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“Neem tijd en voel alle ruis vervagen” zo zei een bevriende dominee. Ik doe 
mijn best. Elke dag wandel ik met de huppelende hond Guus aan mijn zijde een 
rondje van ruim drie kwartier, een eind door het gras, langs de tocht, over het 
waterschap pad, door naar het volgende perceel.
De hond neemt een duik in de tocht, doet een poging een haas in te halen, doolt 
dolgelukkig door de mais, lijkt hetzelfde rondje elke dag weer te ontdekken en 
leert mij daardoor ook te kijken naar wat ik werkelijk zie en beleef. Geen 
afleiding in radio, telefoon, nieuws, maar de lucht, de warmte van de zon, het 
zachte ruisen van de wind en verder stilte in de monotone stappen, in een vast 
ritme door het gras. En inderdaad: de dagelijkse wandeling die hond Guus en ik 
maken is voor beide goed. Hij blij en mijn hoofd vrij. Win-win situatie noemen ze 
dat in bestuursland. Gedachten vinden een bestemming en halen de ruis weg. 
Lekker is dat. Al wandelend in de vrije ruimte lijkt het wel alsof gedachten een 
plek vinden, geordend worden en dat geeft inzicht en ruimte.
En dan weet ik thuiskomend: sjonge jonge, wat een puinhoop lijkt ons landje. 
Soms denk ik wel eens: beter geen bestuur dan eentje die er zo’n rommeltje van 
maakt. Er is veel onrust en onzekerheid in het land. Twijfel, wat moet ik nu, waar 
gaat het heen en wat betekent dat voor mij. Diezelfde vriend benoemde durf, lef 
en eigen regie. Daar moeten we ons best voor doen. Te eenvoudig wordt er 
omgegaan met het gedachtengoed van vrijheid in keuzes, het is nog maar de 
vraag of keuzes door bijvoorbeeld de agrarische sector in alle vrijheid gemaakt 
kunnen gaan worden.  Vanuit mijn jeugd heb ik al meegekregen dat het een groot 
goed is als je keuzes kunt maken vanuit eigen regie, ook als de druk groot is en 
de omstandigheden onduidelijk zijn. Niet wachten op overheden is ook zo’n 
advies, maar zelf doen. Dat valt niet altijd mee. Makkelijker is het soms om de 
ontwikkelingen maar door te laten lopen, te zien wat ervan komt, dan volgt een 
keus als vanzelf. Wel is dan het effect, dat druk meer bepalend is voor de keus en 
wordt er niet proactief bestuurd. 

Bij keuze vanuit eigen regie zul je zelf moeten doen, zelf aan de lat staan, zelf de 
afwegingen bij elkaar leggen en op basis van die afwegingen zelf bepalen welke 
richting je op gaat. Dat is moeilijker, immers dan ben je het zelf die de 
windrichting bepaalt en sta je voor besluiten die emotioneel en zakelijk spannend 
kunnen zijn. En toch is een keus uit eigen regie, alle aspecten meenemend, altijd 
de beste. Zowel op bedrijfsniveau als op zakelijke niveau zullen we altijd aan de 
lat staan om keuzes te maken. Meestal kleine, dagelijkse keuzes. Maar soms 
moeten er toekomstbepalende stappen worden gezet en zullen we er allemaal 
een keer voor komen te staan. Als ik de overheid mag geloven zullen velen van 
ons in de agrarische sector moeten bepalen waar we staan, wat we willen, 
kunnen en mogen op welke plek en op welke manier. Er zijn diverse 
mogelijkheden: doorgaan, doorgeven aan een ander, een ander soort 
ondernemerschap, verbreden, verdiepen, vergroten, verkleinen, ex- of 
intensiveren, verplaatsen, verdwijnen als bedrijf? 
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DENNIE VEHOFF: “HET IS AAN DE REGERING EN POLITIEK 
OM SAMEN MET DE AGRARISCHE SECTOR TE BLIJVEN 
ZOEKEN NAAR EEN OPLOSSING MET BETREKKING 
TOT HET STIKSTOFBELEID. ER MOETEN VERSTANDIGE 
BESLUITEN GENOMEN WORDEN EN DAT IS HET WAAR 
HET MOMENTEEL AAN SCHORT.”

Dat vereist durf en lef. En juist daarbij is eigen regie bepalend.
Zo tussen de werkzaamheden door volg ik de hoorzitting over het 
mijnbouwdossier in Groningen. Over puinhoop gesproken. De algemene lijn die 
ik hoor gaat over kennis tekort, top down acteren, te weinig feeling met de 
praktijk, het uitfaseren van mensen met een afwijkende onderbouwde mening of 
terzijde schuiven van relevante kennis in het belang van andere strategische 
belangen, complexe structuren en in vakjes werken zonder de grotere context 
te (willen) overzien, korte termijn politiek en pleisters plakken. Zoiets heet 
politiek. Het lijkt het stikstofdossier wel.Het is een ontluisterende opsomming 
van machteloosheid en feiten die op ieder ander dossier kan worden geplaatst. 
En de zomervakantie was daarin slechts een korte onderbreking. Ondertussen 
slapen mensen buiten en komt Artsen zonder Grenzen Nederland 
ondersteunen in Ter Apel.  Bestuurders heffen vertwijfeld hun handen op in 
opperste staat van verwarring. Sjonge jonge denk ik dan.

