
Weidegang op glad ijs
Consument heeft weinig keus voor 
verantwoord roomijs  

Foto: ©World Animal Protection



Het probleem
Het typisch Nederlandse beeld van koeien in de wei 
is aan het verdwijnen: steeds meer melkkoeien worden 
het hele jaar door op stal gehouden. Waar in 2001 
‘slechts’ één op de tien koeien nooit buiten kwam, was dat 
percentage in 2013 al gestegen tot maar liefst één op de 
drie. Zonder ingrijpen, zo berekenden onderzoekers van 
LEI Wageningen UR, zal de Nederlandse melkveehouderij 
in 2025 hoofdzakelijk ‘stalmelk’ van binnenkoeien produ-
ceren: twee op de drie koeien staan dan nooit meer in 
de wei.1  Zeker tegen het licht van het dit jaar losgelaten 

Europese melkquotum is deze toch al dalende trend in de 
beweiding van koeien zorgelijk. Met name omdat weide-
gang van groot belang is voor het welzijn van koeien: in 
de wei kunnen ze hun natuurlijke (graas)gedrag vertonen 
en wegen de omgevingsrisico’s voor de gezondheid per 
saldo minder zwaar.2  Omdat er gekozen is voor borging 
van weidemelk binnen een aparte zuivelketen, is met name 
het vergroten van het aanbod van producten met 100% 
weidemelkgarantie een belangrijke voorwaarde voor het 
handhaven van koeien in de wei.3 

Bij de zomer horen ijsjes. Lekker buiten – op het strand, op het terras bij de ijssalon, in het gras bij een 
picknick in het park. Maar in veel ijsjes is melk verwerkt. En de vraag is of de koeien die deze melk 
leveren óók wel naar buiten kunnen. Door ijs te kopen die gemaakt is van gegarandeerde weidemelk, 
kunnen ijsconsumenten helpen koeien in de wei te houden – en te krijgen. Hard nodig, want steeds 
meer koeien staan hun hele leven binnen. Maar dan moeten consumenten wel makkelijk de keus 
kunnen maken voor verantwoord ijs. World Animal Protection zocht uit hoe het zit met het ijsaanbod. 
De resultaten zijn alarmerend. Verantwoorde ijsjes op basis van zuivel zijn zeldzaam.  

Convenant weidegang
Om te voorkomen dat de koe uit de Nederlandse weiden 
verdwijnt, heeft de Duurzame Zuivelketen in 2012 het 
Convenant Weidegang in het leven geroepen. Dit 
convenant heeft als doel “koeien zoveel als mogelijk 
weidegang te bieden en tenminste het huidige niveau 
(2012) van melkveebedrijven met weidegang te 
behouden”. Toen stond 70% van de koeien in de wei. 
Als (minimum-)norm voor weidegang geldt dat koeien 
tenminste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag 
in de wei komen. Veel zuivelproducten die volgens deze 
norm worden gemaakt, zijn te herkennen aan het logo 
voor gegarandeerde weidemelk op de verpakking, maar 
ook zuivelproducten met een biologisch- of biologisch-
dynamisch (Demeter) keurmerk vallen (ruim) binnen deze 
norm. De keurmerken zijn geborgd met certificering. Het 
convenant is ondertekend door een groot aantal partijen 
zoals zuivelcoöperaties, banken en de Nederlandse 
overheid. Ook supermarktketens Albert Heijn en Jumbo 
hebben hun handtekeningen onder het convenant 
gezet. De weidemelkcertificering biedt de garantie dat 
voor de productie van de melk(producten) waar het 
weidemelklogo op te vinden is een belangrijke ondergrens 
voor het vertonen van natuurlijk graasgedrag van de 

koeien gerespecteerd is. Melkveehouders die aan de 
weidegangnorm voldoen, krijgen daarvoor een premie per 
hoeveelheid geleverde melk. In 2015 heeft staatssecretaris 
Sharon Dijksma aangekondigd dat de doelstelling van het 
convenant omhoog moet: in 2020 moet 80% van de koeien 
weidegang krijgen.

