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Wat maken we 
van melk?

Kaas 
56%

Melkpoeder
15%

Consumptie-
melk en 
-producten 8%

Geconden-
seerde 
melk 5%

Boter en 
boterolie 2%

Overig 14%
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Melk- en kalfkoeien
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Boter en boterproducten
Consumptiemelk
Consumptiemelkproducten 
Diervoeders
Gecondenseerde melk
Kaas

Kindervoeding
Medische voeding
Melkpoeder
Zuivelingrediënten
(inclusief weiproducten)

Zuivelfabrieken:
wat wordt er geproduceerd?

Kom het maken 
in de wereld van zuivel
Zuivel is de algemene naam voor 
producten die gemaakt zijn van melk. 
Om deze producten te maken zijn 
veel verschillende specialisten nodig.

Kijk op zuivelwerkt.nl/make-it wat je 
allemaal kan worden in de wereld van 
zuivel met een vooropleiding in Voeding 
& Techniek en welke opleidingen er zijn.

Wil je met je klas langs bij een zuivel-
fabriek? Op de site staan alle bedrijven 
waar je daarvoor terecht kunt.
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Kom het maken 
in de wereld van zuivel
Zuivel is de algemene naam voor 
producten die gemaakt zijn van melk. 
Om deze producten te maken zijn 
veel verschillende specialisten nodig.

Kijk op 
allemaal kan worden in de wereld van 
zuivel met een vooropleiding in Voeding 
& Techniek en welke opleidingen er zijn.

Wil je met je klas langs bij een zuivel-
fabriek? Op de site staan alle bedrijven 
waar je daarvoor terecht kunt.

59 zuivelfabrieken

16 duizend melkveebedrijven

1,6 miljoen melk- en kalfkoeien

1,1 miljoen ha. grasland en snijmais, 
dat is 26% van Nederland

49 duizend banen in de 
melkveehouderij en industrie

Nederland telt:

1,3
2000 2019

10
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Op zuivelonline.nl vind 
je filmpjes, blogs, foto-
reportages, nieuws en 
nog veel meer over zuivel.
Je komt te weten waar je 
glas melk vandaan komt, 
welke voedingsstoffen er 
in zitten en wat allemaal  
van melk wordt gemaakt. 

Leraren kunnen op 
zuivelonline.nl gratis 
lesmateriaal vinden.    

 

Meer over zuivel

 € 7,9 mld

Wat levert de 
export van zuivel op?
We exporteren voor € 7,9 miljard
aan zuivelproducten per jaar.

Bijdrage handelsoverschot: 7%

Waar gaat de zuivel
vanuit Nederland naartoe?

Grootste 
afnemers EU:
• Duitsland 
• België
• Frankrijk25% 

buiten EU 

Welke producten
exporteren we?

Grootste afnemers 
rest van de wereld:
• China
• Verenigde Staten 
• Japan

Aantal koeien 
en hoeveelheid melk
In 2019 is de melkproductie 
14 miljard kg: bijna 15 olympische 
zwembaden vol per dag.

35% 
NL 

40% 
EU 

Boter en
boterolie

Kaas

Melkpoeder

Overige

46%

12%

17%

25%

NIEUW! info voor spreekbeurt of werkstuk

Nederland Zuivelland