Samen met Guus keer ik ook graag weer terug naar het erf, waar de boer en de 
dagelijkse werkzaamheden zich onverstoorbaar voortzetten, dwars door alles 
heen. Dat geeft ook rust. En weer is de bedrijfsvoering een anker in roerige 
tijden, het geeft een houvast te weten dat de veiligheid en het vertrouwen in het 
dagelijkse ritme zit, dat het doorgaat, dat de natuur niet wacht, dat de seizoenen 
zich aandienen en het ritme van de boer en het bedrijf daarop meebeweegt. Je 
kunt je erin verstoppen, schuilen op het eigen erf, de ruis van alle drukte van 
dossiers en de rommelpot van de overheid en politiek aan je voorbij laten 
trekken. En ondanks kaartjes, kleuren, droge zomer, droogte en geel gras, 
uitgedroogde mais, toch weer verder. Blik richting de winter, vooruitblik op het 
volgende seizoen, mest uitrijden, oogsten wat er te oogsten valt, inkoop van voer, 
inzet op het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid en keuzes maken in de 
melkstroom van NoorderlandMelk. Zo is ondernemerschap en eigen regie toch 
weer de basis voor de dagelijkse beslommeringen en eigen toekomstperspectief 
die door de seizoenen altijd maar weer een soort van onverstoorbare factor 
zijn. De boer, hij ploegt voort…
Met de dagen in reuring, soms zorg, vraagtekens over later, maar toch ook de 
kracht van de dagelijkse dingen, loop ik elke dag mijn rondje met Guus, neem ik 
de tijd en voel de ruis vervagen en weet dat de nuchtere kijk op dingen mij zal 
helpen om te doorzien wat er werkelijk telt, voor gezin, bedrijf en ook voor onze 
coöperatie: een rustige rots in de branding. Mijn boodschap is: wat er ook om 
ons heen gebeurt, welke reuring er ook over je heen lijkt te komen, sta op, blijf 
acteren vanuit eigen regie, met durf en lef. Ik ben ervan overtuigd, dat we dat 
kunnen. En Guus doet nog een spurtje richting de haas, neemt een duik in de 
tocht, struint door de mais. En we doen ons best…

Alma Den Hertog, voorzitter NoorderlandMelk



DE KANSEN VAN CARBON CREDITS  
VOOR DE MELKVEEHOUDERIJ
IN PERSPECTIEF VAN DEROGATIE, STIKSTOF,  
GRONDGEBONDENHEID EN BOVENAL ONZEKERHEID

MELKSTROMEN 2023
GEEF VOOR 1 OKTOBER UW KEUZE DOOR OP Z-NET

Op 21 juni was een bijeenkomst georganiseerd voor  
de leden melkveehouders met als onderwerp carbon 
credits en spreker Lubbert van Dellen. Dit was al 
gepland ruim voor de brieven van Vd Wal van 10 juni. 
Dit artikel is half augustus geschreven n.a.v. deze 
bijeenkomst en met de actuele info van dat moment.

De brieven van 10 juni liggen alweer ver in verleden. Er zijn veel 
protesten geweest. Via de brief van vrijdag 15 juli heeft de minister  
ook in beperkte woorden de kaartjes naast haar neergelegd, maar de 
doelen zijn nog hetzelfde.

Diverse gedeputeerden van provincies geven ondertussen aan dat de 
doelen qua natuur, water en klimaat ook gerealiseerd kunnen worden  
op een wijze die veel minder pijnlijk is voor het platteland. Hierbij zoeken 
ze de ruimte in:
-  Bijdrage vanuit industrie en mobiliteit aan verlaging stikstof emissie
-  Agrarische bijdrage via voer en managementmaatregelen waardoor de 

reductie opgave kleiner wordt.
-  Agrarische bijdrage via techniek en innovatie waardoor de reductie 

opgave kleiner wordt. Waarbij de Lely Sphere, JOZ-oplossing en 
luchtwassers het meest worden genoemd en vloer oplossingen amper 
worden genoemd.

-  En stellen diverse gedeputeerden dat de kaartjes niet voor alle 
natuurgebieden correct waren.

-  Waarbij verplaatsing van piekbelasters nog steeds een belangrijk item blijft.
-  Diverse provincies (waaronder de noordelijke 3) hebben ondertussen 

een eigen pad uitgezet en zijn die weg ook ingeslagen.

Ondertussen lijkt het erop dat de derogatie in 2022 ook voor het  
laatst is. Waarmee grondgebondenheid en mest afvoer nog meer op 
agenda is gekomen.

Afgelopen periode is premier Rutte met diverse boeren in gesprek gegaan 
en Remkes heeft ondertussen ook diverse gesprekken gehad. Waar 
doelstelling 2030 reductie stikstof blijft staan, komt er meer ruimte ook vanuit 
kabinet voor de technische oplossingen, wordt KDW aan en kaartjes aan de 
kant gelegd. En is perspectief voor veehouders een serieus item geworden.

