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“Een uitdagende stap waar we vertrouwen in hebben”

Belgische melkveehouders welkom bij Vreugdenhil Dairy Foods
Vreugdenhil Dairy Foods gaat stappen zetten over de grens: we gaan actief op zoek naar
melkveehouders in de Belgische provincie Antwerpen die hun melk aan Vreugdenhil willen
gaan leveren.
Directeur Milk Supply Patrick Besten: “Sinds we in 2021 weer actief op zoek zijn gegaan naar nieuwe
melkveehouders, hebben ruim 110 Nederlandse bedrijven Vreugdenhil het vertrouwen gegeven om bij
ons de melk te komen leveren. Hiermee steeg onze melkaanvoer met 140 miljoen kilo. Kwalitatief
hoogwaardige melk is essentieel om de gezonde en voedzame melkpoeders te maken waar
Vreugdenhil wereldwijd bekend om staat.”
Vreugdenhil verwerkt jaarlijks 1,4 miljard kilo melk. Door onder meer efficiencyverbetering kunnen we
meer melk gebruiken en verwerken. “Onze eigen melkplas is gegroeid van 700 naar 800 miljoen en
ook dit jaar nemen we in Nederland zo’n 50 tot 100 miljoen kilogram aan. Het is belangrijk om over
voldoende melk te kunnen beschikken, vandaar de stap over de grens.”
Voorbereidingen
“Het is een uitdagende stap, waar we vertrouwen in hebben. We kunnen de Belgische melkveehouder
een mooie prijs voor hun melk bieden.” Wanneer de eerste Belgische melk in de fabriek van
Vreugdenhil in Gorinchem gaat worden verwerkt, is nog niet bekend.
Over Vreugdenhil
Vreugdenhil Dairy Foods produceert melkpoeders die in meer dan 130 landen wereldwijd worden
gebruikt door consumenten om bijvoorbeeld een glas melk mee te maken, of als ingrediënt bij bakken
en koken. Ook maken we melkpoeders als ingrediënt voor onder andere kindervoeding en de
levensmiddelenindustrie. In de zuivelsector spelen vele uitdagingen, zoals het klimaat en het
stikstofvraagstuk, waarbij we samenwerken aan toekomstperspectief. Met ons ambitieuze
duurzaamheidsbeleid nemen we vanuit een intrinsieke overtuiging onze verantwoordelijkheid.
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