Trienke Elshof (LTO) blij met koeienboek

Klaas de Jong presenteerde vierkant boek op Hoeve De Werkhorst
Vledderveen, 11 december – Op de prachtig aan de bosrand gelegen Hoeve De
Werkhorst overhandigde auteur Klaas De Jong een eerste exemplaar van het
kleurrijke miniboek De koe, milieuramp of Godsgeschenk? aan Trienke Elshof uit
Oldetrijne, regiovoorzitter van de noordelijke provincies bij LTO.
Leugens, grote leugens en statistieken
De Jong constateerde dat de meeste Nederlanders bijna niets meer weten over
koeien en de melkveehouderij. Daardoor hechten we geloof aan misleidende
berichten waarin de koe als een milieuramp wordt afgeschilderd. De Jong haalde
in zijn toespraak Churchill aan die ooit zei: “Er zijn leugens, grote leugens en
statistieken.” Als voorbeeld noemde De Jong de grafiek dat de landbouw
verantwoordelijk is voor meer stikstof dan industrie en transport samen. “We
hebben niet in de gaten dat het aandeel van de landbouw een eeuw geleden nog
veel groter was.” In het nieuwe boekje wordt dat mooi geïllustreerd: in 1930
waren er in ons land 1,45 miljoen melkkoeien en nu zijn er 1,55 maar het aantal
personenauto’s is in diezelfde periode gegroeid van 67.000 naar 8,6 miljoen en
het aantal passagiers op Schiphol van 0,1 miljoen naar 60 miljoen! Toch roepen
politici met een uiterst ernstig gezicht dat de veestapel moet worden gehalveerd.
Het Wetenschappelijk Instituut van het CDA riep zelfs dat we niet de hele wereld
hoeven te voeden ofwel een kleinere agrarische sector. Maar dat is niet
wetenschappelijke onderzocht. De miljarden export van voedsel danken we voor
een groot deel aan de industrie. Nederland is bijvoorbeeld ’s werelds grootste
verwerker van cacaobonen zonder dat er ook maar één cacaoboon in ons land
wordt geplukt. De industrie levert veel toegevoegde waarde. Dat geldt ook voor
soja. De Nederlandse fabriek van Cargill verwerkt zoveel sojabonen dat ons land
’s werelds grootste importeur van soja is. Na verwerking gaat het overgrote
merendeel voor een veel hogere prijs weer naar het buitenland.
Een melkveehouder managet bacteriën
Onze zuivelindustrie voegt waarde toe aan het product melk. Lykele en Janneke
Bethlehem van Hoeve De Werkhorst hebben dat ook ontdekt. Ze verwerken nu
zelf een deel van hun melk tot boter, karnemelk, yoghurt en vla en verkopen die
in de regio. Lykele vertelt dat zijn werk als melkveehouder eigenlijk vooral over
het manage van bacteriën gaat. Die zitten in de pens van de koe om het gras
verteerbaar te maken en ze zitten in onvoorstelbare grote aantallen in de
weilanden die hij pacht van de Maatschappij van Weldadigheid. Maar de
bereiding van yoghurt en karnemelk hebben ook alles te maken met bacteriën.
Karnemelk is heel lastig om te bereiden. “We pasteuriseren eerst de melk licht en
daardoor worden alle bacteriën in de melk gedood. Bij het karnen scheidt het
vet zich af en krijg je boter. Er worden geselecteerde bacteriën toegevoegd om de
karnemelk lekker zuur en gezond te maken. Ook bij yoghurt worden speciale
bacteriën toegevoegd. Het goed managen van de bacteriën zorgt voor kwaliteit
en smaak.

Zuivelsector belangrijk voor voeding en werkgelegenheid
Trienke Elshof kreeg van De Jong niet één boek uitgereikt maar een stapeltje om
uit te delen. Het zijn voor haar heftige tijden. Ze had voorafgaand aan de
boekpresentatie al overleg in de Tweede Kamer. In den Haag kreeg ze het artikel
over het boekje in het dagblad van het Noorden al aangereikt. Elshof gaf aan dat
ze erg blij is met dit initiatief van buiten de agrarische sector. Het boek geeft een
mooi beeld van het belang van de koe overal op aarde. In Nederland moet ze als
regiovoorzitter met allerlei organisaties spreken. Dat is voor haar achterban wel
eens moeilijk te begrijpen maar dringend nodig. De woede van de boeren is voor
haar als boerin heel goed te begrijpen. Er komen meer acties maar als het aan de
LTO ligt, blijven die publieksvriendelijk.
“Wij hebben gekozen voor de melkveehouderij,” zegt Trienke Elshof. “Niet omdat
we daar rijk van hopen te worden maar om ons bedrijf later te kunnen
overdragen aan onze kinderen.”
Friesland vaart als enige provincies een eigen koers. “Dat is niet vreemd,” aldus
Elshof, “want in Friesland heb je niet alleen veel melkveehouders maar ook grote
zuivelfabrieken en een belangrijke toeleveringsindustrie. Ruim 15% van de
werkgelegenheid in Friesland zit in deze sector.”
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