Waar in Nederland de scherpe kanten van stikstof af gaan komt vanuit 
Brussel steeds meer druk op grondgebondenheid en derogatie. Ook dit zet 
veel druk op extensiveren maar dan niet uit Den Haag maar uit Brussel. 
Dat die druk serieus is, wordt wel onderstreept met de druk die nu ook op 
Ierland zit die vanwege klimaat (CO2 en methaan) haar melkveehouderij 
met 25% moet inkrimpen (of het houden zo moet aanpassen dat er 
minder klimaatgas wordt uitgestoten).

Dit is tegelijk ook het perspectief voor carbon credits. De kern van carbon 
credits is dat grote bedrijven in stappen CO2 neutraal moeten worden. 
Dus de uitstoot van hun vrachtwagens, auto’s en fabrieken tot 0 terug 

Bij NoorderlandMelk heeft u ieder jaar de keuze aan welke melkstroom u wilt leveren.
Deze keuzevrijheid is uniek. Er zijn aan de 4 verschillende melkstromen van NoorderlandMelk geen maximale 
volumes toegekend. U heeft op deze manier de mogelijkheid een melkstroom te kiezen die het beste bij u als 
ondernemer past. Wel zo eerlijk!
Het melkstroomcontract wordt afgesloten voor 1 jaar. 

Maak uw keuze voor een melkstroom via:
Z-net > Mijn machtigingen > NLM-melkstromen 2022-2023. 

U ondertekent het contract met een digitale handtekening. Door het plaatsen van een handtekening gaat u 
akkoord met de voorwaarden zoals genoemd in het contract

In onderstaand overzicht vindt u de keuzemogelijkheden en voorbeeldcontracten en de daarbij behorende 
voorwaarden:

moeten brengen. Lukt dat niet dan moeten ze die uitstoot compenseren 
met vastlegging van CO2. Of deze vastlegging gebeurt met bomen planten 
in Brazilië of kopen van vastgelegde CO2 in de vorm van carbon credits 
van Nederlandse boeren die CO2 vastleggen maakt wel degelijk een 
verschil. We zien dit terug in toename van de prijs van carbon credits. Op 
dit moment kunnen Oostenrijkse en Franse boeren al vastgelegde CO2 in 
grasland verkopen. In Nederland is dit pas vanaf medio 2023 voor alle 
agrariërs mogelijk, en nu al voor melkveehouders in veenweide gebieden. 
Zie ook de oproepen hiertoe.  

Veel informatie hierover  
kunt u vinden op:

Belangrijk voor u als melkveehouder is te weten dat een bedrijf boven de 
ruwweg 20.000 kg melk per ha volgens de modellen een klimaatgas 
uitstoter is en bedrijven onder de 20.000 kg melk per ha volgens de 
modellen klimaatgas vastleggers zijn en dus carbon credits kunnen 
verkopen. Ook dit zet een push richting grondgebondenheid met een 
verdienmodel.

Dezelfde positieve marktontwikkeling zien we terug bij groen gas. Waar dit 
biogas eind 2021 nog een prijs van 80 cent had (contract 3 jaar) wordt het 
nu gecontracteerd voor 2,75 per kuub (contract 3 jaar) waardoor biogas 
winning met (mono of reguliere) mestvergisters in ieder geval de komende 
3 jaar zeer winstgevend is geworden.

Is uw bedrijf een stuk intensiever dan 20.000 kg melk per ha dan is het van 
belang om na te denken wat er dan mogelijk is. Naast extra grond zijn er 
ook technische mogelijkheden die juist in Nederland goed passen.

Dwars door de ruis van stikstof informatie is het zaak om voor uw 
melkveebedrijf een visie neer te zetten gericht op de periode na stikstof 
waarbij nu al het voor de verkoop van melk van wezenlijk belang is of de 
melk CO2 neutraal is. Dit kan door grondgebondenheid, maar er zijn ook 
andere oplossingen. Deze zijn van belang voor de melkveehouders die niet 
van plan zijn de stoppen door stikstof.

Lubbert van Dellen

NoorderlandMelk Basis
VLOG+

Weidemelk VLOG+ met Weidegang
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Dennie: wat mij ook erg stoort is dat het de politiek koud laat wat er nu 
allemaal in agrarisch Nederland gebeurt. Ze blijven stug vasthouden aan het 
voorgestelde beleid.
Annegien: we zien en verwachten ook dat de provincie Friesland er wel iets 
anders in staat. Er zijn meer provincies die dat zo zeggen maar je moet maar 
afwachten wat het uiteindelijke beleid wordt. Dat geeft veel onzekerheid en 
dat is niet fijn. Het gaat natuurlijk allemaal om wensnatuur. Bijvoorbeeld: Een 
boswachter signaleert een plantje en wil dat dat plantje daar standaard groeit 
en dat is niet zo, dus het gaat slecht met dat stukje natuur.

