
Met zijn weidepremie inves-
teert Cono in het behoud
van oer-Hollandse, agrari-

sche tradities en landschap. De kaas-
makerij – Cono distantieert zich van
de term fabriek – ligt temidden van
uitgestrekte, grazige weiden op klei-
rijke gronden in de Beemster. Een
decor, waarin de zwartbonte koe van
april tot en oktober niet weg te den-
ken valt. Dit is precies de reden waar-

om de Nederlandse consument zo
graag koeien in de wei ziet grazen.
Maar de realiteit is anders. Tussen de
15 en 20% van alle koeien komt nooit
meer de ligboxenstal uit. Met de
schaalvergroting in de veehouderij
neemt dat percentage gestaag toe.
Echter niet in de gebieden waar
Cono-boeren geconcentreerd zijn.
Want hier geldt nu het adagium van
deze op duurzaamheid gerichte

onderneming: ‘Koe in de wei, mede
mogelijk gemaakt door Cono’. 

Steun aan boeren
Vooral agrariërs die een melkrobot
hebben aangeschaft, laten koeien om
economische redenen continu bin-
nenstaan. Dat het vee hierdoor vaker
kampt met bijvoorbeeld klauwontste-
kingen, is een keerzijde van de
medaille. Ook kan het langdurig op
stal houden tot stress leiden, omdat
de koe haar natuurlijke instincten
niet kan volgen. Alleen al vanuit dat
perspectief ziet Cono een koe het
liefst buiten grazen. Maar het bedrijf
begrijpt heel goed dat boeren het
financieel niet redden als een ‘koe-
in-de-wei’-oproep niet actief onder-
steund wordt. Daarom betaalt Cono
jaarlijks A 1,4 mln uit aan melkvee-
houders die hun koeien minstens 100
dagen gedurende vijf uur per dag
buiten laten staan.

Weidemelk, goud waard
Een fors bedrag, geeft directievoor-
zitter Eric Hulst toe. Daaraan toevoe-
gend dat de kaasmakerij geen keus
heeft. In ’95 koos Cono bewust voor
een merkenoperatie. Vanaf dat
moment ging kwaliteit voor rende-
ment en werd weidemelk het goud
van de coöperatie. “Onze kaas bevat
niet alleen minder zout en water,
maar kenmerkt zich ook door een
smaak die blijft hangen. Smedigheid
die deels te danken is aan het
ambachtelijke bereidingsproces – we
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gebruiken nog ouderwetse draineer-
bakken, geen casomatic en roeren de
wrongel nog met de hand. Maar
belangrijker nog is de inzet van wei-
demelk. Die is rijk aan zacht vet. Wij
zagen onze kwaliteit in gevaar komen
door de tendens dat koeien altijd bin-
nen staan. Dan krijgen ze voorname-
lijk maïs te eten. Dat geeft een hard
vet en komt onze kaas niet ten goede.
Toen was de optelsom snel
gemaakt.”

Dankzij de bonusregeling kan het
moderne boerenbedrijf met zijn
melkrobots weidemelk leveren die de
kazen, met name BeemsterKaas, hun
volvette, romige karakter geeft. Ook
boeren die al waren ‘omgeschakeld’
blijken bereid om voor deze halve
eurocent de traditionele weidegang
weer op te pakken. “Een veehouder
met een melkrobot in Bergen is hier-
van een voorbeeld”, aldus Hulst. “Hij
heeft een systeem laten aanleggen
met deuren die automatisch open en
dicht gaan bij het grazen of terugkeer
naar de melkrobot. Er is dus wel
degelijk bereidheid om de weidegang
overeind te houden, ook bij een
melkrobot.”

Weidegangkalender
Dankzij de premie blijft het aantal
melkveehouders dat zijn vee laat wei-
den nu constant. Bij veel melkvee-
houders graast het vee wel vijf maan-
den per jaar. Evengoed, voert Cono
gerichte controles uit op het weide-

Als het aan kaasmakerij Cono ligt, staan alle koeien

waarvan de coöperatie melk betrekt minimaal drie

maanden per jaar in de wei. Nu geldt dat voor 96%

van de Cono-melkveehouders. Dit is ver boven het

landelijk gemiddelde. Met een weidepremie stimuleert

de hofleverancier boeren om hun vee te laten grazen.

Een vorm van maatschappelijk verantwoord

ondernemen (MVO) die boer, koe, landschap en een

Noord-Hollands kwaliteitsproduct ten goede komt.
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‘Koe in de wei, mede 
mogelijk gemaakt door Cono’

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Cono’s duurzaamheidspijlers
– Actieve steun aan boeren die koeien minimaal 3 maanden per

jaar laten grazen;

– Behoud van landschappelijke waarden met koe als integraal

onderdeel;

– Behoud van ambachtelijke, Noord-Hollandse kaastraditie, inclu-

sief gedeeltelijk handmatig productieproces;

– Verbetering van het dierenwelzijn van koeien middels natuurlijk

graasgedrag;

– Productie van gezondere kaas met relatief hoog CLA-gehalte.

Boeren blijken bereid om de traditionele

weidegang weer op te pakken

“De smedigheid is deels te danken aan het ambachtelijke bereidingsproces. We

gebruiken nog ouderwetse draineerbakken, geen casomatic en roeren de wrongel

nog met de hand.”



principe. “Je kunt je geen missstap-
pen veroorloven. Boeren onderteke-
nen een contract en wij moeten con-
troleren of ze daar aan voldoen. Ze
moeten een weidegangkalender
invullen en motiveren als het vee op
stal blijft. En natuurlijk houden we
steekproeven.”

