
H et werkt 
als een 
uurwerk 
waar-

van de radertjes 
in elkaar grijpen. 
Melken, melk 
ophalen, opslaan, 
produceren, ver-
voeren, verkopen; 
en weer van voren 
af aan. Zonder de toe-
leveringsketen belandt 
geen enkel product in de 
supermarkt.

De keten moet flexibel en nauwkeu-
rig als een seismograaf reageren op 
veranderingen, en ver van tevoren 
onderkennen wat van invloed kan zijn 
op het succes: van droge zomers via 
pandemieën tot energietekorten, het is 
een uiterst complexe logistiek.

Op dit moment staan de wereld 
en ook DMK als onderneming voor 
uitdagingen die niemand enkele 
maanden geleden zou hebben ver-
wacht. Ze hebben een keerpunt in de 
geschiedenis ingeluid die elke sector 
raakt en beïnvloedt. Maar hoe slagen 
we erin om, in het licht van de drasti-
sche omwentelingen veroorzaakt door 
oorlog, pandemie, prijsexplosies voor 

energie en grondstoffen, 
landbouwbeperkingen 

en voedingstrends, de 
markt ononderbro-
ken van kwaliteit-
sproducten te 
blijven voorzien?

Risico’s tot 
een  minimum 

beperken

Voor Logistics Ma-
nager Hartmut Buck is het 

werken aan de grote keten dag 
in, dag uit als een strategiespel met 
een paar onbekenden. Zo zorgt hij 
er samen met zijn team voor dat de 
goederen de fabrieken verlaten en per 
vrachtwagen, trein en zeecontainer 
hun bestemming bereiken. In Duits-
land verstrijkt nauwelijks 48 uur tussen 
de bestelling en de levering bij het 
magazijn van de klant.

Om alles vlot te laten verlopen, 
moeten alle processtappen worden 
gecoördineerd en alle spelers in de lo-
gistiek nauw samenwerken. De vracht 
die DMK dagelijks over de hele wereld 
distribueert, wordt gestapeld op pallets 
voor vrachtwagens, in kaaskratten of 
zeecontainers voor schepen. 

Steeds verder – vrachtwagens als deze 
brengen hun lading bijna dagelijks naar de
verste uithoeken van het land. 
De transportlogistiek van DMK houdt 
rekening met alle eventualiteiten om een
stipte levering te garanderen.

Kaasblokken, geraspte 
kaas, pudding, kwark, 
room of houdbare melk 
bereiken zo alle uithoeken 

van het land plus bestem-
mingen in Azië, Afrika en 

Saudi-Arabië.
Binnen de vrachtsector is de logis-

tiek als een van de steentjes uit een 
dominospel: alleen alle steentjes goed 
naast elkaar staan, wordt de keten niet 
verbroken. Nadat alle klantenorders 
zijn ingevoerd, wordt de beschikbaar-
heid van goederen gecontroleerd. 
Daarna berekent de software de 
laadruimte voor de verschillende 
soorten vrachtwagens. De expediteurs 
ontvangen de orders van het logistiek-
team, waarna ze de transporten plan-
nen, ritten toewijzen en de laadtijden 
coördineren. Wanneer rond 22.00 uur 
alle informatie in het systeem is inge-
voerd, worden de ritten aan het maga-
zijn vrijgegeven. De daaropvolgende 
nacht vindt het gereedmaken van de 
bestellingen plaats, en de volgende dag 
worden de goederen klaargezet en ge-
laden. “Door het tekort aan laadruimte 
staan we vaak voor bijzondere uitda-
gingen”, zegt logistiek manager Buck. 

Op dit moment kan niemand 
zeggen of elk proces tot aan de 
levering aan de klant zo soepel 
en volgens plan zal verlo-
pen zoals gebruikelijk. 

Tien stappen 
vooruit

Ron Geerds, Director 
Logistics, gaat voor een 
distributiestrategie die 
voor DMK zowel rendabel 
als flexibel is: de afdeling Logistiek 
van DMK beschikt niet over een eigen 
wagenpark, maar werkt samen met 
een groot aantal verschillend gespeci-
aliseerde expediteurs. “Op die manier 
zijn we breed gepositioneerd en 
hebben we in geval van nood trans-
portalternatieven”, aldus Geerds. Dat 
is belangrijk omdat de transportbedrij-
ven niet alleen sinds de coronacrisis 
een tekort aan chauffeurs hebben. 
“Veel Oekraïners zijn gemobiliseerd 
vanwege de oorlog, en het is onzeker 
of en wanneer ze zullen terugke-
ren.” Dat heeft de situatie aanzienlijk 
verergerd. Zijn team zoekt niet 
pas naar oplossingen wanneer 

zich moeilijkheden voordoen.Als 
logistiek medewerker hou je het 
nieuws voortdurend in de gaten.
Corona, de lockdown in China, 