Koeien opfok en keuzes: We hebben een 100% HF veestapel 
en enkele witruggen omdat we de tekening erg mooi vinden. De melk- 
koeien staan jaarrond op stal. De nieuwe stal hebben we volgens de 
MDV-eisen gebouwd en zijn voorzien van alle comfort. Ons jongvee 
loopt op een andere locatie en hebben daar wel een uitloop naar  
buiten. Een maand voordat het jongvee afkalft komen ze weer terug.

Natuur:
Annegien: We doen mee met ELAN in Zuid Oost Friesland, een vereniging 
voor agrarisch natuurbeheer. We krijgen een vergoeding voor het 
bomenonderhoud op ons bedrijf. 
We zijn niet aangesloten bij een belangenbehartiger, maar ik onderzoek  
wel eens wat andere partijen voor de boer kunnen doen. Samen krijg je 
meer voor elkaar dan in je eentje.

NoorderlandMelk, hoe denk je over de coöperatie:
De voorzitster heeft het de afgelopen jaren goed gedaan. Wij zijn lid van 
NoorderlandMelk geworden omdat de coöperatie ons in 2007 erg aansprak. 
Er zijn natuurlijk minder goede jaren geweest maar ik heb het gevoel dat 
sinds Alma Den Hertog haar taak heeft opgepakt de zaken als maar beter 
zijn gegaan. De ledenbetrokkenheid is vergroot en we zitten weer op één lijn 
heb ik het gevoel. We hebben natuurlijk ook een stabiele samenwerkings-
partner in Royal A-ware, die doet wat ze beloven. Zoals Adrian Langereis  
het ook zei: er is veel reuring in Zuivel Nederland maar bij NoorderlandMelk 
is er organisatorisch rust. Het voordeel van een coöperatie is dat je nog kunt 
meedenken en meebepalen en zo invloed uitoefenen. 
Annegien: Bij NoorderlandMelk heerst een familiaire cultuur. Je kunt als  
lid kritisch zijn en dat moet ook. Het is mooi dat het bestuur open staat  
voor een tegengeluid.
Dennie: Bij NoorderlandMelk kun je in een kleinere setting werken zoals 
bijvoorbeeld op de huiskamerbijeenkomsten. Je kunt dan ook echt met 
elkaar in gesprek en sparren.

Tot Slot:
Dennie: het is aan de regering en politiek om samen met de agrarische 
sector te blijven zoeken naar een oplossing met betrekking tot het 
stikstofbeleid. Er moeten verstandige besluiten genomen worden en dat is 
het waar het momenteel aan schort. 
Annegien: ik wil in het kader van de hele stikstofdiscussie nog zeggen: Wat je 
nu ziet aan acties van de boeren, die ontstaan natuurlijk door pure wanhoop. 
Als boeren moet je wel proberen om positief te blijven en hoop houden en 
het vertrouwen en geloof hebben dat het goed kan komen en dat we als 
boeren door kunnen.

Erika Otten

ERIKA DE BOER OP  
VEHOFF, DONKERBROEK

Familie: Vehoff, Donkerbroek
Gezinssamenstelling:   Dennie en Annegien Vehoff en hun 3 kinderen 

Ruben (14) Noëlle (11) en Esther (5)
Melkstroom:  VLOG+
Aantal melkkoeien:  216 100 % HF 
Aantal stuks jongvee:  80
Kg melk:  2 miljoen 
Aantal hectares:   124 waarvan 23,5 ha mais en 100,5 ha grasland
Arbeidskrachten:  2,5 FTE

De familie Vehoff woont op de Peggepleats in Donkerbroek. Pleats 
betekent boerderij. Voor de boerderij staat een rode beuk waarvan de 
stam tijdelijk omhuld is met een omgekeerde Nederlandse vlag. Een beuk 
in de tuin staat symbool voor o.a. wijsheid en aandacht, warmte en troost, 
standvastigheid en waakzaamheid, creativiteit en doorzettingsvermogen. 
Allemaal eigenschappen die bij de boeren in Nederland zeker aanwezig 
zijn. Dennie en Annegien hebben elkaar tijdens de studie in Dronten 
ontmoet. Ik begrijp inmiddels dat Dronten een broedplaats is voor het 
ontstaan van relaties in de agrarische sector.

Waar worden jullie blij van in jullie  
dagelijkse werkzaamheden:
Dennie: de omgang met de dieren en het genieten van de beesten.  
Onze oudste koe is 16 jaar en heeft inmiddels grijze haren. Ik heb een 
emotionele band met deze koe. Zij heeft 100.000 kg melk gegeven en krijgt 
binnenkort weer een kalfje. Ik heb enkele witruggen en daar heb ik ook veel 
plezier in. Het werken in de natuur maakt mij blij. Daar haal ik de inspiratie en 
moed vandaan om de dagelijkse werkzaamheden op te pakken. Ook de 
vrijheid die je hebt om zelf je dagelijkse werkzaamheden in te plannen.  
Soms kijk ik even terug en ben ik er trots op wat we samen allemaal voor 
elkaar gekregen hebben. Annegien: het mooiste is, dat je ziet dat alles groeit 
en bloeit. Ik geniet van het bezig zijn in de natuur en af en toe denk ik dat  
we gelukkig mogen zijn dat we zo mogen werken en leven. Er is altijd wel 
wat te doen en er is afwisseling genoeg. Je wordt niet blij van een droog jaar. 
Wij beregenen ook niet. 

