A-WARE DUURZAAM 2.0

Royal A-ware melkveehouders zijn trots op hun melkveebedrijf dat vaak al
generaties lang in de familie is! Het zijn vakmensen die ondernemen met oog
voor koeien en milieu.

Ik werk aan het verminderen van de
CO2-uitstoot en zet mij in voor het in stand
houden van het Nederlandse landschap.

Ik zorg goed voor mijn koeien!
Ik draag bij aan een
transparante keten van
consument tot koe!

DUURZAAM ONDERNEMEN
A-ware melkveehouders zijn trots op hun melkveebedrijf dat vaak al generaties lang in de familie is!
Het zijn vakmensen die ondernemen met oog voor koeien en milieu. Een greep uit de stappen die
A-ware melkveehouders hiervoor zetten.

ZORG VOOR KOEIEN
GEZONDE KOEIEN EN KALVEREN
• Mijn koeien worden steeds ouder.
• Ik volg workshops om nog meer te leren over
zorg voor koeien en kalfjes.
• Ik zet me in om te zorgen dat mijn koeien gezond zijn.
• Zieke koeien krijgen, in overleg met de dierenarts, extra
aandacht en zorg. Ik geef koeien alleen medicijnen als zij
dat echt nodig hebben.

Trots

KOEIEN BEPALEN HUN EIGEN DAGINDELING
• De stal is zo ingericht dat mijn koeien zelf bepalen
wanneer zij eten, drinken, lopen en liggen.
• In de stal hangt een koeborstel waarmee de koeien zich
kunnen laten borstelen en masseren.
KOEIEN ZITTEN LEKKER IN HUN VEL
Het werken met KoeKompas geeft mij handvatten om
dierenwelzijn en -gezondheid nog verder te optimaliseren.

TRANSPARANT ONDERNEMEN
VOEDSELVEILIG WERKEN
•U
 iteraard werk ik voedselveilig! Ik word hier streng op
gecontroleerd. En dat is prima want zo dragen we bij aan
voedselveilige zuivelproducten.
TRANSPARANTE KETEN
• Jaarlijks ontvang ik samen met A-ware melkveehouders
vele bezoekers op onze boerderijen.
• Royal A-ware weet precies wanneer de melk bij
mij wordt opgehaald en wat de samenstelling en
kwaliteit is.
ONDERNEMENDE GEZINSBEDRIJVEN
• Het melkveebedrijf gaat al generaties over van vader en
moeder op zoon of dochter.
• Samen met Royal A-ware werk ik aan een
goed inkomen voor mij en mijn gezin.

Waardering

ZORG VOOR DE AARDE

WEIDEGANG
IN DE WEIDE
• Mijn koeien hebben de mogelijkheid om van de lente
tot de herfst in de weide te zijn.
• Ik krijg van Royal A-ware een premie omdat mijn koeien in
de weide lopen.

RENTMEESTER VAN DE BODEM
• Door gebruik van het instrument KringloopWijzer
wordt mest en kunstmest slim en bewust gebruikt wat
goed is voor de bodem en het milieu.
• In het krachtvoer wordt 100% duurzame soja (RTRS)
gebruikt!
VERMINDEREN CO2-UITSTOOT
• Ik produceer groene energie (zon en wind).
• Ik gebruik groene stroom.
• Ik bespaar energie door onder andere warmte te
hergebruiken.
BIODIVERSITEIT BEHOUDEN
• Ik lever een actieve bijdrage aan natuurbeheer
door het beschermen van nesten van
weidevogels, kruidenrijke slootkanten,
ophangen nestkasten, aanleggen
houtwallen etc.

Vakmanschap
Royal A-ware stimuleert melkveehouders om hun melkveebedrijf steeds verder te verduurzamen. Via het beloningsprogramma A-ware Duurzaam kunnen A-ware melkveehouders
een premie van € 0,50 per 100 kilogram melk verdienen. Daarnaast zijn afspraken en eisen vastgelegd in het kwaliteitsborgingsprogramma KKM.