Rol supermarkten
In het Convenant Weidegang is onder meer een belangrijke 
rol vastgelegd voor de (deelnemende) supermarkten, 
namelijk het: “Op commerciële basis aanbieden van 
zuivelproducten die geproduceerd zijn met melk van koeien 
die weidegang hebben gehad, waarvan geborgd is dat 
alle melkkoeien minimaal 120 dagen per jaar, ten minste 6 
uur per dag weiden“. 
Maar doen de supermarkten dat ook? In 2013 en 2014 
hield World Animal Protection een supermarktzuiveltelling 
waaruit naar voren kwam dat bijna 4 van de 5 zuivelpro-
ducten in het assortiment géén weideganggarantie hebben.4 
Om de doelstelling van het Convenant Weidegang te ha-
len, schiet dat schromelijk tekort. Ook bleek dat in sommige 
zuivelcategorieën er geen of nauwelijks gegarandeerde 
weidezuivelopties beschikbaar zijn.5

1 Reijs, J. W., Daatselaar, C. H. G., Helming, J. F. M., Jager, J., & Beldman, A. C. G. (2013). Grazing dairy cows in North-West Europe: Economic farm 
performance and future developments with emphasis on the Dutch situation. The Hague: LEI Wageningen UR.
2 Haskell, M. J., Rennie, L. J., Bowell, V. A., Bell, M. J., & Lawrence, A. B. (2006). Housing system, milk production, and zero-grazing effects on lameness 
and leg injury in dairy cows. Journal of dairy science, 89(11), 4259-4266. 
3 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (2005) ‘Koe zoekt wei - Een beschrijving van het belang van weidegang en maatregelen om 
weidegang te behouden’, pp. i-29. Online publicatie: Dierenbescherming en Natuur en Milieu library.wur.nl/ebooks/1759812.pdf.
4 www.worldanimalprotection.nl/wat-we-doen/dieren-de-veehouderij/alle-koeien-de-wei  
5 www.worldanimalprotection.nl/babymelk-om-te-huilen.



IJs met weidezuivelgarantie?
Hoe is het gesteld met ijs als het aankomt op weidegang? 
IJs is bij uitstek een product dat een goed gevoel oproept. 
Het heeft associaties met zon, vakantie, terrasjes, strand, een 
dagje uit. IJs eten, doe je vaak lekker buiten. Maar kunnen 
de koeien die belangrijke ingrediënten voor het ijs leveren 
wel naar buiten? World Animal Protection ziet geen reden 
waarom ijs alleen mensen een goed gevoel zou geven – en 
niet de koeien die helpen het ijs te maken. 

IJsconsumptie in Nederland
De Nederlandse consument is in de periode 2000-2010 
aanzienlijk meer ijs gaan eten. Uitgaand van het aanhouden 
van de gemiddelde groei over deze periode (13%), eet de 
gemiddelde Nederlander dit jaar naar schatting inmiddels 
zo’n 8,4 liter ijs (Fig. 1a).

Dat betekent zo’n 140 miljoen liter in totaal.6 IJsconsumptie 
wordt doorgaans onderverdeeld in de categorieën 
meeneem- en horeca-ijs.  In 2012 bestond de consumptie 
uit 84% meeneem-ijs en 16% horeca-ijs. Verder wordt er 
een onderscheid aangebracht tussen softijs, schepijs en 

zogenoemd handijs, dat als impulsijs los verkocht wordt in 
de horeca en met name als multipack in de supermarkten 
ligt (Fig. 1b).7

Voor zover na kon worden gegaan voor dit onderzoek zijn 
er geen aparte verkoopcijfers beschikbaar voor ijs op basis 
van zuivel en zuivelvrij ijs. Naast (geheel melk-vrij) sorbet- en 
waterijs bestaan er namelijk nog een aantal andere 
zuivelvrije ijssoorten, zoals schepijs op basis van soja- of 
kokosmelk.

IJssoorten
Het onderscheid dat gemaakt tussen verschillende ijspro-
ducten op zuivelbasis houdt over het algemeen verband 
met het gebruik van room of slagroom en de percentages 
melkvet.  Standaard softijs wordt bijvoorbeeld gemaakt 
van melk met een lager vetpercentage dan gebruikelijk 
voor roomijs of van melkpoeder vermengd met water. 
Hiernaast bevat ijs op zuivelbasis vaak nog additionele 
melkbestanddelen, zoals melkpoeder of gerehydrateerde 
magere melk. ‘Melkijs’ (2,5% melkvet) en parfait, dat 
luchtiger is dan roomijs, zijn eigenlijk varianten van roomijs. 