Dennie: We hebben natuurlijk droge jaren gehad maar de droogte valt hier 
eigenlijk nog wel mee. Vaak valt er net op tijd weer regen. De grasgroei op 
veen blijft vaak nog lang doorgaan. Op een zandkop verkleurt het gras 
weleens maar dat trekt ook wel weer bij. 
Ook het doorontwikkelen en het runnen van een bedrijf, die uitdaging ligt er 
natuurlijk ook continue. Vorig jaar hebben we de grond van de stoppende 
buurman erbij gekocht. We hebben op deze manier een prachtige huiskavel. 
Je mag alles naar je eigen inzichten inrichten en dat vind ik het mooiste  
van mijn vak.
Wat zijn je toekomstplannen: Dennie lacht; plannen genoeg maar door  
de hele stikstofdiscussie is het maar de vraag wat er mogelijk is en blijft.  
We hebben natuurlijk vorig jaar grond gekocht en gedeeltelijk wat land op 
afstand verkocht. Er zijn plannen om een 4e robot aan te schaffen en nog iets 
meer te gaan melken. Onze vergunningen hebben we op orde. Maar dan 
blijft natuurlijk de vraag of het ook mag. Wat gaat de regelgeving doen.  
Als we volgens het beruchte kaartje moeten gaan krimpen dan is het  
maar de vraag of een forse investering nu verstandig is.
Annegien; soms moet je je plannen wat bijsturen en via een omweg toch je 
oorspronkelijke plan uitvoeren. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Je 
moet daar flexibel in zijn. Maar door de landelijke ontwikkelingen ten aanzien 
van het stikstof verhaal zit er natuurlijk op groei wel een stop.

6 7



98

Het leverde een vlammend betoog op met een levende discussie.  
Het bracht inzicht en we leerden van elkaar. ‘s Middags nam Paulien 
Hogenkamp, agrarisch coach, de groep mee in de familieverhoudingen 
binnen een gezin en bedrijf. Als potentieel opvolger ben je enerzijds  
kind van je ouders, maar ook partner in de bedrijfsvoering. Als ouders  
wil je altijd je kind beschermen en hem of haar leren wat beter kan. 
Tegelijkertijd hoort je kind een volwaardige partner in de bedrijfs- 
voering te zijn. 

Is dat ook zo? Of lopen die rollen juist door elkaar?
Een verhelderende blik op familierollen en gelijkwaardigheid in 
bedrijfsvoering gaf opening tot een zeer open gesprek en een blik van 
herkenning onder de jonge bedrijfsopvolgers.
Het herkennen van patronen, daar actief mee aan de slag gaan en  
open communiceren geeft, juist in familiebedrijfsverband, ruimte om  
op een goede manier binnen verschillende generaties met elkaar op 
gelijkwaardig niveau samen te werken met respect voor ieders rol.
Daar moet iedereen hard aan werken en soms is er externe hulp  
voor nodig. Hulp vragen komt vaak te laat, juist vroegtijdige open 
gespreksvoering kan veel leed en onduidelijkheden naar de toekomst  
toe voorkomen. 

Het was een prachtige inhoudelijke, emotionele  
jongerendag met eye openers en lessen.
Er zit kracht in de jonge generatie ondernemers, die zich niet uit het  
veld laten slaan door de diverse maatregelen maar juist met kracht  
naar de toekomst kijken, naar het bedrijf en naar zichzelf.
Dank aan Erik voor het organiseren van deze dag, voor herhaling vatbaar!

Alma Den Hertog

NOORDERLANDMELK 
JONGERENDAG VRIESPUNT 

EN WATER 
IN DE MELK

Het vriespunt is een kwaliteitskengetal van rauwe melk. Het wordt bepaald om na te gaan of vermenging met 
water heeft plaatsgevonden. Melk bevriest bij een lagere temperatuur dan water. Bevat melk meer water dan 
ligt het vriespunt dichter bij 0 °C. De meest voorkomende oorzaken van water in de melk zijn problemen met  
de melkwinningsapparatuur waardoor er water bij de melk kan komen.

Vriespunt melk gemiddeld −0,521 °C
• Het vriespunt van melk is de hoogste temperatuur waarbij ijsvorming plaatsvindt. 
•	 Een	normaal	vriespunt	van	rauwe	boerderijmelk	ligt	tussen	−0,518	en	−0,527	°C	met	een	rekenkundig	gemiddelde	van	−0,521	°C.	
•	 In	de	zomer	van	2019	steeg	het	maandgemiddelde	van	−0,521	°C	in	april/mei	2019	naar	−0,517	°C	in	juli	2019:	een	verhoging	van	0,004	°C.	
•	 In	de	zomer	van	2021	steeg	het	maandgemiddelde	van	−0,521	°C	in	april/mei	naar	−0,518	°C	in	juli:	een	verhoging	van	0,003	°C.
• Deze lichte verhoging in het vriespunt in de zomer komt ook voor in de ons omliggende landen.
•	 -0,004	verhoging	van	het	vriespunt	komt	normaal	overeen	met	1	%	water	in	de	melk.