een scheepsblokkade in het 
Suezkanaal: dat alles is van 
invloed op hoeveel schepen 
op tijd vertrekken. “Op dit 
moment is dat slechts onge-
veer 30 procent.” Veel kan 

worden opgevangen door 
de flexibiliteit van de collega’s 

van de verkoopbinnendienst die 
zeecontainers boeken bij de reders, en 
door medewerkers van de magazijnlo-
gistiek. Het team denkt voortdurend 
tien stappen vooruit. Om beter te 
kunnen anticiperen op vertragingen 
bij scheepsvrachten wordt momenteel 
samen met een softwareleverancier 
een pilot gedaan, waarbij alle aan- en 
afvaarten van schepen in realtime 
worden gevolgd aan de hand van 
gps-gegevens. 

“Deze keer 
staan we voor 
totaal andere 
 uitdagingen.”

Hartmut Buck,  
Director Logistics.

Het hart van een zuivelfabriek is een goed functione-
rende keten. Van het melken, via de productie tot de 

verkoop – talloze handen zorgen ervoor dat de keten niet 
breekt, zelfs niet door een pandemie of oorlog.

WIJ

In 9 van 10  
Duitse huishoudens  

staan regelmatig zuivelproducten in 
de koelkast. Ze behoren tot de grootste 

levensmiddelengroep in de foodre
tail. Zuivelfabrieken zoals DMK 

zorgen voor de beschikbaarheid 
ervan en voeden er miljoe

nen mensen mee.

MEER WETEN

Ø 
48 
uur  

... verstrijkt tussen 
de  bestelling en de 

 levering bij het 
 magazijn van de 

klant.
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“Hierdoor 
kunnen we sneller 
reageren en kunnen onze klanten de 
goederen online volgen.”  
Hij heeft al vele crises meegemaakt, 
ook al waren ze niet te vergelijken 
met deze. Veel fingerspitzengefühl en 
goede communicatievaardigheden 
zijn nodig wanneer er elke dag wel 
een aantal dingen niet volgens plan 
verlopen. “Routeplanning, klanten-
service en goederenplanning lopen 
nu bijna dagelijks tegen hun grenzen 
aan”, aldus Geerds. Als de goederen 
door een verkeersopstopping niet op 
tijd aankomen, communiceren zij met 
de afdeling goederenontvangst van de 
klant, zodat deze zo vriendelijk is om 
langer open te blijven. “In onze bran-
che is samenwerking van fundamen-
teel belang.” Door de snelle stijging 
van de dieselprijzen ten gevolge van 
de oorlog waren en zijn ook andere 
coöperatieve oplossingen noodzake-
lijk: DMK ondersteunt bijvoorbeeld 
transportdienstverleners zodat hun 
leveringscapaciteit niet wordt belem-
merd en er voldoende vrachtruimte is. 
De klant staat bij alle modelberekenin-
gen altijd centraal. En dat vraagt om 
stiptheid. Een plotseling nieuwe eis, 
een storing in de fabrieken en maga-
zijnen, een verkeersopstopping – het 
team moet flexibel reageren, meestal 
onder hoge tijdsdruk. Tot nu toe zijn 

de goederen altijd betrouwbaar in 
de supermarkt beland, aldus de 

ervaren logistiekexpert.

Snelheid, sterke zenuwen en  
goed teamwork zijn vereist in elk 
segment van de toeleveringsketen.

Hartmut Buck en zijn collega Ron 
Geerds zijn ervan overtuigd dat dit ook 
in de toekomst het geval zal zijn.Men 
vertrouwt op de goede interactie met 
het gemotiveerde en ervaren team. 
“Uiteindelijk geeft het altijd een enorm 
voldaan gevoel als je samen moeilijke 
situaties het hoofd kunt bieden.” 

Zoeken naar kostbare  
additieven

Zijn collega Heike Fastenau-Gross ziet 
het net zo. Zij staat aan het hoofd van 
de centrale inkoop bij DMK en is ver-
antwoordelijk voor verpakkingsmateri-
alen en ingrediënten. Additieven zoals 
oliën en vetten zijn smaakdragers die 
de absorptie van bepaalde vitaminen 
en de consistentie van veel producten 
beïnvloeden. Aardappel- of tarwe-
zetmeel dient als bindmiddel en 
drager. Kruiden en specerijen 
geven smaak en stimuleren de 
eetlust.