De uitgekeerde A 1,4 mln verdient
zich volgens Hulst terug, omdat de
consument bereid is een meerprijs te
betalen voor premiumkaas. Het
aspect diervriendelijkheid nemen ze
daarbij op de koop toe. “Het gegeven
‘koe in de wei’, spreekt mensen aan.
Maar we kunnen natuurlijk geen geld
vragen aan consumenten, omdat wij
via deze bonusregeling een ambach-
telijke kaassmaak willen behouden
voor de toekomst. Iets extra’s vragen
voor iets dat al bestaat, ligt moeilijk.” 

Gezondere kaas
“Puur toeval dat grazende koeien ook
nog eens gezondere melk oplevert”,
vult Hulst aan. Hij verwijst naar een
onafhankelijke studie van Wagenin-
gen Universiteit & Researchcentrum.
Onderzoekers keken naar de invloed
van voeding bij koeien op de samen-
stelling van melk. Het op 28 oktober
uitgekomen rapport concludeert dat
geconjugeerd linolzuur (CLA) vrijwel
uitsluitend voorkomt in melk, vooral
bij koeien die vers gras eten. CLA
kent nogal wat gezondheidsbevorde-
rende eigenschappen, waaronder een
cholesterolverlagende werking. Wei-
demelk bevat twee maal zo veel CLA
en is duidelijk rijker aan onverzadig-
de vetzuren (zoals linolzuur en lino-
leenzuur) dan melk van koeien op
stal. Goed nieuws voor Cono, dat dit
onderzoeksrapport aangreep om in
zijn folder de slogan ‘koeien in de
wei, gezondere kaas’ te promoten.

Wie volgt?
Aan Hulst de vraag waarom andere
zuivelbedrijven het voorbeeld van
Cono niet volgen. Zo had Farm Dairy
onlangs het plan opgevat om, in
samenwerking met Dekamarkt, een
exclusieve weidemelklijn onder het
merk ‘De Grazende Koe’ te lanceren.
Een initiatief gericht op de kritische
consument dat volgens directeur
Gerrit de Bruijne strandde toen zijn
retailpartner afhaakte. Meer wilde De
Bruijne hier bij navraag niet over los-
laten. Mogelijk dat het prijsniveau
van deze premiummelk een punt van
discussie is geworden. De graas-
vriendelijke melk had duurder moe-
ten worden dan het huismerk, maar
goedkoper dan EKO-kwaliteit. Dan
rijst de vraag of de consument dat er
voor over zou hebben gehad.
“Bedenk”, reageert Hulst, “dat kaas
en melk nog altijd een heel natuurlijk

imago hebben. Vanuit dat referentie-
punt is er maar een kleine markt voor
dit soort nicheproducten.”

Dilemma
MVO is vooral een kwestie van willen,
vervolgt Hulst. “Een merk opbouwen,
werken aan duurzaamheid, betekent
jaren investeren. Het kost zeker drie tot
vijf jaar voor je daar iets van terugziet.
Toegegeven, we maken geen merkloos
product dat meedingt in een overschot-
situatie. Integendeel, we zijn bezig om
de lekkerste kaas op een duurzame
manier in de markt te zetten.” 

Hulst ziet ook dat het voor zuivelgi-
ganten als Campina of FCDF moeilij-
ker is om de terugkeer van de koe in
de wei tot inzet van hun MVO-beleid
te maken. Ze zitten met een dilemma.
Door de concurrentieslag binnen de
internationale zuivelmarkt, dreigen
multinationals zich al snel uit de markt
te prijzen. Toch is dat volgens hem
geen excuus om MVO op de lange baan
te schuiven. “Wat wij doen, zouden zij
ook kunnen doen. Maar of ze er baat
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bij hebben? Wij zijn een nichespeler,
onze consumenten kiezen bewust voor
onze kaas. Voor de grote jongens ligt
dat anders en ze hebben ook te maken
met het buitenland waar dit soort
zaken veel minder aanspreekt.”

Synergie
Investeren in duurzaamheid moet
passen bij het product en liefst een
positieve bijdrage leveren aan het
imago van een merk of onderne-
ming. Bij Cono wordt aan die voor-
waarde voldaan. Koe in de wei en
kaas zijn een twee-eenheid, Dat levert
automatisch synergie op. “Als je zelf
nog op ambachtelijke wijze kaas
maakt, is het logisch dat je de traditie
ook naar de boerderij wilt terugbren-
gen. De natuurlijke traditie van vroe-
ger, de koe in de wei, past goed bij
ons product. Overigens zonder dat al
te nadrukkelijk te communiceren.
Daarom is ‘BeemsterKaas verleidelijk
lekker’ onze slogan. Maar op onze
website verwijzen we wel nadrukke-
lijk naar de ‘koe in de wei’.” ■

Over Cono
Kaasmakerij Cono

werd in 1901 opge-

richt. De 650 tellende

leden van de coöpera-

tie zijn verspreid over

Noord-Holland, Over-

ijssel en Flevoland. Bij

Cono werken 135

medewerkers. De jaar-

productie bedraagt 30

mln kilo kaas, 14 mln

kilo weipoeder en 3,5

mln kilo boter. De

jaaromzet ligt op A

113 mln. Kaasmerken

zijn BeemsterKaas,

SmaaQ, NoordWester

Edammer, Stompeto-

ren en Oudendijk.

Locatie: West-Beem-

ster. 

Ook boeren die al waren

‘omgeschakeld’ blijken

bereid om voor een halve

eurocent de traditionele

weidegang weer op te

pakken.