In	opdracht	van	de	Nederlandse	Zuivel	Organisatie	(NZO)	is	onderzocht	wat	de	verklaring	hiervoor	is.	De	belangrijkste	oorzaak	blijkt	het	weer:	 
hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid in combinatie met het drinkgedrag van melkvee. De kwaliteit van het verstrekte “ruw” voer tijdens 
het warme weer is ook van invloed op het vriespunt. Daarnaast zijn er nog andere invloeden, zoals ras en leeftijd van de veestapel, die een 
beperkte invloed op het vriespunt hebben.

Om in de toekomst kwaliteitskorting op vriespunt te voorkomen door omstandigheden die niet met extra water in de melk te maken hebben zal 
NoorderlandMelk	in	2023	de	normen	voor	kwaliteitskorting	op	vriespunt	aanpassen.
Blijft	dat	water	in	de	melk	niet	gewenst	is.	De	meest	voorkomende	oorzaken	van	water	in	de	melk	zijn:
•	 	Storing	bij	de	reinigingsautomaat/	inspoel	beveiliging.	Het	gevolg	is	dat	er	ook	reinigingsmiddel	in	de	melk	komt.	Reinigingsmiddel	geeft	een	

smaak afwijking aan de melk. 
•	 	De	laatste	melk	met	te	veel	water	wegpompen.	Als	u	dit	1	tank	niet	doet	kunt	u	direct	aan	het	vriespunt	van	de	volgende	melktank	zien	wat	

het effect is.
•  Problemen met drainage van de melkleiding, melkontvangst of melkrobot.

Mocht	u	vragen	hebben	neem	contact	op	met	Johan	Grolleman,	kwaliteitsmanager	NoorderlandMelk:	 
j.grolleman@noorderlandmelk.nl	of	0645312042

ONZE JONGERENADVISEUR, ERIK OVERKEMPE,  
ORGANISEERDE OP 14 APRIL JL. EEN JONGERENDAG. 

In het ochtendprogramma gaf Roy Meijer, voorzitter van het NAJK, een passievolle inkijk in het belangenbehar-
tigen en wat daarvoor komt kijken. Hoe er gekomen wordt tot een onderbouwd standpunt en op welke wijze deze 
wordt ingezet bij beleidsmakers. Maar ook een toekomstbeeld schuwt de voorzitter niet. Hij is duidelijk in wat hij 
denkt dat nodig is en waar de toekomstige boer zijn of haar inzet naar toe kan gaan. Alleen sta je nergens, samen 
ben je sterker, dat lijkt wel het motto van het NAJK. Krachtig en vanuit een zelfstandige aanpak werkt het NAJK 
op diverse beleidsonderwerpen samen met collega organisaties. Roy Meyer is als voorzitter zeer actief, overlegt 

vooral in deze drukke tijden veel en schuwt duidelijke stellingname niet. 
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WeideWeelde is door de a.s.r. beoordeeld. Op grond van deze analyse 
is de beoordelaar tot de conclusie gekomen dat Weide Weelde goed 
aansluit bij de duurzaamheidsinitiatieven die de a.s.r. zou willen verbin-
den aan haar beloning voor duurzaam boeren.
Weide Weelde boeren die land pachten of in erfpacht hebben uitge-
geven aan de a.s.r. hebben de mogelijkheid om over de gehele looptijd 
van hun contract korting te ontvangen; de eerste 3 jaar zal dat 10% 
bedragen en vanaf jaar vier tot einde looptijd bedraagt dit 5%. Om 
hiervoor in aanmerking te komen zijn er duurzaamheidseisen gesteld 
op het gebied van bodem, biodiversiteit en bedrijf. 
Als opmerking van de beoordelaar ontvingen we het volgende com-
pliment waar we als WeideWeelde trots op kunnen zijn.
“a.s.r. wilt graag de leden van Weide Weelde complimenteren voor 
hun inzet op het gebied van duurzaamheid en hoopt met haar belo-
ning voor duurzaam boeren de mogelijkheid tot stapeling van kortin-
gen interessanter te maken voor agrariërs en daarmee de transitie 
naar een duurzamere bedrijfsvoering te versnellen”.

( ERF )PACHTKORT ING DOOR  
A . S .R . ALS  J E   VOLDOET  AAN DE  
VOORWAARDEN VAN DE  WE IDE  WEELDE 
BOERENZUIVEL  MELKSTROOM.

Wilt u als niet Weide Weelde boer ook gebruik maken van de (erf) 
pachtkorting van a.s.r. en denkt u aan de voorwaarden van de Weide 
Weelde boerenzuivel melkstroom te voldoen stuur dan een mail naar 
Patrick Doornenbal, manager Financiën en Projecten 
NoorderlandMelk, (p.doornenbal@noorderlandmelk.nl) voor meer 
informatie en een analyse van uw bedrijf.
Door de a.s.r. wordt o.a. als voorwaarde gesteld dat je deelneemt aan 
de Open Bodemindex (OBI) en de bodemmonsters worden gedeeld. 
Deelname verschaft inzicht in de bodemkwaliteit en toegang tot een 
inspiratielijst met mogelijke maatregelen om de bodemkwaliteit te ver-
beteren.

