederlandse landschap. 
 
 

Weidegang in andere landen 
 
Weidegang in Europa verschilt. Dat heeft o.a. met klimatologische en landschappelijke aspecten te maken. Zo 
wordt in Zuid-Europa juist meer buiten de zomerperiode geweid. In bergachtige gebieden zoals de Alpen zie je 
dat runderen vooral in de zomer worden geweid.  
In Noordwest-Europa zie je veel beweiding van april tot en met oktober. Maar net als in Nederland staat 
weidegang in de rest van deze regio zwaar onder druk. Zo is in Denemarken en in Noordwest-Duitsland 
beweiding de afgelopen jaren snel afgenomen tot nog nauwelijks 30%. Daar staat tegenover dat in Ierland 99% 
van de koeien een groot deel van het jaar in de wei loopt en in Frankrijk 90%. 
De grootste zuivelproductie ter wereld vindt plaats in Nieuw Zeeland, waar vrijwel alle koeien het hele jaar door 
buiten in de wei lopen. 
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4 Weidegang bedreigd 

In 2004 kreeg nog ruim 80% van de koeien weidegang, maar tien jaar later in 2014 was dit, ondanks allerlei 
stimuleringsmaatregelen van zuivelsector en overheid, tot 70% gezakt. Zonder fors en duidelijk ingrijpen van de 
zuivelsector, de supermarkten en/of de overheid dreigt dit de komende jaren nog veel verder te zakken en 

dreigt een groot deel van de melkveehouderij de bio-industrie achterna te gaan.  
 
 

Grafiek 1: Trendlijn op grond van weidegang in percentages van het aantal melkgevende koeien  

Bron: CBS Statline en CLM-rapport: Melkveehouderij na quotering: Grondgebonden en industriële bedrijven, 

oktober 2013. (Werkelijke cijfers tot 2013, verwachte afname in 2016 tot 58%) 
 
Het instituut Alterra van Wageningen Universiteit en Research schat in een rapport uit december 2014 (Alterra-

rapport 2602) dat als gevolg van schaalvergroting in combinatie met een te klein huiskavel de weidegang in 
2020 zal dalen tot ca. 57% van de melkkoeien.  
 

Per regio verschilt de mate van beweiding. En er is ook een verschil in duur van beweiding.  
 
 

Tabel 2. Beweiding van koeien in verschillende regio’s in % (Bron: CBS) 

 N   O   W   Z   Nl   

 1992 2001 2011 1992 2001 2011 1992 2001 2011 1992 2001 2011 1992 2001 2011 

Dag en 

nacht 

50 31 18 40 22 8 63 71 41 39 28 4 47 36 17 

Alleen 
overdag 

44 57 54 53 68 66 35 27 49 53 61 51 47 54 55 

Niet 6 11 28 6 11 28 2 2 10 9 11 45 6 10 28 

 

(Noord betreft de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Oost betreft  de provincies Flevoland, Overijssel 
en Gelderland. Zuid betreft de provincies Brabant en Limburg. West betreft de provincies Noord & Zuid-Holland, 
Utrecht en Zeeland). 
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De tijdsduur van weidegang 
 
Uit tabel 2 blijkt dat weidegang in het zuiden en het oosten van het land het snelst achteruit gaat, terwijl in het 

westen nog veel wordt geweid. Deze tabel laat ook zien dat dag- en nacht beweiden sterk achteruit loopt.  
 
Meer in zijn algemeenheid loopt de duur van beweiding terug. Daar zijn diverse oorzaken voor. Zo willen de 

meeste melkveehouders de eerste snede grasgroei maaien en inkuilen en laten hun koeien daarom pas in april 
of mei in de wei als de eerste snede is binnengehaald. Het aantal weidedagen wordt daardoor minder. 
Met het groter worden van het aantal koeien, vinden veel melkveehouders het te veel werk worden om hun 

koeien meerdere malen per dag te weiden en tussendoor naar de stal te halen om te melken. Steeds meer 
melkveehouders weiden hun koeien daarom alleen overdag tussen de ochtend en de middagmelkbeurt in. 
Om de melkproductie te verhogen zoeken melkveehouders dikwijls meer grip op het rantsoen dat de koeien 

eten. De voeropbrengst en de voedingswaarde van het gras in de wei kunnen fluctueren en dat kan tot een wat 
wisselende melkproductie leiden. Veel melkveehouders geven daarom veel ruwvoer en krachtvoer op stal, 
zodat de koeien buiten minder gras in de wei eten.  

 
Dit soort ontwikkelingen heeft er toe geleid dat weidegang nu gedefinieerd wordt als minstens 120 dagen, 
minimaal 6 uur per dag weiden. Die 6 uur past goed tussen een melkbeurt in de morgen en een melkbeurt 

tegen de avond. De maanden april tot en met oktober tellen 214 dagen, waarin 120 dagen weiden makkelijk 
haalbaar is. In de biologische sector is 150 à 180 dagen, 8 à 12 uur of nog meer uren per dag weiden heel 
gewoon. Die 120 dagen met 6 uur per dag is dan ook wel het absolute minimum. 

Daarnaast zouden koeien niet zoveel eten in de stal moeten krijgen, want dit zorgt ervoor dat ze buiten alleen 
maar gaan liggen herkauwen en niet of nauwelijks meer lopen te grazen. 
 

 

Vrijblijvende activiteiten stimuleren weidegang niet genoeg 
 

Vanwege alle kritiek op de afname van weidegang is de zuivelsector bevreesd haar goede imago in Nederland 
kwijt te raken. Daarom stimuleert zij al een flink aantal jaren op tal van manieren het weiden van koeien. Hier 
volgen enkele voorbeelden. 

- In een project met melkveehouders gegroepeerd rond de meest voorkomende belemmeringen voor 
weiden, zoals een klein huiskavel, een groot koppel en automatisch melken, is samen met deskundigen 
bekeken hoe in die situaties toch te blijven weiden. De kennis uit dit project wordt gebruikt in voorlichting en 

stimulering. 
- Er zijn adviseurs opgeleid om melkveebedrijven door te lichten op mogelijkheden van beweiding en de 

melkveehouder hierin te adviseren. 

