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Gertjan Schaafsma 
adviseur Nederlandse Zuivel Organisatie zegt dat we in het westen best met 

minder dierlijke eiwitten kunnen. Opvallende uitspraak voor een adviseur van 

de Nederlandse Zuivel Organisatie. Want... melk is toch goed voor elk? 

Gertjan: Dierlijke eiwitten hebben een hoge voedingswaarde, dat is erg 
belangrijk in landen waar voedingsomstandigheden veel minder zijn dan in 
Nederland, zoals China, Indonesië en Afrika.  Goodies: Dus onze melk 
moet naar Afrika? Gertjan:Niet onze melk, maar onze zuiveltechnologie 
kunnen we naar Afrika sturen. Dan kunnen zij zuivel produceren met 
beperkte  CO2-uitstoot. Goodies: Is een veganistisch dieet echt gezonder? 
Gertjan: Je kunt met minder dierlijke producten heel goed leven, maar zodra 
je je onthoudt van alles dat dierlijk is krijg je veel te weinig calcium binnen en 
géén vitamine B12. Een veganist neemt hiervoor vaak supplementen.
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Gé Backus 
Manager Markt en Netwerken van 

het Landbouw Economisch 

Instituut denkt dat  het makkelij-

ker is om de veeproductie onder 

de loep te nemen, dan het dieet 

van een natie aan te pakken. 

Goodies: : Is het echt zo simpel? 
Kunnen wij dan doorgaan met onze 
zuivel- en vleesconsumptie? Gé: 
Zuid-Amerika is een goed voorbeeld. 
Zij voorziet in steeds grotere mate de 
vraag naar dierlijke eiwitten uit Azië. 
Dat kán groeien op een duurzame 
manier. Bijvoorbeeld door de 
productiviteit van landbouwgrond 

te verbeteren, rundveehouderijen te intensiveren en het rundvlees te 
vervangen door pluimveevlees.
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Freaky of fashion?
Het begint het erop te lijken dat vega-
nisme ‘hot’ is. Maar wat is het en is een 
veganistisch dieet dé oplossing voor 
het milieu? En: kunnen we ook part-
time aan de vegaburger of soya latte? 

Merel van der Lande 
Schreef het boek Veggie In Pumps. Zij is zelf 

geen veganist, maar weet er inmiddels alles 

van. Heb jij geen last van een knagend 

geweten? Merel: Ik leef zo bewust mogelijk. 
Ik heb wel een auto, maar reis vaker met het 
openbaar vervoer. In huis hebben we alleen 
spaarlampen en die nieuwe spijkerbroek wordt 
er één van biologisch katoen. Druiven uit Chili 
koop ik niet en ik eet minstens 3 keer in de 
week vegetarisch. Goodies: Een typische 
praktische idealist dus? Merel: Ja, zo zou je het 
kunnen noemen, al voel ik me geen idealist. 
Het kost helemaal geen extra moeite om op 
deze manier een steentje bij te dragen en toch 
voelt het beter! 