Figuur 1b Onderverdeling Nederlandse consumptie-ijsmarkt naar 
ijsvarianten 

Figuur 1a Algemene ijsconsumptie per hoofd van de Nederlandse 
bevolking (liters) 

6  Van Spronsen en Partners (2013) De IJssalon in beeld www.spronsen.com/downloads/Brancheboekjes/
7  Euroglaces – European Ice Cream Association (2013) Statistical Report Edible Ices euroglaces.eu/en/upload/docs/Market_data/Stastical%20
Report%20issued%20May%202013.pdf

Chocolate Chip roomijs by Lotus Head. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons  



Methodologie
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Belangrijkste verkoopkanalen voor zuivelijs
De tijden dat kleine kruideniers, groentewinkels, banket-
bakkers en cafétaria’s of zelfs ijssalons en ijsventers het 
belangrijkste verkoopkanaal voor ijs waren, zijn voorbij.8   
Supermarktketens voeren tegenwoordig, mede gezien de 
relatieve seizoensgebondenheid van ijssalons, de boven-
toon als het aankomt op ijsverkoop. In 2012 telde Neder-
land desalniettemin 525 ijssalons, waarvan het merendeel 
(69%)  gespecialiseerd en waaronder 170 keten- of 
franchisevestigingen.9 Daarbij zijn er talloze verkooppunten 
voor impulsijs, zoals strandtenten, pretparken, snackbars, 
benzinestations en ook enkele tientallen ‘ijsboerderijen’ 
waarvan een deel weide-ijs aanbiedt.

8 P. J. Reinders en A. N. R. Wright (1999) Consumptie-ijs in Nederland: vijftig jaar Nederlandse ijsindustrie. Nederlandse Vereniging van Consumptie-IJsfa-
brikanten.
9 Van Spronsen en Partners (2013).

Slagroomijs verschilt alleen van roomijs door het hogere 
vetgehalte in slagroom.

Het totale zuivelgehalte in ogenschijnlijk vergelijkbare 
ijsproducten kan overigens nogal variëren. De percentages 
van zuivelingrediënten worden bovendien lang niet altijd 
op de verpakking vermeld of op andere wijze door de 
producent gecommuniceerd. In dit rapport wordt de 
term ‘zuivelijs’ daarom gehanteerd als overkoepelende 
categorie voor al het ijs waarin (bewust) zuivelingrediënten 
zijn verwerkt. 

In lijn met eerdere weidezuivel-tellingen heeft World 
Animal Protection voor dit rapport het aanbod van (in dit 
geval ijs)producten met weidemelkgarantie onderzocht 
bij Albert Heijn, Jumbo en PLUS. Albert Heijn en Jumbo 
hebben niet alleen het Convenant Weidegang onder-
tekend, maar hebben samen ongeveer de helft van het 
totale supermarktaandeel in handen. PLUS is ook voor 
dit rapport meegenomen om vast te kunnen stellen of het 
uitmaakt dat een supermarkt het Convenant Weidegang 
heeft ondertekend of niet. 

Daarnaast is ook gekeken naar enkele iconische 
ijsverkooppunten: ijssalons en pretparken. Hiervoor geldt 
dat niet alle aanbieders binnen deze bedrijfsgroepen en 
(daarmee) mogelijk niet alle aanbieders van verantwoord 

zuivelijs in het totaal meegenomen konden worden, zodat 
de resultaten hier alleen als indicatie moeten worden 
opgevat.

Alle ijsproducten zijn meegeteld die voor de consument 
herkenbaar zijn als gebaseerd op zuivel. Er is geen 
onderscheid gemaakt tussen zuivelijs uit Nederlandse, 
buitenlandse of gecombineerde melkstromen: koeien 
buiten Nederland dienen immers evengoed minstens een 
redelijke toegang tot de wei te hebben.