- Er worden z.g. ‘Farm walks’ georganiseerd om met groepen melkveehouders onder begeleiding van 
speciale ‘weidecoaches’ in de wei naar het graslandbeheer en beweiding te kijken. 

- Docenten in het landbouwonderwijs worden bijgeschoold in hun kennis van graslandbeheer en beweiding. 

- Er wordt onderzoek gedaan naar verschillende, waaronder ook nieuwe vormen van beweiding. 
- Sommige zuivelproducenten halen een deel van de zuivel van koeien die minstens 120 dagen per jaar 

minimaal 6 uur per dag weidegang krijgen gescheiden op om deze tot weidezuivelproducten te verwerken. 

- Inmiddels geven alle zuivelbedrijven een halve tot een hele cent weidepremie per liter melk aan 
melkveehouders die hun koeien minstens 120 dagen per jaar minimaal 6 uur per dag weiden.  
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- Met maar liefst 63 partijen in en om de zuivelsector is in 2012 een Convenant Weidegang gesloten, waarin 
iedereen belooft zich in te spannen om bij te dragen aan behoud van het aantal weidende melkveebedrijven 
op het niveau van 2012.  

- Er is een project gestart over weidegang bij moderne bedrijfsvormen (Robot & weiden), waaraan enkele 
honderden melkveehouders meedoen. 

- Recent is een project gestart om melkveehouders die niet meer weiden, maar dit weer willen gaan doen 

hierbij te begeleiden. 
 
Al deze en andere initiatieven konden niet verhinderen dat de weidegang in de loop der jaren flink achteruit is 

gegaan. Het lijkt er op dat de zuivelsector collectief het belang wel inziet van behoud van weidegang, maar dat 
melkveehouders individueel besluiten hun melkveestapel toch flink uit te breiden zonder uitbreiding van hun 
weideareaal. Willen we weidegang behouden en waar deze verloren is gegaan herstellen dan zijn er kennelijk 

meer dwingende maatregelen nodig. 
 
 

Zuivelindustrie (nog) niet bereid weidegang als inkoopeis te stellen 
 
De zuivelindustrie is tot nu toe niet bereid weidegang als harde inkoopeis aan melkveehouders op te leggen. 

Daarentegen geven veel zuivelcoöperaties grotere melkveehouders zelfs voor het leveren van veel melk een 
kwantumtoeslag en stimuleren zo de schaalvergroting en het stoppen met beweiding. Wel heeft Friesland 
Campina onlangs besloten dat melkveehouders alleen nog lid kunnen worden van deze coöperatie als zij hun 

koeien weiden, wat een stap in de goede richting is.  
 
 

Overheid (nog) niet bereid weidegang verplicht te stellen 
 
Ook de overheid laat tot nu toe na weidegang verplicht te stellen of via andere maatregelen af te dwingen.  

Zo weigert Staatsecretaris Dijksma van Economische Zaken in de ‘Wet verantwoorde groei melkveehouderij’ 
een verplichting tot weidegang op te nemen. Het verantwoorde van deze wet betreft alleen het reguleren van de 
toename van mest, in het bijzonder het fosfaat in die mest. Melkveebedrijven met een fosfaatoverschot tot 20 

kilogram per hectare hoeven bij groei geen extra grond te verwerven. Bedrijven met een fosfaatoverschot 
tussen de 20 en 50 kilo fosfaat moeten bij groei zorgen voor extra grond voor 25 procent van de extra 
fosfaatproductie. Bedrijven met een fosfaatoverschot van meer dan 50 kilo per hectare moeten bij groei zorgen 

voor 50 procent grond onder de extra fosfaatproductie bij groei. Deze wet zet de deur dus wagenwijd open voor 
melkveehouders om meer koeien te gaan houden, zonder hun weide-areaal voldoende uit te breiden om die 
koeien ook te kunnen weiden. De wet stimuleert daardoor juist het permanent opstallen van koeien. 

 
 

Het belang van borging van weidegang 
 
Nu er zuivelproducten op de markt gebracht worden met de claim dat zij afkomstig zijn van koeien die een 
zekere minimale hoeveelheid weidegang krijgen en nu melkveehouders daar ook een halve tot een hele cent 

weidepremie per liter melk voor krijgen, wordt het van belang ook borging te regelen dat de weidezuivelclaim 
ook klopt.  
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De Stichting Weidegang geeft hiertoe een weidezegel uit. Dit zegel wordt toegekend aan zuivelproducten die 
gegarandeerd afkomstig zijn van koeien die minstens 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag weidegang 
krijgen. De Stichting Weidegang laat controleren dat melkveebedrijven inderdaad hun koeien weiden en laat 

zuivelfabrieken controleren dat zij de weidemelk van de aan weidezuivel deelnemende melkveebedrijven apart 
ophalen en ook apart in de zuivelfabriek verwerken en verpakken. 
De supermarkten Albert Heijn en Lidl hebben een eigen weidezegel. De criteria en de controle bij deze eigen 

weidezegels zijn het zelfde als die bij het weidezegel van de Stichting Weidegang. 
 
 

 
 
 

 
 
 

                
 

Afbeelding 1. Weidezegels. Het logo links is van de Stichting Weidegang. In het midden dat van Lidl en rechts 

het weidezegel van Albert Heijn. 

 
Of koeien weidegang krijgen is goed zichtbaar op een melkveebedrijf. Als de koeien in de wei staan is het 

duidelijk. Maar daarnaast kun je ook nagaan of de infrastructuur op een melkveebedrijf aanwezig is om koeien 
te weiden. De weide moet afgerasterd zijn, er moeten drinkbakken in de wei staan, er moeten afgerasterde 
looppaden van de stal naar de wei lopen. Ook is achteraf in de wei goed zichtbaar dat er koeien hebben 

geweid. Dit zie je onder meer door pootafdrukken in de wei, door met mest bevuilde looppaden, door 
mesthopen in het gras en door de wijze waarop het gras er bij staat. 
 