Ben je van plan land te pachten van a.s.r. of land in erfpacht uit te 
geven dan levert dit nog een bijkomend voordeel op. Doordat 
WeideWeelde een goedgekeurde certificering heeft word je bedrijf 
vrijgesteld van de verplichting tot het aanleveren van een businessplan, 
dit ter vergemakkelijking van het aanvraagproces omdat de gestelde 
voorwaarden van het certificaat voldoende inzicht biedt in de invulling 
van agrarisch natuurbeheer, duurzaamheid en biodiversiteit binnen het 
agrarisch bedrijf.

BORGING VLOG+ 
EN  VLOG+ MET 
WE IDEGANG 
MELKSTROOM 

Ieder jaar borgen we door middel van  
een enquête in Z-net de aanvullende  
voorwaarden voor de VLOG+ en  
VLOG+ met Weidegang melkstroom.

Levert	u	aan	1	van	de	bovenstaande	melkstromen,	 
vul	dan	uiterlijk	30	september	de	enquête	in.
Dit jaar is het opnieuw toevoegen van de benodigde 
documenten noodzakelijk.
U	vind	de	enquête	op	:	Z-net	-	Mijn	Z-net	-	 
Mijn	enquêtes	-		00191	Melkstroom	VLOG+	en	
VLOG+	met	Weidegang	2022

Heeft u hulp nodig bij het invullen neem dan  
contact op met het bestuurssecretariaat.
Patrick Doornenbal of Erika Otten zijn u  
graag behulpzaam.
telefoon	050-8200295	of	info@noorderlandmelk.nl
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Voor een goede relatie met onze afnemers is het ontzettend belangrijk dat wij melk leveren van goede 
kwaliteit. De tankwacht op uw bedrijf speelt een belangrijke rol in de borging van de kwaliteit van de melk. De 
tankwacht geeft een signaal als de melk niet op de juiste temperatuur wordt gekoeld, als het roerwerk niet 
functioneert of als de tank niet op de juiste temperatuur wordt gereinigd. Ook registreert de tankwacht of de 
melk volgens de wettelijke normen in de tank is opgeslagen, voordat de RMO-chauffeur de melk komt halen.

Tijdens de jaarlijkse controle door de onderhoudsmonteur van de melkkoeltank en koelapparatuur worden de 
bevindingen vastgelegd in het meet en adviesrapport van  
de KOM (is onderdeel van QLIP)

Nieuwe ISO-norm
In 2020 is er een nieuwe internationale ISO-norm voor tankwachten beschikbaar gekomen. Deze nieuwe ISO-
norm leidt tot de volgende aanvullingen bij de beoordeling van het functioneren van de tankwacht door de 
servicemonteur: 
•  De tankwacht moet een uitleesbaar geheugen hebben van tenminste 60 dagen, zodat beoordeeld kan 

worden of de melk in die periode onder de juiste condities bewaard is geweest. 
•  De tankwacht moet in staat zijn om bij stroomuitval een alarmsignaal af te geven.
•  Tenslotte moet de tankwacht het koelproces registreren wanneer melk in de koeltank aanwezig is.

Deze functies maken het mogelijk om afwijkingen in het koel- en bewaarproces van rauwe melk vroegtijdig te 
signaleren en stellen u als veehouder in staat aantoonbaar te borgen dat  
de rauwe melk op een correcte manier werd gekoeld, geroerd en bewaard. 

Uitleesbaar geheugen van tenminste 60 dagen
Vanaf 1 januari 2022 zijn alle drie bovengenoemde criteria opgenomen op het meet- en adviesrapport. Voor 
nieuw en her te plaatsen tankwachten zijn deze criteria conform de  
ISO-norm 2020 een eis. Voor bestaande tankwachten wordt per 1 januari 2023 het eerste criterium, namelijk 
het uitleesbare geheugen van tenminste 60 dagen, vetgedrukt opgenomen op het meet- en adviesrapport. 
Veruit de meeste tankwachten in Nederland beschikken momenteel al over een uitleesbaar geheugen van 
tenminste 60 dagen. Per 1 januari 2023  
geeft KOM enkel een goedgekeurd meet- en adviesrapport af wanneer de tankwacht aan  
dit criterium voldoet. Een goedgekeurd meet- en adviesrapport is een voorwaarde om te kunnen voldoen aan 
de eisen van het kwaliteitsborgingsysteem van NoorderlandMelk.  
(en van alle zuivelondernemingen in Nederland). Voor vragen over uw tankwacht en het  
meet en adviesrapport kunt u contact opnemen met uw leverancier van koelapparatuur. 
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NOORDERLANDMELK 
15  JAAR TANKWACHT MET  U ITLEESB AAR 

