
Interview

Wat is de Nederlandse Zuivel Organisatie  
eigenlijk?
‘De NZO is de sectororganisatie van de Nederlandse zuivel
verwerking. Onze leden  dertien zuivelondernemingen  
verwerken samen 98 procent van alle Nederlandse melk. 
De een verwerkt het tot kaas, de ander tot verse zuivelpro
ducten zoals melk, yoghurt, kwark, baby en kindervoeding 
of speciale voeding voor ouderen. Als NZO behartigen we 
de belangen van al onze leden door samen te werken met 
belanghebbenden uit de maatschappij en door ontwikke
lingen in gang te zetten die bijdragen aan een toekomst
bestendige zuivelsector in Nederland. We richten ons met 
name op de kwaliteit van Nederlandse melk, op een duur
zame en economisch gezonde zuivelsector en op zuivel als 
onderdeel van een gezond voedingspatroon.’  

Wat doet de sector om melk duurzamer te maken?
‘We werken heel hard aan een steeds duurzamere zuivel
keten. Dat doen we samen met melkveehouders, maar ook 
met milieuorganisaties en de wetenschap. Koeien in Neder
land eten natuurlijk vooral gras en maïs – zo’n 80% van het 
totale dieet – maar daarnaast krijgen ze ook krachtvoer.  
De soja die daarin zit, wordt voor Nederlandse melkkoeien 
100% verantwoord geproduceerd; er worden geen bomen 
voor gekapt. Verder zijn er allerlei stimuleringsmaatregelen 
die zorgen voor meer koeien in de wei en energiebesparingen 
op de boerderij en in de zuivelfabriek. Ook dat werpt vruch
ten af. Daarnaast laten meer melkveehouders hun koeien 
weer in de wei grazen en er wordt in onze sector steeds meer 
duurzame energie gewonnen met zonnepanelen, warmte
terugwinning en mestvergisters. Al die maatregelen samen 
zorgen voor een duurzame  zuivelsector zodat we kunnen 
blijven genieten van een lekker glas melk, Hollandse kaas 
en het typisch Nederlands weidelandschap.’

Wat doen jullie aan voorlichting over voeding  
en gezondheid? 
‘Het is belangrijk om een bijdrage te leveren aan het ver
spreiden van informatie over gezonde voeding. Dat doen 

we met Voeding Magazine, maar ook met zuivelengezond
heid.nl en met brochures over gezond eten voor kinderen. 
In Voeding Magazine besteden we van oudsher aandacht 
aan de wetenschap achter en de rol van zuivel in een 
gezonde voeding. Bij lezersonderzoek bleek dat Voeding 
Magazine enorm gewaardeerd wordt, maar dat lezers ook 
behoefte hadden aan onderwerpen die dichter bij de prak
tijk liggen. Daarom heeft het magazine sinds twee jaar een 
iets bredere scope. Verder organiseert de NZO jaarlijks het 
Zuivelsymposium. De eerstvolgende gaat over gezonde 
voeding voor kinderen en is op 8 maart 2018 in Tivoli in 
Utrecht. Zet die datum dus alvast in de agenda’s.’

Eet en leeft u zelf een beetje gezond?   
‘Ik denk het wel. Om te beginnen heb ik nooit gerookt en 
drink ik slechts af en toe een glas bier of wijn. Van sporten 
komt het niet echt, maar ik pak vaak de trap en ik zit niet 
vaak stil. Ik heb alleen moeite met lekker dingen laten 
staan. Dat is extra moeilijk met twee dochters die regel
matig de heerlijkste taarten bakken. Maar voorlopig gaat 
het goed; m’n BMI is tot nog toe prima!’

Voeding Magazine is een uitgave van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO).  

Onlangs werd Oscar Meuffels benoemd tot de nieuwe directeur van de NZO.  

Een kort interview met de kersverse directeur over wat de NZO doet. 

Samen zorgen voor  
een duurzame zuivelsector     
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