Bij de controle of melkveebedrijven koeien daadwerkelijk weiden wordt naar de volgende zaken gekeken: 
1. Is er een ingevulde registratielijst van het aantal weidedagen en is een totaal van 120 dagen 

weidegang in het lopende weideseizoen logischerwijs nog mogelijk?  
2. Lopen alle melkgevende koeien in de weide? (Bij meer dan 25% van de melkgevende koeien in de stal 

is er reden voor twijfel over weidegang). 
3. Is er voldoende grasaanbod en vertonen de koeien natuurlijk graasgedrag? 
4. Zijn de beweidingskavels omheind? (Is er schrik- of prikkeldraad, een vaste omheining, of sloten, etc.? 

Is het weiland niet omheind dan is weidegang niet mogelijk). 
5. Zien de beweidingskavels er uit of er beweid wordt? (Staan er bossen gras op plekken waar 

koeienmest is gevallen, ligt er door koeien achtergelaten mest in de wei, etc.). 
6. Is er te zien dat het kavelpad waarover de koeien naar de wei lopen in gebruik is? (Is er een 

afrastering of vaste omheining langs het pad naar de wei toe, grenst de staldeur aan het kavelpad dat 
naar de wei loopt, ligt er op het kavelpad achtergelaten mest, etc.). 

Om te bepalen of een bedrijf aan weidegang doet dienen alle vragen te zijn beantwoord met Ja. Bij  
minimaal één Nee krijgt het melkveebedrijf geen weidegangcertificaat. 

 
Het valt te verwachten dat weidegang in de toekomst ook elektronisch gecontroleerd gaat worden. Bijvoorbeeld 
met een toegangspoortje naar de wei en een chip in de halsband van de koe kan vastgesteld worden op welke 

dagen en hoe lang een koe de wei in is gegaan. Op dit moment loopt naar elektronische controle van 
weidegang onderzoek. 
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5 Hoe houden we de weidegang er wel in? 

De melkveehouderij moet niet dezelfde fout maken als de varkenshouderij en de pluimveehouderij en vrijwel 
alleen op kostprijs op de wereldmarkt gaan concurreren. Dat verliest de Nederlandse melkveesector op den 

duur altijd, omdat het elders altijd goedkoper kan.  
 
Vanouds is de zuivelsector vooral gericht op een zo hoog mogelijke melkproductie tegen zo laag mogelijke 

kosten. Verlaging van de zuivelopbrengstprijs probeert de melkveehouder daarbij vooral op te vangen door 
schaalvergroting en intensivering. In zijn uiterste consequentie leidt dit tot enorme industriële melkveebedrijven, 
waarin de boer vervangen is door industriearbeiders en de koe een productiemiddel en wegwerpartikel is 

geworden. Die kant wil de Dierenbescherming niet op. De zuivelsector moet zich juist (nog meer) richten op het 
creëren van melk met meerwaarde, waaronder een hoog dierenwelzijn voor de koeien en hun jongen door 
middel van weidegang en ruime stallen met zachte looppaden en ligplaatsen. Het meeste van de in Nederland 

geproduceerde zuivel wordt in Nederland, Duitsland en de rest van Noordwest Europa afgezet. De zuivelsector 
moet met gerichte voorlichting en marketing in staat zijn de merendeels hoogopgeleide, kritische bevolking in dit 
gebied te overtuigen een paar centen meer te betalen voor zuivel van koeien met weidegang. Vervang 

bijvoorbeeld in Duitsland Frau Antje maar door Weidende Bertha. 
 
 

Weidezuivel 
 
Nog tegen 70% van de koeien in Nederland krijgt weidegang. Sinds een aantal jaren wordt door een paar 

zuivelproducenten een klein deel van de melk van deze koeien apart opgehaald en verwerkt tot voornamelijk 
dagverse zuivel zoals melk, karnemelk en yoghurt. Alle supermarkten verkopen dan ook onder huismerk 
dagverse zuivel gegarandeerd afkomstig van koeien die minstens 120 dagen minimaal 6 uur per dag 

weidegang krijgen. Daarnaast zijn er een paar merkkazen, zoals Beemster Kaas en Milner, die van weidezuivel 
worden gemaakt. Maar het overgrote deel van de zuivelproducten, zoals kaas, toetjes en boter wordt gemaakt 
van zuivelstromen waarin zowel melk van weidende als van niet weidende melkveehouders zit. Veel weidemelk 

wordt zo dus ‘vervuild’ met stalmelk. Dat is een gemiste kans om weidegang te behouden en waar nodig te 
herstellen. 
 

Vooral wanneer er meer kaas gemaakt gaat worden van weidezuivel valt er veel winst te behalen. Ruim de helft 
van de Nederlandse melkstroom wordt immers gebruikt om kaas te maken (zie taartdiagram in hoofdstuk 2). 
Voor één kilogram kaas is al gauw 8 tot 10 liter melk nodig. 

 
De Dierenbescherming denkt dat de consument de sleutel in handen heeft om de trend te keren dat de koe 
verwordt tot een altijd op stal staande melkmachine, maar dan moet die consument wel de keuze krijgen. Het is 

aan de zuivelproducenten en de supermarkten om te zorgen voor een zo ruim en groot mogelijk aanbod van 
weidezuivelproducten.  De Dierenbescherming zal hen hier op aanspreken, te beginnen door in dit rapport een 
overzicht te bieden welke zuivelproducten wel en welke er niet gegarandeerd afkomstig zijn van koeien met 

weidegang.  
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6 Zuivelproducten onder merk van A tot Z met vermelding 
’Ja’ of ‘Nee’ afkomstig van koeien met weidegang  

(Nb. biologische zuivel en zuivel met Weidezegel is zeker afkomstig van koeien met weidegang, van de overige 
producten is dit niet gegarandeerd). 
 

Verse melk en zuiveldrank 
- Actimel van Danone. Nee 
- Activia van Danone. Nee 
- Arla biologische drink yoghurt. Ja 
- Arla biologische melk en karnemelk. Ja 
- Arla Lactose vrije melk. Nee 
- Arla Zin. Nee 
- Becel Pro Activ. Nee 
- Bio+ melk en karnemelk. Ja 
- Campina Boer en Land bio melk en 

karnemelk. Ja 
- Campina Goede Morgen. Ja 
- Campina halfvolle fruitmelk. Ja 
- Campina Melk en karnemelk. Ja 
- Campina lactose vrije melk. Ja 
- Campina 0% vet. Ja 
- Campina Yomild. Ja 
- Chocomel. Nee 
- Cocio Chocolate Milk. Nee (Deens) 
- Den Eelder melk en karnemelk. Nee 
- Inza melk (Vlaanderen). Nee 
- Melkunie melk en karnemelk. Nee 
- Melkunie Milk & Fruit. Nee 
- Optimel. Nee 
- Yakult. Nee 
- Yoki. Nee 
 
Yoghurt, kwark en toetjes 

- Activia van Danone. Nee 
- Almhof kwark, yoghurt, mouse, rijstdessert. 