Hoewel uiteindelijk het volume verwerkte zuivel bepalend 
is voor weidegang, richt dit onderzoek zich op de keus 
en verkrijgbaarheid van de verschillende ijsproducten 
gemaakt van verantwoorde zuivel. 



 Wat onder ‘verantwoord’ moet worden verstaan, kan 
onderwerp zijn van discussie. In dit onderzoek zijn, als 
‘verantwoord’ zuivelijs, ijsproducten geteld die:

 het weidelogo voeren;
 een biologisch keurmerk hebben;
 vallen onder het ‘Caring Dairy’-programma (Ben &  
 Jerry’s).

Daarnaast zijn ook de ijsproducten van het merk GIJS 
meegeteld: het betreft hier boeren die hun koeien de vrije 
keuze laten om buiten te grazen ‘in de maanden dat het 
weer en de weidegrond (draagkracht) het toelaten’. 

Overigens, strikt genomen is de melk verwerkt onder het 
‘Caring Dairy’-programma niet 100% weidemelk (maar 
ongeveer 90%). Wel betaalt Ben & Jerry’s aan hun 
toeleverancier (zuivelcoöperatie CONO) een toeslag 
voor weidegang en voor overige aspecten van het 
‘Caring Dairy’-programma, waaronder het gebruik van 
het ‘Koekompas’, een instrument om het koeienwelzijn 
ook in de stal te verbeteren. Want weidegang is wel een 
noodzakelijke voorwaarde voor goed koeienwelzijn, maar 
niet een voldoende voorwaarde. Waar het weidemelklogo 
een hardere garantie biedt qua weidegang, scoort 
‘Caring Dairy’ qua algeheel koeienwelzijn dus beter. Alle 
producten van Ben & Jerry’s vallen onder Caring Dairy, 
maar niet alle producten voeren het ‘Caring Dairy’-logo: 
het ontbreekt op de kleine (150ml) verpakkingen vanwege 
plaatsgebrek op de verpakking.  
 
Bovenstaande methodiek is gelijk aan de World Animal 
Protection Supermarkttelling weidezuivel 2013 en 2014. 

Aandeel van verantwoord ijs in het supermarktschap 
Binnen het totaal aantal soorten ijsproducten op zuivelbasis 
is het aanbod verantwoorde ijsproducten geteld voor 

drie filiaal-assortimenten per supermarktketen.10 Op basis 
hiervan is het aandeel van weidezuivelproducten binnen het 
assortiment ijs op zuivelbasis berekend. Roomsoesjes met ijs 
en ijsproducten met alleen sporen of mogelijke aanwezigheid 
van melk zijn niet in deze telling opgenomen. Verder zijn 
alleen de producten die daadwerkelijk op het moment van 
de telling in de winkel aanwezig waren geteld. Het aantal 
verschillende varianten, smaakcombinaties en/of verschillende 
verschijningsvormen zijn geteld. Een ijsbeker van 500ml en 
een kleiner bekertje met dezelfde smaakcombinatie van 
hetzelfde merk zijn dus als twee aparte producten geteld. De 
gehanteerde methode voor het bepalen van het supermarkt-
aanbod brengt een lichte foutgevoeligheid met zich mee 
waardoor rekening gehouden dient te worden met een 
foutmarge van één tot twee procentpunt.

Aandeel van ijsverkopers op de horecamarkt
Omdat het totaal aantal Nederlandse vestigingen 
van regionale, nationale en internationaal opererende 
ijssalonketens in 2013 tezamen 32% van het totaal aantal 
ijssalons in Nederland vormde, is voornamelijk deze 
groep tegen het licht gehouden. Daarnaast is gepoogd 
een globaal beeld te krijgen van zelfstandige vestigingen, 
kleinschaliger franchises en meer lokaal opererende 
ijssalons. Dit is gebeurd aan hand van contact met de ruim 
400 leden tellende Vereniging van Ambachtelijk IJsbereiders 
(VAIJ) en een lijst met meer dan 100 deelnemende ijssalons 
aan een keurmerk voor ‘bewust’ gebruik van 100% 
Nederlandse melk(producten) in de ijsbereiding. Respons 
was echter minimaal. Voor het aandeel van pretparken die 
verantwoord ijs verkopen is een onderzoek gebruikt dat is 
uitgevoerd in opdracht van Wakker Dier.11