Het hele inkoopteam rond 
Fastenau-Gross worstelt 
momenteel vooral met knel-
punten in de bevoorrading 
uit Oekraïne, waaruit het 
bijvoorbeeld mosterd en 
tarwe betrekt, en met 
de zero-COVID-strate-
gie in China. Weken-
lang hadden meer dan 
25 miljoen inwoners van 
Sjanghai huisarrest, fabrie-
ken en havens lagen stil. Dat 
betekent: geen vrachtwagentrans-
porten met grondstoffen, geen mate-
rialen voor zeetransport. “China is de 
belangrijkste markt voor vitaminen en 
mineralen”, zegt de deskundige. Neem 
bijvoorbeeld de waardevolle vitami-
ne K, als toevoeging aan babyvoeding. 
En nog 300 andere materialen voor 
DMK zijn afkomstig uit China. Meer 
dan 80 procent van de wereldproduc-
tie aan bieslook komt daar vandaan. 
Dit beïnvloedt de productie van artike-
len zoals MILRAM Frühlingsquark.  

 
meer dan 

80  
procent  

van de wereldwijde  
bieslookopbrengst  

komt uit China.

“Routeplanning, 
klantenservice en goe
derenplanning lopen 

nu bijna elke dag tegen 
hun grenzen aan.”

Ron Geerds, Head of  
Transport  Logistics.

“DMK is erin 
geslaagd om 

 zonder onderbreking 
te produceren.”

Heike Fastenau-Gross, 
Director Corporate 

Procurement.

“Maar zelfs als we de bieslook niet 
daarvandaan halen, leiden de beper-
kingen tot moeilijkheden, omdat er 
wereldwijd een grote vraag is en er 
maar weinig leveranciers zijn.” Om 
tekorten te voorkomen, neemt het 
team verschillende maatregelen: het 
vroegtijdig aanleggen van veiligheids-
voorraden, onderzoeken van alterna-
tieve ingrediënten of betrekken van 
goederen uit andere landen. Net als 
de bondsminister van Economische 
Zaken op zoek is naar gas, steekt haar 
team zijn voelsprieten uit om alterna-
tieve deals te sluiten of vervangende 
producten te vinden. Tot nu toe is dat 
altijd gelukt, vertelt ze. DMK is erin 
geslaagd om bijna zonder onderbre-
king te produceren. En dat met meer 
dan 8000 grondstoffen die elk jaar 

op de wereldmarkt moeten worden 
ingekocht.

Om ervoor te zorgen dat de 
toeleveringsketen voor verpak-
kingsmateriaal en ingrediën-
ten, of die voor vracht, niet 
breekt, waarschuwen digitale 

hulpmiddelen al in een 
vroegtijdig stadium voor 

knelpunten bij leveran-
ciers. “Deze maatrege-
len zijn de afgelopen 
jaren aanzienlijk 
versneld door de trans-

formatie bij DMK”, aldus 
Fastenau-Gross. “Hierdoor 

kunnen we de planning veel 
sneller aanpassen.” Uiteindelijk zijn 

crises altijd een 
gelegenheid om 
veelbelovende 
projecten uit 
de la te halen 
en de inzet 
van adequate 
software te ver-
snellen.

Harmonieus  
netwerken

Digitale planningtools zijn ook 
essentieel voor Sophie Gennies en hel-
pen om het overzicht te bewaren. Als 
Director Supply Chain Optimization is 
het haar taak om de behoeften van de 
klant, de melkontvangst en de capaci-
teit op elkaar af te stemmen. Daarbij 
heeft ze altijd de beste toegevoegde 
waarde voor DMK voor ogen. Ze plant 
tot 18 maanden vooruit. DMK heeft 
meer dan 2000 producten. Samen 
met de verkoop, de planningsteams, 
grondstoffenbeheer, de fabrieken 
en vele andere interfaces worden de 
afwijkingen dagelijks gemanaged: 
“Vaak verschillen de melkontvangst, 
de vraag van de klanten en de capaci-
teit van de afzonderlijke fabrieken van 
elkaar”, vertelt ze.

Gennies doet dan suggesties voor 
hoe zaken anders kunnen worden 
geregeld. Op basis hiervan neemt het 
managementteam elke dag nieuwe 
beslissingen.

Een containerschip in de haven van Ham-
burg: Er gaan weken overheen voordat de 
vracht zijn bestemming bereikt. Begin juni 
duurde een transport naar Azië en terug 
gemiddeld 100 dagen – voor de oorlog en de 
lockdown slechts 80.

Ø 
2.000  

producten  
… telt het assortiment 

van DMK.
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de politiek een grote rol bij de 
productie van voedingsmid-
delen. Wie heeft er in een 
worstcasescenario het eer-
ste recht op welke grond-
stoffen? Wil je olie liever 
gebruiken voor friet of voor 
babyvoeding? Waar en wan-
neer stelt de wetgever welke 
prioriteiten op het gebied van 
kritieke infrastructuur?