Nee 
- Almhof biologische yoghurt. Ja 
- Arla biologische yoghurt. Ja 
- Arla kwark yoghurt. Nee  
- Arla lactose free yoghurt. Nee 
- Benola fris en fruitig (Vecozuivel). Nee 
- Boermarke yoghurt en vla. Nee 
- Campina vla. Ja 
- Campina Boer en Land bio yoghurt en vla. Ja 
- Campina yoghurt en vla. Ja 
- Campina pap. Ja 
- Campina stevige yoghurt. Nee 
- Campina Deense yoghurt. Nee 
- Danio kwark en yoghurt. Nee 
- Danoontje. Nee 
- De Zuivelmakers hangop en yoghurt. Ja 
- Den Eelder yoghurt en vla. Nee 

- Dr. Oetker Paula vla, Wolken toetje en 
rijstdessert (Duits) Niet 

- Du Bon Pre Mouse au Chocolat (Frans). Nee 
- Eheran Grand Dessert (Duits). Nee 
- Elinas yoghurt (Duits). Nee 
- Face yoghurt (Grieks). Nee 
- Gü toetjes. Nee 
- Kitkat yoghurt. Nee 
- Konings Biogarde. Nee 
- Melkunie yoghurt en vla. Nee 
- Melkunie breaker yoghurt. Nee 
- Melkunie pap. Nee 
- Meylandt Belgische chocolade mouse. Nee 
- MinusL lactose vrije yoghurt en vla. Nee 
- Mona toetjes. Nee 
- Nestlé mouse en yoco yoghurtje. Nee 
- Neuberger Coupe Danube. Nee 
- Nova Petit. Nee 
- Optimel yoghurt. Ja 
- Optimel vla. Ja 
- Optimel kwark. Nee 
- Quality Street dessert. Nee 
- Rolo Creme. Nee 
- Senoble Franse kwark. Nee 
- Vifit. Ja 
- Zot Zottis dessert. Nee 
- ‘Zuivelhoeve desserts en yoghurt. Nee  
 

Kaas 
- Beemster Kaas. Ja 
- Delfts Blauw. Nee 
- Campina Boer en Land biologische kaas. Ja 
- Danish Chef Cheese Spread. Nee 
- Eru smeerkaas. Nee 
- Frico kaas. Nee 
- Heksenkaas. Nee 
- Kees. Nee 
- Kerry Cheesestrings. Nee 
- La Bonne Vache. Nee 
- La Vache Quit rit. Nee 
- Leerdammer kaas. Nee 
- Linesse kaasspread. Nee 
- Maaslander kaas. Nee 
- Milnder kaas. Ja 
- Baby Bel en Mini Baby Bel. Nee 
- Minusl Kaas. Nee 
- Campina Mon Chou. Nee 
- Old Amsterdammer kaas. Nee 
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- Pan Pan Hollandse kaas. Nee 
- Philadelphia. Nee 
- Campina Slankie. Nee 
- Uniekaas. Nee 
- Vergeer kaas. Nee 
- Wapenaer kaas. Ja 
- Wijngaard kaas. Nee 
- Wilmensburger kaas. Nee 
- Wondermolen roomkaas. Nee 
 
Margarine en boter 

- Becel en Becel Pro Activ. Nee 
- Bertolli. Nee 
- Bio+ halvarine en roomboter. Ja 
- Bio Today Ghee (geklaarde boter). Ja 
- Blue Band. Nee 
- Bona. Nee 
- Campina Botergoud. Nee 
- Croma. Nee 
- Gouda’s Glorie. Nee 
- Holland Dairy Star Pure Roomboter. Nee 
- La Ban kruidenboter. Nee 
- Lurpak boter. Nee 
- Lätta. Nee 
- Minusl. Nee 
- Remia boter en bakken en braden. Nee 
- Roland Margaraine. Nee 
- Twenty Four Ultra Light. Nee 
- Wajang. Nee 
- Zeeuws Meisje. Nee 
- Zeezoutboter. Nee 
 

Houdbare melk en zuivel 
- Arla biologische melk. Ja 
- Bio+ Fair chocomel. Ja. 
- Bio+ houdbare melk. Ja 
- Bonomel chocolade en drinkmelk (België) Nee 
- Campina Elk Sachets magere melkpoeder. 

Nee 
- Choco Choco. Nee 
- Chocomel. Nee 
- Drink (België). Nee 
- Friesche Vlag Langlekker melk. Ja 
- Friesche Vlag langlekker karnemelk. Nee 

- Fristi. Nee 
- Inex melk (België). Nee 
- Krueger Trink Fix Milkshake. Nee 
- Lakte Melk (Tsjechië) Nee 
- Melkunie milkshake. Nee 
- Melkunie melk met smaak. Nee 
- Minusl lactose vrije melk. Nee 
- Optimel Langlekker. Nee 
- Tjolk. Nee 
- Wicky. Nee 
- Yogho Yogho. Nee 
 

Slagroom, crème fraîche, houdbare room 
- Bio+ crème fraîche. Ja 
- Blue Band Finesse voor koken. Nee 
- Blue Band crème fraîche. Nee 
- Campina Culinair. Nee 
- Campina slagroom. Nee 
- Campina kookroom. Nee 
- Campina kookzuivel. Nee 
- Cessibon slagroom. Nee 
- Friesche Vlag Langlekker slagroom. Nee 
- Inex slagroom. Nee 
- Konings crème fraîche. Nee 
- Konings Melkunie slagroom. Nee 
- Minusl Lactose vrije slagroom. Nee 
 
Baby en peuter zuivelproducten 
- Bambix pap. Nee 
- Bon Bebe zuigelingenvoeding. Nee 
- Ella’s Kitchen biologisch. Ja 
- Hero Baby. Nee 
- Hero Friso baby- en peutervoeding. Nee 
- HiPP biologische baby- en peutermelk. Ja 
- Neolac biologische babymelk. Ja 
- Nestlé dreumes melk. Nee 
- Nestlé vla. Nee 
- Nestlé Groeie Start. Nee 
- Nestlé kwarkolino. Nee  
- Nestlé Pyama papje. Nee  
- Nestlé Yogholino. Nee 
- Ntrion baby- en peutermelk. Nee 
- Olvarit toetjes. Nee 
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7 Supermarkten en zuivel onder hun huismerken met 
vermelding ’Ja’ of ‘Nee’ zeker afkomstig van koeien met 
weidegang  

(Nb. biologische zuivel en zuivel met Weidezegel is zeker afkomstig van koeien met weidegang, van de overige 
producten is dit niet gegarandeerd). 
 

