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4N - Hoe produceer je 100% oerwoudvrije zuivel en eieren? 

Thema:   Korte ketens en stadslandbouw 

Moderator:  Paulien Gankema (Milieudefensie) 

Spreker(s):  David Janssen (GIJS Eieren) 

 

Verslag 

Hoe produceer je 100% oerwoudvrije eieren en waarom is dat belangrijk? Er zijn verschillende problemen 

die gepaard gaan met sojaproductie, namelijk ontbossing, landonteigening en pesticide gebruik in Zuid-

Amerika voor grootschalige sojaplantages. Deze problemen zijn de reden geweest voor David Janssen om 

over te stappen naar een regionaal alternatief onder het project Allemaal Lokaal. 

 

David is overgestapt naar regionaal veevoer. Zijn 38.000 vrije uitloop kippen eten snijmais, raapschoot en 

luzerne. Hij stelde dat soja-vrij wel degelijk mogelijk is. Een obstakel in de omschakeling was dat de kippen 

gefokt waren om op soja topprestaties te leveren. Ook wordt het voer duurder en is soja relatief 

goedkoop. Naar aanleiding hiervan is David gaan praten met voerfabrikanten en retailers om een meerprijs 

voor de eieren te realiseren. David kan in principe omschakelen naar voer van binnen een straal van 50 

km rond zijn bedrijf, maar het lukt hem niet de transitie te maken omdat de retail een groot gedeelte van 

de meerprijs pakt. Als individuele boer heeft hij te weinig macht om dit te veranderen. Ondernemers 

dragen de risico’s.  

 

Een oplossing die genoemd werd was het bewustzijn van de overmacht van retail bij de consument te 

vergroten via publiekscampagnes van NGO’s. De consument moet anders kunnen kiezen en voor de eieren 

willen betalen, dus een eerlijke prijs moet centraal staan. Daarnaast kan de politiek betrokken worden op 

een lokale schaal en kunnen zij zorgen voor betere regulatie.   

 

Er werden ook kansen geïdentificeerd in deze workshop. Zo moeten NGO’s en bedrijven samenwerken 

om druk uit te voeren op de retail. Daarnaast moeten Rabobank en andere investeerders aangespoord 

worden om anders de investeren. 

 