Kostbare energiebronnen

Prioriteiten stellen is het belangrijkste 
specialisme van Klaus Landwehr. Het Head 
of Energy Management berekent onver-
moeibaar hoeveel energie beschikbaar is en 
welke volumes moeten worden bijgekocht 
om de centrales in geval van een crisis 
draaiende te houden. Met een kleiner gasvo-
lume zou de energie-intensieve fabriekspro-
ductie grote beperkingen voor lief moeten 
nemen. “Pandemie en oorlog drijven de 
prijzen op tot astronomische hoogten”, 
zegt hij. “Bedrijven die geen lange termijn 
voorraden hebben aangelegd, worden nu 
hard getroffen.” Als de oorlog in Oekraïne 
voortduurt, zal de gasprijs hoog blijven of 
zelfs nog verder stijgen, zo meent DMK. Wel-
ke gevolgen heeft dit voor andere producten 
en markten? Deze vragen circuleren in 
Landwehrs hoofd. Vraag en aanbod gaan ge-
paard met risicopremies, die de industrie en 
de consumenten op hun beurt merken in de 
vorm van stijgende kosten – voor bijna alles.

Vóór, na

Vóór de oorlog en de pandemie hadden 
DMK en de hele industrie in Duitsland niet 
te maken met bijzondere uitdagingen op het 
gebied van gasprijzen en -volumes. Volgens 
Landwehr was er toen voldoende gas be-
schikbaar tegen aanvaardbare voorwaarden. 
Hooguit nam de vraag naar CO2-arme of 
CO2-neutrale producten toe. Daarom waren 
alle maatregelen van DMK destijds gericht 
op hernieuwbare energiebronnen: “We zijn 
bezig met de aanschaf van de eerste elek-
trische auto’s voor ons wagenpark”, vertelt 
hij. “Momenteel bekijkt een team aspecten 
als laadstations, laadinfrastructuur en 
afrekeningsmodellen.” Verder onderzoekt 
DMK het gebruik van melktankwagens met 

waterstofaandrijving. Hij noemt 
als voorbeeld de vele aanpas-

singen die hij en zijn team 
momenteel doorvoeren: 
“Biogas, waterstof, gebruik 
van warmtebronnen buiten 
een locatie, gebruik van 
afvalwarmte door naburige 

bedrijven – het wordt allemaal 
onderzocht op haalbaarheid en 

toepasbaarheid” Niets hiervan kan 
op korte termijn worden gerealiseerd, 

maar er wordt nadrukkelijk meer vaart ach-
ter gezet dan ooit tevoren. 

Noodzakelijke maatregelen

“In geval van een onderbreking van de 
gastoevoer moeten we flexibel reageren op 
de situatie ter plaatse. Hoewel de gasopslag-
faciliteiten geleidelijk worden gevuld, zal de 
Duitse regering het gebruik van het opgesla-
gen volume reserveren voor de winter”, aldus 
Klaus Landwehr. Zelfs als het “alarmniveau” 
wordt afgekondigd, zal de onderneming nog 
niet getroffen worden door een eventuele 
gasvermindering. Nu worden eerst alle netge-
relateerde en marktgebaseerde maatregelen 
van de net- en opslagbeheerders ten 
volle benut. Pas wanneer dit niet meer 
volstaat en het zogenaamde “noodsitu-
atieniveau” van de industrie eist dat het 
gasverbruik wordt verminderd, worden 
bij DMK de geïnstalleerde interne rap-
portageketens voor crisismanagement 
in werking gesteld. Met behulp van 
speciaal ontwikkelde simulatietools 
kunnen de locaties onmiddellijke stil-
leggingsscenario’s simuleren op basis 
van de vereiste vermindering van 
het gasvolume en deze voorstellen 
aan het centrale crisisbeheer voor 
verdere besluitvorming. Dit zet een 
kolossaal heroriënteringsproces in 
gang: het crisismanagement neemt 
beslissingen over het verplaatsen 
van grondstof- en productievolumes 
afhankelijk van de beschikbaarheid van 
additieven, verpakkingsmateriaal en andere 
middelen. Een gigantisch logistiek proces dat 
uiterst flexibel moet reageren op beschikbaar 
materiaal. “Een enorme uitdaging, waarmee 
de hele sector nog nooit eerder is geconfron-
teerd”, aldus Landwehr, “hoewel we allemaal 
hopen dat het niet zover zal komen.”

“In de begindagen van de pandemie 
viel het hele kaartenhuis in elkaar“, 
zegt ze. „De consumptie buitenshuis 
was totaal ingestort door de lockdown, 
waardoor de vraag verschoof naar 
losse producten.“ Zo was er een sterke 
stijging in de consumptie van kant-en-
klare pizza’s, en bijgevolg in de vraag 

naar geraspte kaas in de B2B-sector. 
„Historische gegevens waren onbru-
ikbaar – we konden weer van voren 

af aan beginnen!“ De ervarings-
waarden van vóór de pandemie 
waren op dat moment dus niet 
meer bruikbaar voor de actuele 
situatie. „Ik denk in termen van 
voorraden en benutting“, zegt 

ze. Juist vandaag, benadrukt ze, 
nu steeds meer ingrediënten en 

verpakkingsmaterialen moeilijk, met 
vertraging of helemaal niet meer ver-
krijgbaar zijn. „Elke dag stellen we ons 
tot taak de grondstof melk van onze 
melkveehouders te verwerken voor de 
best mogelijke toegevoegde waarde in 
het belang van onze klanten“, bevestigt 
de Director Supply Chain Optimisation. 