 
Albert Heijn 

Marktaandeel in 2014 34,1%. Aantal filialen 856, AH To Go filialen niet meegerekend. 

 
Melk 
- AH Melk en karnemelk. Ja 
- AH Biologische melk en karnemelk. Ja 
- AH Melk houdbaar. Ja 
- AH houdbare melk lactose vrij. Nee 
- AH Basic melk en karnemelk. Nee 
- AH Basic melk houdbaar. Nee 
- Zaanse Hoeve melk en karnemelk. Nee 
 
Zuiveldranken 

- AH drinkyoghurt. Ja 
- AH yoghurt drink. Nee 
- AH Basic zuiveldrank. Nee 
- AH Biologische chocolademelk. Ja 
- AH Choc. Nee 
- AH Basic chocolademelk. Nee 
- AH Basic chocodrink. Nee 
- AH mix van sjoko. Nee 
- AH drinkontbijt. Nee 
 
Yoghurt 

- AH yoghurt. Ja 
- AH Biologische yoghurt. Ja  
- AH Excellent room yoghurt. Nee 
- AH Biogarde. Ja 
- AH Griekse yoghurt. Nee 
- AH Aardbeienyoghurt. Nee  
- AH yoghurt muesli. Nee 
- AH portie yoghurt. Nee 
- AH Turkse yoghurt. Nee 
- AH yoghurt Griekse stijl. Nee 
- AH Hangop. Nee 
 

Kwark, vla en toetjes 
- AH Franse kwark. Nee 
- AH Biogarde. Nee 
- AH Smulkwark. Nee 
- AH Aardbeienkwark. Nee 
- AH Vla. Ja 
- De Zaanse Hoeve vla. Nee 

- AH Chocolade mouse. Nee 
- AH Smikkeltoetje. Nee 
- AH rijstdessert. Nee 
- AH Powerstick. Nee 
- AH Tiramisu. Nee 
- AH pudding. Nee 
- AH Hangop. Nee 
- AH Biologische smultoetjes. Nee 
- AH Zaanse Hoeve kinderkwark. Nee 
 

Boter 
- AH Lekker op brood. Nee 
- AH Roomboter. Nee 
- AH Culinair vloeibaar. Nee 
- AH Bak en braad. Nee 
- AH Bewust. Nee 
- AH Margarine. Nee 
- AH Zeezoutboter. Nee 
- AH Lekker licht. Nee 
- AH Omega 3. Nee 
- AH Cholesterolverlagend. Nee 
- AH Basic roomboter. Nee 
- AH Basic halvarine. Nee 
- AH Basic Bak en braad. Nee 
- AH Basic Dieet. Nee 
- AH Excellent roomboter. Nee 
- AH Excellent zeezoutrol. Nee 
 
Slagroom en kookroom 
- AH Crème Fraîche. Nee 
- AH Kook room. Nee 
- AH slagroom. Nee 
- AH Sour Cream. Nee 
- AH Geslagen room. Nee 
- AH Basic houdbare slagroom. Nee 
- AH Basic Topping. Nee 
- AH Biologische verse slagroom. Ja 
- AH Biologische Crème Fraîche. Ja 
 
Kaas 
- AH Zaanlander. Nee 
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- AH Kaas. Nee 
- AH Boerenkaas. Nee 
- AH Twijfelaar. Nee 
- AH Oerkaas. Nee 
- AH Morbien. Nee 
- AH Biologische jong belegen kaas. Ja 
 

Koffiemelk 
- AH koffiemelk. Nee 
- AH koffieroom. Nee 
- AH Cappuccinomelk. Nee 
- AH Basic koffiemelk. Nee 
- AH Biologische koffiemelk. Ja 

 

Jumbo Supermarkten 

Marktaandeel in 2014 19,8% (14% Jumbo en 5,8% C1000). Aantal filialen 548 Jumbo en 74 C1000. 
 

Melk 
- Jumbo melk en karnemelk. Ja 
- Bio+ melk en karnemelk. Ja 
- Jumbo houdbare melk. Nee  
- Bio+ houdbare melk. Ja 
 
Zuiveldranken 
- Jumbo drink yoghurt. Ja 
- Jumbo yoghurt drink. Nee 
- Jumbo chocolademelk. Nee 
 

Yoghurt 
- Jumbo yoghurt. Ja 
- Bio+ Yoghurt. Ja 
- Jumbo yoghurt Griekse stijl. Nee 
- Jumbo yoghurt Turkse stijl. Nee 
- Jumbo yoghurt fruit. Nee 
- Merkloze yoghurt. Nee  
 
Kwark, vla en toetjes 
- Jumbo kwark. Nee 
- Bio+ magere kwark. Ja 
- Jumbo vla. Ja 
- Jumbo toetjes. Nee 
- Jumbo rijst dessert. Nee 
- Jumbo cheese cake. Nee 
- Jumbo crème brulé en truffel. Nee 
- Merkloze vla. Nee 

- Merkloze toetjes. Nee  
 
Boter 
- Jumbo boter. Nee 
- Jumbo roomboter. Nee 
- Bio+ roomboter. Ja 
- Jumbo culinair. Nee 
- Jumbo Bewust. Nee  
- Jumbo dieet. Nee 
- Jumbo bakken en braden. Nee  
- Jumbo kruidenboter. Nee  
 
Slagroom 
- Jumbo slagroom. Nee 
- Jumbo crème fraîche. Nee 
- Jumbo zure room. Nee 
 
Kaas 
- Jumbo kaas. Nee  
- Jumbo Wapenaer. Nee 
- Jumbo biologische polderkaas. Ja 
- Bio+ kaas. Ja 
 
Koffiemelk 
- Jumbo koffiemelk. Nee  
- Bio+ koffiemelk. Ja  
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Lidl 

Marktaandeel in 2014 9,7%. Aantal filialen 400. 
 