Verantwoord ijs, uitzondering op de regel  
Gemiddeld hebben de onderzochte supermarktfilialen 111 
ijsproducten op basis van zuivel in de schappen staan. 
Hiervan kunnen er gemiddeld slechts 17 aangemerkt worden 

10 In verband met het uitblijven van officiële toestemming van Jumbo en PLUS is bij één Jumbo filiaal een versimpelde telling uitgevoerd aan de hand van het 
totaal aanbod (zuivelhoudende) ijsproducten en het aantal biologische weidezuivel- en (Ben&Jerry’s) ‘Caring Dairy’-producten. Het online overzicht van het 
ijs-assortiment bij PLUS is meegenomen in plaats van een telling bij een derde filiaal.
11 Wakker Dier (2014) Keurmerk Vlees, Ei en Zuivel en Vegetarisch aanbod Nederlandse Pretparken top 10 www.wakkerdier.nl/uploads/media_items/
rapport-pretparken-rank-a-brand.original.pdf.



als verantwoord, oftewel 15%. Het aanbod van verantwoord 
zuivelijs varieert tussen de supermarktketens van12 tot 21% 
van het assortiment. Albert Heijn scoort het best, PLUS het 
slechtst. Dat wijst erop dat deelname aan het Convenant 
Weidegang betekenis heeft. Tegelijkertijd is deze betekenis 
slechts zeer beperkt, de score van Albert Heijn is nog steeds 
heel laag en het verschil tussen Jumbo en PLUS is minimaal. 

Opvallend is hierbij dat ijsproducten met huismerk bij alle 
supermarkten een prominente plek innemen. Het gebrek 

Uitkomsten
Percentage verantwoorde zuivelproducten binnen het assortiment ijs 

Supermarkt Aantal verantwoorde  Gemiddeld percentage 
 ijsproducten ten opzichte  verantwoorde ijsproducten
 totale zuivelijsassortiment 

Albert Heijn 29/125 21,4%

 28/133   

 19/97   

Jumbo 12/151 12,4%

 13/80   

 14/84   

PLUS 18/132 11,8%*

 12/91   

 9/108   

Gemiddelde 17/111 15,4%

* Gemiddelde voor twee PLUS filialen en het online productoverzicht voor het ijs-assortiment bij PLUS; exclusief dit overzicht komt het percentage uit op 13,5%.

aan verantwoorde ijsproducten is op dit punt rechtsreeks 
een gevolg van de keuzes die supermarkten maken. Zo 
bestaan er bijvoorbeeld zeker 13 verschillende varianten 
(room)ijs van het standaardhuismerk van Albert Heijn in 
de categorie schepijs van 900ml tot 1 liter, terwijl het 
biologische huismerk van deze supermarkt uitsluitend voor 
vanilleroomijs een weidezuivel-alternatief biedt. PLUS en 
Jumbo bieden respectievelijk niet meer dan één of hooguit 
twee vergelijkbare (schep)ijsvarianten aan, die overigens niet 
onder de huismerken van deze supermarkten vallen. 



Hierbij moet wel vermeld worden dat het uitgebreide aanbod 
van Ben&Jerry’s ijsproducten in meer of mindere mate 
onderdeel uit lijkt te maken van het standaardassortiment 
bij alle bovenstaande supermarkten en het gemiddelde 
aandeel van het totaal aan verantwoorde ijsproducten in 
belangrijke mate bepaalt. Echter, Ben&Jerry’s valt in het 
hogere segment en is dus niet voor alle consumenten even 
toegankelijk. Met uitzondering van Ben&Jerry’s biedt geen 
van de verantwoorde merken meer dan tien verschillende 
ijsproducten aan. IJs van GIJS is in de sample alléén bij 
PLUS en slechts in twee varianten aangetroffen en is dus 
eveneens in mindere mate toegankelijk voor alle (potentiële) 
consumenten. Een consument die verantwoord wil kiezen, 
heeft dus maar zeer beperkte keus.