Flexibele klanten

Tot nu toe functioneert alles – 
ondanks de pandemie en de 
oorlog – nog goed, ook al 
zullen veel effecten pas 
in de toekomst merk-
baar worden, zo vertelt 
ze. Dit geeft haar wat 

tijd om scenario’s te bedenken en strategie-
en te ontwikkelen. De klant speelt hierbij 
een enorm grote rol. “Hij moet ook willen 
meedoen als we toch nog met knelpunten 
te kampen hebben”, zegt ze, en ze geeft een 
voorbeeld: “Wanneer er een tekort is aan 
aluminium voor kwarkdeksels of aan etiket-
ten, is flexibiliteit vereist.” Verpakkingen van 
zuiver karton, of kwark die klanten recht-
streeks in Tupperware-bakjes kunnen afvul-
len, zijn toekomstscenario’s die nu nog niet 
aan de orde zijn. Maar Gennies zou vandaag 
waarschijnlijk niet op de juiste plek zitten als 
ze zich daar niet alvast over nadacht.

Hoop gevestigd op  
alternatieve grondstof

Een tekort aan grondstoffen heeft ge-
volgen voor bijna elk product bij DMK. Dit 
beïnvloedt op zijn beurt de recepturen, dat 
wil zeggen d.w.z. de productiemethode en 
de samenstelling van het voedingsmiddel. 
60 procent van de zonnebloemolie die DMK 
inkoopt, komt uit Oekraïne. De olie is onder 
meer van belang voor de productie van 
babyvoeding. Productontwikkeling, inkoop 
en kwaliteitszorg werken op volle toeren om 
oplossingen te vinden. “Met de beschikbare 
hoeveelheden kunnen we op dit moment 

nog alle producten maken”, aldus Patrick 
Weber, Managing Director Operati-

ons DP Supply. Onze hoop is ook 
gevestigd op zonnebloemen die 

gezaaid zijn op land dat voor-
alsnog gespaard is gebleven 
van de oorlog. “Daarom gaan 
we ervan uit dat in elk geval 
een deel van de nodigde 
hoeveelheden beschikbaar 
is”, zegt hij. “Het is duidelijk 
dat door de schaarste, de 

markt ook hier krap is.” 
Voor hem speelt niet 

in de laatste plaats 
de invloed van 

Kruiden, oliën, aroma’s – 
de vele additieven in DMK-
producten komen vanuit
de hele wereld.

“Ik denk in 
termen van 
voorraden.”

Sophie Gennies,  
Director Supply Chain 

Optimisation.

“Met de  
beschikbare 

 hoeveelheden 
 kunnen we op dit 
 moment nog alle 

 producten maken.”

Patrick Weber,  
Managing Director 

Operations DP 
Supply.

“In het 
geval van een 

onderbreking van 
de gasaanvoer  

proberen we zeer 
flexibel te reageren”

Klaus Landwehr,  
Head of Energy  
Management.

TOPTHEMATOPTHEMA

16 MILCHWELT Juli 2022 17 MILCHWELTJuli 2022

Form

 Text

 Bild

A



Betere opbrengsten
Hoe wordt dit gecompenseerd? Wat doet het 

zuivelbedrijf voor hen? Zaken zoals het Fixed 
Price-model bieden tenminste enige verlichting. 
Het draagt bij tot een stabiele melkprijs over een 
langere periode.

Een lichtpuntje aan de horizon is echter de 
gestegen melkprijs: 50 cent per kilo melk, dat is 
bijna 30 procent meer dan 15 maanden gele-
den – wat de economische situatie van de melk-
veehouders aanzienlijk verbetert. “Dat verbetert 
de stemming merkbaar”, zegt de landbouweco-
noom. “Ook al gebruiken velen het om schulden 
uit het verleden af te betalen.”

Meer eigen  
verantwoordelijkheid nemen 

Melkveehouders hebben een emotionele band 
met hun bedrijf. “Ze doen er alles aan om het 
draaiend te houden”, zegt Hein, die zelf van een 
voormalig melkveebedrijf komt. Vooruitdenken, 
slecht weer voorspellen, akkers bewerken naar 
gelang de klimaatsituatie – het zit in hun DNA. 
“Ze hebben een minimum aan vrijheid en meer 

inspraak in de politieke besluitvorming nodig om 
hun werk te kunnen doen.” Vooral in tijden van 
crisis kan hun pragmatisme vruchten afwerpen.