Melk 
- Milbona melk en karnemelk. Ja 
- Milbona houdbare melk. Ja 
- Milbona lactose vrije melk. Nee 
- Milbona Bio melk. Ja 
 
Zuiveldranken 
- Milbona zuiveldranken. Ja 
- Fridanous Griekse drinkyoghurt. Nee 
- Milbona chocolademelk. Nee 
- Milbona drink. Nee 
 
Yoghurt 
- Milbona yoghurt. Ja 
- Milbona Greek style yoghurt. Nee 
- Milbona lactose vrije yoghurt. Nee 
- Milbona low fet yoghurt. Nee 
- Milbona Bio yoghurt. Ja 
 

Kwark, vla en toetjes 
- Milbona kwark. Nee 

- Milbona toetjes. Nee 
- Milbona Bifidus. Nee 
- Milbona rijstepap. Nee 
- Milbona Hangop. Nee 
 
Boter 
- Milbona roomboter. Ja 
- Milbona kruidenboter. Nee 
 
Slagroom 
- Milbona slagroom. Nee 
- Milbona crème fraîche. Nee 
 
Kaas 
- Milbona kaas. Nee 
- Linessa kaas. Nee 
 
Koffiemelk 
- Milbona koffiemelk. Nee 

 

 
Aldi 

Marktaandeel in 2014 7,4%. Aantal filialen 463. 

 
Melk 
- Milsani melk en karnemelk. Nee 
- Milsani houdbare melk. Nee 
 
Zuiveldranken 
- Milsani yoghurt drank. Nee 
- Milsani yoghurt drink. Nee 
- Milsani chocolademelk. Nee 
 

Yoghurt 
- Milsani Yoghurt. Nee 
- Milsani vruchtenyoghurt. Nee 
- Milsani Griekse yoghurt. Nee 
- Milsani yoghurt Griekse stijl. Nee 
- Milsani Roery yoghurt. Nee 
 
Kwark, vla en toetjes 
- Milsani kwark. Nee 

- Milsani vla. Nee 
- Milsani rijstepap. Nee 
 
Boter 
- Milsani boter. Nee 
- Milsani roomboter. Nee 
 
Slagroom 
- Milsani crème fraîche. Nee 
 
Kaas 
- Molenland kaas. Nee 
- Kraax kaas flips. Nee 
 
Koffiemelk 
- Milsani koffiemelk. Nee 
- Milsani koffieroom. Nee 
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Inkoopcombinatie Superunie (marktaandeel 29,8%) 
 
Aantal filialen en marktaandeel deelnemende supermarkten in inkoopcombinatie Superunie in 2014 

 

Supermarktketen Aantal filialen Marktaandeel 

Coop 229 2,9 

Deen 66 2,1% 

DekaMarkt 86 1,9% 

Dirk van den Broek 100 3,8% 

EMTÉ 130 2,7% 

Hoogvliet 63 2,1% 

Jan Linders 57 1,0% 

MCD 35 0,6% 

Plus 254 5,9% 

Poeisz 64 1,6% 

Spar 300 3,6% 

Vomar 61 1,6% 

   

Totaal Superunie 1445 29,8% 

 
Superunie brengt verschillende huismerken als ‘private label’ voor enkele leden op de markt, zoals: 
- Perfekt  voor Deen, Hoogvliet, Jan Linders en Poeisz 
- Plus voor Plus Supermarkten 
- Markant voor Coop EMTÉ, MCD en Vomar 
- 1 de Beste voor Dirk van den Broek en Dekamarkt 
- Spar voor Spar 
 
De Superunie leden verkopen de volgende zuivelproducten onder het merk Melkan, met ja of nee weidemelk 
garantie. 

 
- Melkan boter. Nee 
- Melkan keukenzuivel. Nee 
- Melkan melk en karnemelk. Ja. 
- Melkan TopVit Probiotische yoghurt drink. Nee 
- Melkan toetie Monsters. Nee 
- Melkan toetjes. Nee 

- Melkan TopVit drink. Ja 
- Melkan topVit Drinkontbijt. Ja 
- Melkan verwentoetjes. Nee 
- Melkan vla. Ja 
- Melkan yoghurt. Ja 
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Het grootste Superunie-lid in marktaandeel en aantal filialen is Plus Supermarkten. Hieronder volgt van Plus 
een gedetailleerde uitsplitsing van de zuivelproducten die er te koop zijn met vermelding ja/nee 
weidemelkgarantie. 

 
Plus 

Marktaandeel in 2014 5,9%. Aantal filialen 254. 

 
Melk 
- Melkan melk en karnemelk. Ja 
- Bio+ melk en karnemelk. Ja 
- Plus houdbare melk. Nee 
- Oké melk. Nee 
 

Zuiveldranken 
- Melkan drink yoghurt. Nee 
- Plus drink yoghurt. Nee 
- Plus chocolademelk. Nee 
- Oké yoghurtdrnak. Nee 
- Oké zuiveldrank. Nee 
- Oké chocodrink. Nee 
 

Yoghurt 
- Melkan yoghurt. Ja 
- Bio+ yoghurt. Ja 
- Melkan Turkse yoghurt. Nee 
 
Kwark, vla en toetjes 
- Melkan Franse kwark. Nee 
- Melkan vla. Ja 
- Melkan pudding. Nee 
- Melkan Biogarde. Nee 
- Bio+ magere kwark. Ja 
 
Boter 
- Plus Bak en braad. Nee 
- Plus Bewust omega. Nee 

- Plus Culinair. Nee 
- Plus Dieet. Nee 
- Plus Koken, bakken en roerbakken. Nee 
- Plus Gezonde start. Nee 
- Plus Grasboter. Nee 
- Plus halvarine. Nee 
- Plus margarine. Nee 
- Plus roomboter. Nee 
- Bio+ roomboter. Ja 
 