Veranderingen in het supermarktaanbod
Het ontbreken van verantwoorde keuzes voor veel 
ijsvarianten en smaken in het aanbod van supermarkten 
is met name zorgelijk omdat supermarkten tegenwoordig 

verreweg de belangrijkste verkoopkanalen zijn voor ijs. 
De onderstaande grafiek geeft een overzicht van het 
gemiddelde totaalaanbod van (ijs)producten op basis 
van verantwoorde zuivel bij de onderzochte supermarkten 
en laat zien dat alléén Albert Heijn een duidelijke, maar 
licht stijgende trend in het aanbod vertoont. Hoewel 
dit in mindere mate ook lijkt te gelden voor Jumbo en 
PLUS, is het verschil voor deze supermarkten veel minder 
duidelijk. Albert Heijn biedt als enige van de supermarkten 
binnen de categorie ijs gemiddeld hetzelfde percentage 
verantwoorde zuivelproducten aan, als dat gemeten 
over alle zuivelproductgroepen. Helaas blijft dit algehele 
percentage ver onder de maat die nodig is om de trend van 
het jaarrond opstallen van koeien te keren.

Beperkt aanbod bij ijssalonketens en pretparken
De gebruikte proxies voor het vestigingsaandeel van 
voorname horeca-ijsverkopers maken vooral wat pretparken 
betreft inzichtelijk hoe deze aanbieders het aankoopgedrag 

Figuur 2 Gemiddeld aanbod van ijsproducten met ingrediënten uit verantwoorde zuivel ten opzichte van de streefpercentages voor weidegang



van consumenten sturen. Verantwoord ijs maakt maar in 2 
van de 10 pretparken deel uit van het assortiment. Binnen 
het assortiment beslaat het bovendien slechts een klein deel 
van het totale assortiment ijs. Bij Duinrell en de Efteling, de 
enige van de onderzochte pretparken die als onderdeel 
van het assortiment ook verantwoord ijs aanbieden, was 
respectievelijk 98% en 84% van het ijs afkomstig van ijsmerk 
Ola van Unilever, dat niet voldoet aan de hier gehanteerde 
defi nitie van ‘verantwoord’. 

Ook bij ijssalonketens is het aanbod van verantwoord 
zuivelijs klein of afwezig. Zo zit Unilever ook achter de 
zogeheten Ola Happiness stations (voorheen Swirl’s), een 
franchise met 79 vestigingen in Nederland. Verantwoord 
zuivelijs is er niet te koop. Slechts drie van de negentien 
onderzochte ijssalonketens, namelijk Australian Homemade, 
IJscuypje en Yoghurt Barn geven te kennen 100% weide-ijs 
op basis van biologisch gecertifi ceerde melk aan te 
bieden. Australian Homemade en Yoghurt Barn hebben 
echter een beperkt aantal vestigingen en IJscuypje heeft 
deze (vooralsnog) alleen in de regio Amsterdam. Het 
vestigingsaandeel van ijssalonketens dat verantwoord 
zuivelijs aanbiedt, is op basis van de beschikbare informatie 
dus zeer teleurstellend. 

Gebrekkige consumenteninformatie
Consumenteninformatie over duurzaamheidsaspecten zoals 
weidegang is in de horecasector veelal afwezig. Of wekt 
suggesties die niet worden waargemaakt. Bakeplus, een 
leverancier voor Nederlandse ijssalons en ijsbereiders, 

Bakeplus-keurmerk ‘100% NL Melkproduct’ wekt de onjuiste 
suggestie van verantwoorde zuivel.

introduceerde het keurmerk ‘100% NL Melkproduct’ als 
onderdeel van de ‘100% Bewust Keurmerken Campagne’ 
van het bedrijf. Dit ‘keurmerk’ dat bij meer dan 110 
Nederlandse ijssalons wordt gevoerd, wordt echter louter 
gecontroleerd op geografi sche herkomst, terwijl de indruk 
gewekt wordt dat het hier gaat om verantwoorde zuivel. 
Het keurmerk zegt echter niets over weidegang of andere 
duurzaamheidsaspecten. 