“Melkveehouders die tijdens de pandemie be-
trouwbaar leverden en dat nu ook blijven doen, 
willen dat ook absoluut”, aldus Hein. Dus het 
feit dat de keten bij DMK niet breekt heeft veel 
te maken met hun inzet en geloof in het beroep. 
Dat geldt voor alle deelnemers aan de complexe 
toeleveringsketen. Iedereen draagt er in zijn 
eigen segment aan bij dat DMK een betrouwbaar, 
aanwezig bedrijf blijft dat het vertrouwen van de 
consumenten geniet.

Een blik op de volle schappen in de 
supermarkt spreekt boekdelen.

Kernproduct melk

Het hart van de toeleveringsketen wordt echter 
gevormd door de melk van de melkveehouders. 
Die vormt de basis voor de meeste DMK-produc-
ten. Tijdens de pandemie en andere onzekerhe-
den waren het de melkveehouders die betrouw-

baar als een Zwitsers uurwerk rauwe melk 
leverden, de chauffeurs van de melktank-
wagens ondersteunden en als ondernemers 
altijd bereid waren een extra inspanning te 

leveren om het gebrek aan arbeidskrach-
ten op de bedrijven te compenseren. “Ze 
zijn zich er terdege van bewust dat zij de 
eerste schakel in de toeleveringsketen 

vormen”, aldus dr. Klaus A. Hein, 
directeur van Deutsches Milchkon-

tor eG. Maar de melkveehouders 
werden al vóór de pandemie, die 
hen financieel zwaar op de proef 
stelde, met uitdagingen gecon-
fronteerd. De droogte van 2018 

en 2019 leidde tot deels aanzien-
lijke verliezen in de basisvoervoor-

ziening, wat op zijn beurt een lagere 
melkopbrengst bij de koeien tot gevolg 

had. “Dit alles maakte en maakt deel uit van 
de dagelijkse risico’s die voor menig melkveehou-
der enorme problemen veroorzaken.”

Momenteel kampen sommige regio’s opnieuw 
met droogte. En nu, tegen de achtergrond van 
de oorlog, verwachten de melkveehouders 
voertekorten, aangezien belangrijke componen-
ten daarvoor uit Oekraïne komen. Bovendien 
is er een gebrek aan reserveonderdelen voor 
technische apparatuur en bouwmaterialen. “De 
bedrijfskosten voor meststoffen, energie en voer 
zijn sterk gestegen”, aldus Hein. Bouwprojecten 
kunnen op dit moment niet worden uitgevoerd 
omdat materiaal ontbreekt of de kosten en daar-
mee de financiering niet meer kloppen.

Voertekorten, personeelsschaarste, 
eisen inzake dierenwelzijn –  ondanks 
de hogere melkprijzen ondervinden de 
melkveehouders de gevolgen van de 
knelpunten op de grondstoffenmarkt.

Teamwork zit de melkveehouders in het bloed.  
Nauwe onderlinge samenwerking loont,  

vooral in tijden van crisis.

“Ze zijn zich er 
terdege van  bewust 

dat zij de eerste schakel 
in de  toeleveringsketen 

 vormen.”

Dr. Klaus A. Hein, 
Directeur Deutsches 

Milchkontor eG

Ook bij VLOG, dat wil zeggen gmo-vrij voer, 
is de situatie onzeker. Ondanks de hoge melk-
prijzen worden de melkvolumes niet meer 
uitgebreid. De redenen: hoge productiekosten, 
gebrek aan arbeidskrachten, nauwelijks nog 
capaciteit in de stallen als gevolg van structu-
rele veranderingen. Bovendien hebben melk-
veehouders die een stal willen bouwen veel 
vergunningen nodig. “Hier is het belangrijk dat 
we de soms grote angst voor de toekomst en de 
frustraties die op veel plaatsen heersen, serieus 
nemen.” Want melkveehouders willen vooral 
voorspelbaarheid en zekerheid om hun lange-
termijndoelen te kunnen halen. 

“Het uitbreken van de oorlog heeft de 
situatie voor ons melkveehouders duidelijk 
verslechterd. Er kan bijna niets meer gepland 
worden. Maar er is ook licht in de duisternis: 
de tendens op de melkmarkt is momenteel zeer 
positief, zuivelproducten worden ondanks de 
gestegen prijzen gretig geconsumeerd en ik 
denk dan ook dat de huidige melkprijs nog wel 
even zal aanhouden. Dat geeft ons melkvee-
houders de wind in de rug! Stijgende voedsel-
prijzen zijn bovendien een kans, omdat ze de 
waardering voor voedingsmiddelen kunnen 
vergroten. Om te zorgen dat melk als grondstof 
ook in de toekomst een betrouwbare schakel 
in de toeleveringsketen blijft, moeten markt-
deelnemers en politici het spel meespelen. We 
hebben goed opgeleide melkveehouders, die 
de uitdagingen aankunnen en hun bedrijven 
aanpassen aan de behoeften van de samenle-
ving. Maar dat kost geld. Op dit punt moeten 
we een eerlijker basis voor samenwerking 
vinden: enerzijds met besluitvormers uit de 
politiek en anderzijds met de foodretail. De 
landbouw heeft permanent een vangnet nodig 
en niet slechts in bepaalde fasen.”