Slagroom 
- Melkan geslagen room. Nee 
- Plus houdbare slagroom. Nee 
- Oké slagroom. Nee 
- Oké Topping. Nee 
 
Kaas 
- Plus kaas. Nee 
- Plus Klaverland kaas. Ja 
- Bio+ kaas. Ja 
- Gijs boerenkaas. Nee 
 

Koffiemelk 
- Plus koffiemelk. Nee 
- Bio+ koffiemelk. Ja 
- Plus coffee creamer. Nee 
- Oké koffieroom. Nee 
- Oké voor de koffie. Nee 
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8 Zuivelproducenten en zuivel onder hun merken met 
vermelding ’Ja’ of ‘Nee’ zeker afkomstig van koeien met 
weidegang  

(Nb. biologische zuivel en zuivel met Weidezegel is zeker afkomstig van koeien met weidegang, van de overige 
producten is dit niet gegarandeerd). 
 

Royal Friesland Campina (Amersfoort) 
Telde in 2014 ca. 14.000 leden die 1 miljard liter melk leverden. 
 

Melk 
- Campina dagverse zuivel. Ja 
- Campina Boerenland melk. Ja 
- Campina Lactose vrij. Nee 
- Campina Calcium. Nee 
- Campina houdbare melk. Nee 
- Campina schoolmelk. Ja 
- Friesche vlag melk en karnemelk. Ja 
- Friesche Vlag lang houdbaar melk. Ja 
- Friese Vlag Lang houdbaar calcium. Nee 
- Friesche Vlag Lang houdbaar karnemelk. Nee 
 
Zuiveldranken 
- Chocomel. Nee 
- Fristi. Nee 
- Optimel Drink yoghurt. Ja 
- Optimel Variaties. Ja 
- Optimel Lang lekker. Nee 
- Optimel Puur. Nee 
- Fruitmelk. Ja 
- Yomild. Ja 
- Goedemorgen. Ja 
- Vifit. Ja 
 
Yoghurt 
- Campina yoghurt. Ja 
- Campina stevige yoghurt. Nee  
- Campina Boerenland yoghurt. Ja 
- Friesche Vlag yoghurt. Ja 
- Optimel yoghurt Griekse stijl. Nee 

 

Kwark, vla en toetjes 
- Optimel kwark. Nee 
- Optimel vla. Ja 
- Campina vla. Ja 
- Mona desserts. Nee 
- Campina pap. Ja 
- Friesche Vlag vla. Nee 
- Friesche Vlag pap. Nee 
 
Boter 
- Botergoud. Nee 
- Campina elke dag. Nee 
- Kruidenboter. Nee 
 

Slagroom, room 
- Campina slagroom. Nee 
- Campina Culinair. Nee 
- Campina kookroom. Nee 
- Campina kookzuivel. Nee 
- Friesche Vlag Lang lekker slagroom. Nee 
 
Kaas 
- Milner kaas. Ja 
- Frico Goudse kaas. Nee 
- Frico Slankie. Nee 
- Frico smeerkaas. Nee 
- Valess vleesvervanger. Nee 
 
Koffiemelk 
- Friesche Vlag koffiemelk, koffiecreamer. Ja 
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Arla Foods (Nijkerk) 
 
Melk 
- Arla Milk melk en karnemelk. Ja 
- Melkunie melk en karnemelk. Ja 
- Arla Lacto free. Nee 
- Arla biologische melk en karnemelk. Ja 
 
Zuiveldranken 
- Breaker zuiveldrank. Nee 
- Arla Protino. Nee 
- Arla Zin drinkyoghurt. Nee 
- Arla biologische drink yoghurt. Ja 
- Melkunie Milkshake. Nee 
 
Yoghurt 
- Arla yoghurt. Ja 
- Arla lacto free yoghurt. Nee 
- Melkunie yoghurt. Ja. 
- Arla biologische yoghurt. Ja 

 

Kwark, vla en toetjes 
- Arla kwark yoghurt. Nee 
 

Boter 
- Lurpak boter. nee 
 
Slagroom 
- Arla slagroom. Nee 
 
Kaas 
- Arla Lacto free roomkaas. Nee 
- Castello blauwader kaas. Nee 
- Arla Finello geraspte kaas. Nee 
 

Koffiemelk 
- Melkunie koffiemelk. Nee 

 

 
Ausnutria Hyproca (Heerenveen) 
In 2014 verwerkte dit bedrijf 138 miljoen liter koemelk (en 40 miljoen liter geitenmelk) tot baby- en kindervoeding 
en melkpoeder, boter en room. 
 
Producten 
- Neolac biologische flesvoeding. Ja 
- Verla biologische melkpoeder, boter en room. Ja 
 
A-Ware (Heerenveen) 
Oorspronkelijk een kaashandelaar, heeft A-ware recent een kaasfabriek gebouwd in Heerenveen waar ze van 
ca. 100 melkveehouders zo’n 100 miljoen melk tot kaas verwerkt. In een fabriek in Coevorden worden dagverse 
zuivel, drinkyoghurts en roomproducten gemaakt. 
 
Producten 
- Kaas voor derden. Nee 
- Dagverse zuivel. Nee 
- Drinkyoghurts. Nee 

- Vruchtenyoghurts. Nee 
- Roomproducten. Nee 

 

Bel Leerdam (Schoonrewoerd) 
Telde in 2014 ca. 1300 melkveehouders die met elkaar ongeveer 700 miljoen liter melk leverden. 
 

Producten 
- La Vache qui rit: smeerkaas. Nee 
- Baby Bel kaas. Nee 
- Boursin smeerkaas. Nee 

- Leerdammer kaas. Nee 
- Port Salut abdijkaas. Nee 

 
Cono Kaasmakers (Westbeemster) 
Telde in 2014 ca. 475 melkveehouders. zij leverden ongeveer 300 miljoen liter melk, waarvan CONO 30 miljoen 
kilo kaas maakte. 
 