Ook desgevraagd is consumenteninformatie moeilijk of 
niet verkrijgbaar. Van de 100 benaderde ijssalons die 
geen deel uitmaken van een keten of onderdeel zijn van 
een kleinere lokale keten waren er maar 3 (!) bereid om 
informatie over de herkomst van de zuivel in hun ijs te geven.

Percentage vestigingen binnen horecabranches dat keuze voor verantwoord ijs biedt

Type horeca-uitbater aantal vestigingen  gezamenlijk aantal percentage  
 dat keuze voor   vestigingen* vestigingen dat keuze  
 verantwoord ijs biedt  voor verantwoord ijs biedt

IJssalonketens 27 190 14,2%

Pretparken 2 10 20%   

* Op basis van onderzoek naar de 19 voornaamste regionale, nationale en internationale vestigingen van ijssalon-ketens in Nederland en de top 10 
   meeste bezochte pretparken in 2012..



Het aanbod van roomijs dat weidegang voor koeien 
garandeert is over het algemeen zeer beperkt. 

 Verantwoord zuivelijs beslaat slechts 12 tot 21% van het 
 totale assortiment zuivelijs in de onderzochte 
 supermarkten Albert Heijn, Jumbo en PLUS. Gemiddeld 
 aandeel verantwoorde ijsproducten is 15%. Zonder  
 ‘Caring Dairy’ roomijs zou dit aanbod vrijwel uitsluitend  
 neerkomen op een zeer beperkt aantal biologische  
 ijsproducten.

 Albert Heijn scoort het best, PLUS het slechtst. Dat Albert 
 Heijn (en Jumbo) het Convenant Weidegang hebben 
 getekend lijkt daarmee enige betekenis te hebben. Deze 
 betekenis is echter gering. Opvallend is dat momenteel 
 geen enkel ijsproduct het weideganglogo voert.

 Voor alle supermarkten geldt dat het percentage 
 verantwoorde ijsproducten ver onder het percentage 
 van 70% weidegang blijft dat de minimumdoelstelling 
 is van het Convenant Weidegang en nog verder onder 
 de 80% weidegang in 2020, wat de doelstelling is van 
 staatssecretaris Dijksma.

 In de horeca is de verkrijgbaarheid van verantwoord 
 ijs nog problematischer. De indicatie is dat slechts 1 op 
 de 7 ijssalons en 1 op de 5 pretparken überhaupt een 
 verantwoorde keus aanbieden. Binnen dat aanbod zijn 
 verantwoorde opties vervolgens sterk in de minderheid.

 Consumenteninformatie in het horecasegment over 
 weidegang en andere duurzaamheidsaspecten ontbreekt 

 doorgaans of wekt onjuiste suggesties. Vragen over de 
 herkomst van de zuivel blijven doorgaans onbeantwoord. 

Deze bevindingen onderstrepen de zorg over de 
eff ectiviteit van het Convenant Weidegang. Praktijk 
en doelstellingen liggen mijlenver uit elkaar. Wil het 
Convenant Weidegang toch succesvol worden, dan 
zullen de aangesloten supermarkten Albert Heijn en 
Jumbo zich veel meer moeten inspannen om het relatieve 
aandeel van consumentenaankopen van zuivelproducten 
met weidemelkgarantie te vergroten. In het geval van 
roomijs kunnen zij een belangrijke stap zetten door hun 
huismerkassortiment van een weidemelkgarantie te voorzien. 

Ook retailers die (nog) niet bij het Convenant Weidegang 
zijn aangesloten zullen gegarandeerde weidezuivel moeten 
stimuleren door (veel meer) verantwoorde opties aan te 
bieden. Dit geldt voor supermarkten als PLUS, maar ook in de 
horeca. Een eerste maatregel daartoe in de ijsbranche zou 
kunnen zijn het Bakeplus-keurmerk ‘100% NL Melkproduct’ te 
koppelen aan gegarandeerde weidegang. 

Betere consumenteninformatie is dringend nodig om 
consumenten te helpen kiezen voor ijs- en andere 
zuivelproducten met een weidemelk- of ‘Caring dairy’-logo of 
een biologisch keurmerk.

Biologisch:                ‘Caring Dairy’:  Weidemelk-logo:
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