Henning Steffens, melkveehouder.

“Dit geeft ons 
 melkveehouders de  

wind in de rug”

MILRAM-
Frühlingsquark,
een van de
populairste
producten van
DMK. Voor de
consument een
Griffins-schap –
voor de
leveranciers een
voltreffer.
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4. Ophalen

Onze melkophaaldienst haalt de 
melk om de één tot drie dagen op 
bij de melkveehouders en brengt 
ze naar de aangewezen fabriek.

De reis van een DMK-product  
van de stal naar de supermarkt.

2. Melken

Melkkoeien worden gewoonlijk twee tot drie keer 
per dag gemolken. In sommige bedrijven met 

melkrobots (AMS) zelfs wel vier keer.  
AMS = automatisch melksysteem.

3. Tankopslag

Na het melken wordt de rauwe 
melk gekoeld opgeslagen in tanks 
op de boerderijen en dagelijks of 

om de dag opgehaald.

8. Ingrediënten klaarzetten 

Voor de productie worden alle 
 noodzakelijke ingrediënten, zoals 
room, olie, kruiden en specerijen, 

 alsmede verpakkingsmateriaal 
klaargezet.

7. Productie

Nadat de rauwe melk is geklaard en de 
room is gesepareerd, wordt de on-

dermelk verwarmd en gekoeld. Melk-
zuurbacteriën breken lactose af: de 

zuurgraad stijgt, het melkeiwit stolt. Na 
het afscheiden van de wei is de magere 
kwark klaar voor verdere verwerking.

5. Producten ontwikkelen

Collega’s bij R&D werken dag in,  
dag uit aan nieuwe producten en 

 recepten of verbeteren de  bestaande. 
 Verbetering gebeurt vaak in 
 samenwerking met de klant.

10. Afvullen 

Na de bereiding wordt de 
kwark afgevuld in bekers 
van verschillende maten.

11. Verpakken 

Het eindproduct wordt automatisch verpakt in 
trays, voorzien van kartonnen trays waarin de 

bekers yoghurt of kwark zo stevig mogelijk staan. 
Daarna worden ze op pallets gestapeld.

14. Ophalen 

De bestelde hoeveelheden worden  
door DMK Logistics samengesteld en  

in koelwagens geladen.

13. Koelopslag 

De temperatuur van de  
magazijnen is aangepast aan  

de verschillende verse producten. 15. Verkoop 

Levering van de goederen  
aan de foodretail.

12. Kwaliteitscontrole 

Elke stap van het productieproces wordt 
analytisch begeleid door de laboratoria.

1. Voeren

Verdeeld over de dag eten 
koeien 45 – 50 kilo groenvoer, 

hooi, of kuilvoer van gras 
of maïs, plus krachtvoer en 

mineralen. Gemiddeld geven 
ze 30 liter melk per dag.

Zo komt de 
kwark op  
onze tafel

6. Aankomst in de fabriek

De rauwe melk komt aan in de zuivelfa-
briek, waar ze een kwalitateitscontrole 
ondergaat (pH-waarde, temperatuur en 
remstoffen) entijdelijk wordt opgeslagen  

in tanks (400 m3).

9. Mengen

De Frühlingsquark 
wordt in de fabriek van 

Zeven geproduceerd 
 volgens het recept en 

de respectievelijke 
 stuklijsten.
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Wij hebben dit bij alle onderhandelingen 
in ons achterhoofd. Daardoor konden we 
prijsverhogingen doorvoeren, zowel in de 
sector van de foodretail, in de gele en de 
witte lijn, als bij Industry, die we stap voor 
stap doorgeven aan de melkveehouders.

De foodretail waardeert in het 
 bijzonder ons verkoopsucces kaas –  
de afzet van MILRAM is in de 
 laatste 10 jaar vervijfvoudigd.  
Hoe is dat mogelijk?
Dankzij onze transformatie bij DMK:
de afgelopen jaren hebben we veel mer-
ken uitgebreid, meer variëteiten en 
nieuwe producten aan het assortiment 
toegevoegd en via sociale media jonge 
doelgroepen aangeboord. Dit werpt zijn 
vruchten af: in 2021 hebben de merkacti-
viteiten van MILRAM zich duidelijk posi-
tief ontwikkeld. Na de coronaversoepe-
lingen en de heropening van de horeca 
profiteerde onze marktleider bovendien 
van de snelgroeiende vraag in de Food 
Service. MILRAM-kaas en -Frühlings-

quark zijn nu in bijna heel Duitsland ver-
krijgbaar. Het merk staat voor traditie en 
vertrouwen – en dat is van enorm belang 
in onzekere tijden als deze.