Producten 
- Beemster Kaas. Ja - Stompetoren kaas. Nee 
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- Smaaq. Nee 
- Vlaskaas. Nee  
- Schermermolens. Nee 

- Oudendijk ( voor België) Nee 
- Wapen van Noord-Holland (voor België). Nee 

 
Delta Milk De Graafstroom (Bleskensgraaf) 
Ca. 150 melkveehouders van Deltamilk produceren zo’n 380 miljoen liter melk die in zuivelfabriek de 
Graafstroom verwerkt wordt tot 38.000 ton Goudse kazen. 
 
Producten 
- Goudse kazen. Nee 
 
DOC Kaas (Hoogeveen) 
Telde in 2014 ca. 1100 melkveehouders die met elkaar ongeveer 1 miljard liter melk leverden 
 
Producten 
- Kaas voor derden. Nee 
- Melk. Nee 

- Weipoeder. Nee 

 
DVNutrition (Hoogeveen) 
Dit bedrijf is een joint venture van DOC Kaas en Volac. Het verwerkt kaaswei tot voedingsingrediënten voor 
voedingsdrankjes, bakkerijproducten, droge soepen en sauzen en diervoeder. 
 
Globe Milk (Boxmeer) 
Dit bedrijf maakt zuivelproducten van melkveebedrijven uit het oosten van Noord-Brabant. 
 
Producten 
- Melky. Nee 
- Globemilk melk. Nee 
- Globemilk Kookroom. Nee 

- Globemilk Koffiecream. Nee 
- Globemilk Slagroom. Nee 

 
 
Hochwald Nederland (Bolsward) 
Verwerkt melk uit Duitsland 
 
Producten 
- Koffieroom. Nee 
- Melk. Nee 
- Spuitroom. Nee 

- Melk mix dranken. Nee 
- Kaas. Nee 

 
Rouveen (Rouveen) 
 
Producten 
- Bastiaansen biologische kaas. Ja 
- Maakt speciaal kazen op verzoek. Ja 
 
Farm Dairy (Lelystad) 
Dit bedrijf produceert melk, yoghurt en vla voor retailers, out-of-home, institutionele afnemers en collega 
fabrikanten. Voor een deel worden de producten gemaakt met weidemelk. 
 
Henri Willig (Katwoude) 
 
Producten 
- Hooidammer kaas (biologisch. Ja 
- Polderkaas. Nee 
- Polderkaas biologisch. Ja 
 
Nestlé (Amstelveen) 
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Producten 
- Nesquick (cacao met melk). Nee 
- Goeie start. Nee 
- Kwarkolino. Nee 
- Yogolino. Nee 

- Dreumesmelk. Nee 
- Dreumespapje. Nee 
- Pyjamapapje. Nee 

 
Kaasmakerij Őzgazi (Etten –Leer) 
Dit bedrijf verwerkt zo’n 60 miljoen liter koemelk o.a. tot zachte witte kaas en exporteert dit grotendeels. 
 
Producten 
- Sena overheerlijke koeienkaas (feta). Nee 
 
Sloten (Deventer) 
Dit bedrijf maakt jongveevoeders voor kalveren, biggen, lammeren, veulens, geitenlammeren en buffels en 
verwerkt daar zuivel (ingrediënten) in. Hierbij is geen sprake van weidemelkgarantie. 
 
Vreugdenhil dairy foods (Voorthuizen) 
Telde in 2014 ca. 875 leden melkveehouders die met elkaar zo’n 540 miljoen liter melk leverden. 
 
Producten 
- Melkpoeder. Nee 
- Weipoeder. Nee 

- Caseïne. Nee 
- Lactose. Nee 

 
Vecozuivel (Zeewolde) 
 
Producten 
- Biologische melk en karnemelk. Ja 
- Biologische yoghurt. Ja 
- Biologische yoghurt met fruit. Ja 

- Biologische vlak. Ja 
- Biologische roomboter. Ja 

 
Royal VIV Buisman (Wijk en Aalburg) 
Produceert boter, boterolie en vetten voor de export. Hierbij is geen sprake van weidegarantie. 
 
Yakult (Amstelveen) 
 
Producten 
- Probiotica drankje. Nee 
 
Zuivelhoeve (Twekkelo) 
Maakt zuivelproducten van melk van een 5-tal melkveehouders in Twente.  
 
- Boer’n muesli. Nee  
- Boer’n yoghurt. Nee  
- Boer’n kwark. Nee 

- Boer’n vla. Nee  
- Boer’n bavarois. Nee 
- Boer’n pap. Nee 
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9 Enkel grote kaashandelaren en hun merken met 
vermelding ’Ja’ of ‘Nee’ zeker afkomstig van koeien met 
weidegang  

(Nb. biologische zuivel en zuivel met Weidezegel is zeker afkomstig van koeien met weidegang, van de overige 
producten is dit niet gegarandeerd). 
 
Kaashandel G. van der Heiden (Bodegraven) 
- Roemer. Nee 
- Stolkse boeren. Nee 
- Dilano kruidenkaas. Nee 
- Hollandse Delta. Nee 

- Gouda. Nee 
- Maasdammer. Nee 
- Edam. Nee 

 
UnieKaas (Kaatsheuvel) 
- Hollandse Gouda. Nee 
- Tjiezi. Nee 

- Parrano. Nee 
- Goudse waag. Nee 

 
Kaashandel Vergeer (Reeuwijk) 
- Gouda. Nee 
- Edam. Nee 
- Maasdam. Nee 
- Boerenkaas. Nee 
- Old Holland. Nee 

- Light. Nee 
- Geraspte kaas. Nee 
- Kaas in diverse kruidenuitvoeringen. Nee 
- Biologische Gouda. Ja 

 
Visser Kaas (Huizen) 
- Huizer KaasGilde. Nee 
- Pikantje van Antje. Nee 
- Maasdammer. Nee 
 
Westland Kaas groep (Huizen) 
- Old Amsterdam. Nee 
- Maaslander. Nee 

- Westlite. Nee 
- Frenta. Nee 

 
Zijerveld (Bodegraven) 
- Noord-Hollandse Gouda. Nee 
- Rotterdamsche Oude. Nee 
- Boerenkaas. Nee 

- Kruidenboter. Nee 
- Danish Chef. Nee 
- Bio+ kaas. Ja 
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