Melkveehouders hebben niet alleen 
sinds de oorlog met uitdagingen te 
kampen. Wat zou hen vertrouwen 
kunnen geven voor de komende 
maanden?
Hoewel we de afgelopen twee jaar over-
duidelijk hebben kunnen zien dat we 
in onvoorspelbare tijden leven, is de 
markt de afgelopen maanden dynamisch 
gegroeid. Het melkgeld stijgt voortdu-
rend. Wij betalen momenteel ruim meer 
dan 50 cent, waarmee we nog verder 
voor liggen op het BLE-gemiddelde*. 
We verwachten niet dat dit niveau in de 
tweede helft van 2022 zal inzakken.

Wat doet de combinatie van  
crises – van pandemie en voor-
schriften inzake de oorlog –  
met u persoonlijk?

Voor mij is het een rollercoaster van 
emoties. Aan de ene kant ervaren we hoe 
bedreigd en kwetsbaar onze wereld is, 
door een oorlog hier in Europa, maar 
ook door een snel veranderend politiek 
klimaat. Beide punten vormen een uit-
daging voor ons, nu en in de toekomst. 
Aan de andere kant is 2022 een jaar van 
lichtpuntjes. We mogen trots zijn op onze 
economische successen en op ons bedrijf 
in zijn geheel. De crisis heeft ons dichter 
bij elkaar gebracht. Een conclusie die ik 
trek uit vele gesprekken met personeel en 
melkveehouders: we zoeken vol energie 
en vastberadenheid naar oplossingen. 
De coöperatie moet stabiel blijven en suc-
cesvol zijn. Dat is dus lang niet alleen een 
doel van het Group Management.

De ene crisis is amper voorbij, of de 
volgende is er al – wat betekent dat 
voor de zuivelbranche? 
De wereld verandert in sneltreinvaart. 
Naast de voortschrijdende voedseltransi-
tie en de klimaatproblematiek komt ook 
het thema van de voorzieningszekerheid 
weer meer in de belangstelling.

Wat betekent dit voor de  
productie van koelingsintensieve 
voedingsmiddelen?
Melk en zuivelproducten zijn zeer 
bederfelijk, rauwe melk kan slechts 
enkele dagen worden opgeslagen, en 
daarom maken wij als leverancier 
deel uit van de kritieke infrastruc-
tuur. Dit maakt een vlekkeloze wer-
king van de toeleveringsketen des te 
belangrijker! Maar met dezelfde voor-
uitziende blik en hetzelfde inzicht 
waarmee we de moeilijke tijden van 
de pandemie hebben doorstaan, pro-
duceren we ook nu voedingsmidde-
len. Al kunnen we bij de dynamische 
gebeurtenissen van dit moment vaak 
alleen op basis van de situatie beslis-
sen: wij willen betrouwbaar leveren. 

Is het vandaag de dag niet 
 b elangrijker om in het “hier en nu” 
te plannen? 2030 hangt immers 
altijd boven ons hoofd …
In het licht van de zojuist genoemde ont-
wikkelingen is de betrouwbaarheid van 
DMK natuurlijk van bijzonder groot 
belang. Tegelijkertijd moeten we voor-
uitplannen en ons dienovereenkomstig 
ontwikkelen. Crises veranderen of stop-
pen geen trends – ze veranderen alleen 
de snelheid ervan. De basis om deze uit-
dagingen als onderneming aan te gaan, 
is Vision 2030, dat wij ook in het vierde 
jaar consequent uitvoeren. Deze vast-
beradenheid en consequente blik naar 
voren werpen steeds meer vruchten af.

Hoe verlopen de onderhandelingen 
met de foodretail in zo’n dynami-
sche markt?
Er is een levendige en intensieve dis-
cussie gaande. Prijsstijgingen voor 
energie, verpakkingen, veevoer, mest-
stoffen, ingrediënten of transport 
moeten aan de productie- en ver-
werkingszijde worden gecompen-
seerd door verkoopprijsstijgingen.

De maatschappij staat voor een historisch keerpunt.  
DMK heeft tijdens de pandemie bewezen dat het  
hier klaar voor is.

“In deze tijden heb je  
een vooruitziende blik  

en een plan nodig”

Ingo Müller, CEO DMK.

*Bundesanstalt für Landwirtschaft  
und Ernährung (federaal agentschap voor  
landbouw en voedselvoorziening)
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