GEHEUGEN VAN TENMINSTE  
60  DAGEN

(13  APR I L  2007 - 2022 )

Even in het kort hoe wij bij NoorderlandMelk zijn gekomen.
In het voorjaar van 1988 gingen we naar een boerderij in Groningen 
vanuit een boerderij in Noord-Holland. Daaraan voorafgaand kwam 
de heer Postma op bezoek op de boerderij.
De heer Postma was de buitendienstmedewerker bij Zuivelfabriek  
“de Kievit”. Hij zag het wel zitten dat wij melk gingen leveren in 
Groningen. We werden lid van de Z.V.M. in de provincie Groningen.
De jaarvergaderingen werden gehouden in het Dorpshuis te  
Den Horn onder leiding van de gebroeders Van der Zwaag.  
Hoeveel leden er toen waren? Dat weet ik niet meer.
In 2002 ging de melk niet meer naar de Kievit, maar via Hoogwegt 
Milk groep naar DOC Kaas en Lyempf. 
Afdeling Groningen vergaderde in Hotel Aduard. Afdeling  
Drenthe/Friesland in ’t Witte Huis te Donkerbroek. Na afloop een  
bal gehakt. Dat verklaarde de altijd hoge opkomstpercentages.
Tot in november 2006 Hoogwegt Milk stopte met de inname  
van melk voor de leveranciersverenigingen Z.V.M. en M.L.V.  
(Drenthe en Friesland)

NoorderlandMelk bestaat nu 15 jaar. Wie had dat ooit durven dromen.
Het avontuur begon in 2007. Toen het eerste jaar voorbij was met een gemiddeld goede 
melkprijs, dapper verder met het tweede jaar. Lustrum van 5 jaar, 10 jaar en nu 15 jaar.

GEFELICITEERD!
GREET KOOMANS, BOERDERIJ RIJNSTERHEERD, ADORP

Rink Post transportbedrijf deed het gehele melkvervoer.
In november 2006 werden de beide besturen van de  
leveranciersverenigingen bijeengeroepen. 
Hoogwegt Milk wilde stoppen met de inname van boerderijmelk.  
Ze hadden al bedacht dat we naar DOC Kaas in Hoogeveen  
konden overstappen.
We hebben een excursie gehad naar de fabriek. Na afloop kregen we 
een badhanddoek mee. De gezamenlijke verenigingen hadden niet een 
goed gevoel over hoe met ons boeren omgegaan werd. Een bepaalde 
arrogantie straalde ervan uit. Dus gingen de beide besturen aan het 
werk om zelf afzet te creëren.
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Dat was gelukt. Op vrijdag de 13e april 2007 was de oprichtingsverga-
dering. 145 Melkveehouders hadden zich aangesloten. Met ongeveer 91 
miljoen kilogram melk. “De saamhorigheid van deze club zit ontzettend 
diep” (interview Ad van Velde) De naam van de nieuwe coöperatie 
was bedacht door de familie Sonneveld.  

NOORDERLANDMELK

Het eerste bestuur bestond uit; Marian Broekhuyse, Matthieu Lam, 
Eddy Reuvekamp, 
Berend van Noord, Kees Hoekman, Ad van Velde en Adrian Langereis.
In 2012 160 melkveehouders met 120 miljoen kg melk.
In 2014 180 leden met 120 miljoen kg melk.
De afzet werd door middel van contracten vastgelegd met Hyproca 
Dairy, Henri Willig, Lyempf en De Katshaar. 
Dieptepunt was het faillissement van Lyempf (2010). Dat heeft ons als 
veehouders veel geld gekost. Tot op heden is de zaak nog niet opgelost.

Zomaar even wat jaartallen en feitjes op 
een rij die NoorderlandMelk typeren:

2013
Aankoop de Katshaar door NoorderlandMelk.
De Katshaar werd door Royal A- ware in 2013 doorgestart. 

1 oktober 2013
Vrouwendag. Georganiseerd door Stieneke Ydema en Marian 
Broekhuyse.
Onderwerp; Een beter imago begint al op het erf ”. Met spreekster 
Marlies van Zeeland (bekend van Boer zoekt Vrouw). Het was een 
leuke inspirerende dag met allemaal vrouwen van NoorderlandMelk 
boeren. Bijzonder eens zonder mannen te zijn. Er zijn dan heel andere 
gesprekken, vragen en discussies.
Na afloop kregen we een goodie bag mee naar huis. 

Maart 2013
Op zoek naar een partner om meer stabiliteit in de afzet en de melk-
prijs te hebben, ging NoorderlandMelk een samenwerkingsovereen-
komst aan met Royal A-ware in Heerenveen.

Oktober 2014
Overname Rink Post door AB Texel. Een einde aan een jarenlange fijne 
samenwerking met het bedrijf Rink Post. De auto’s en de meeste chauf-
feurs gingen over naar AB Texel.

Spardag: sparren met het Bestuur over een bepaald onderwerp.
Ik weet nog dat duurzaamheid één van de thema’s was. Een geheel 
nieuwe term in de melkveehouderij.
Ik weet de naam van de boer niet meer die deze opmerking maakte. 
Als hij dit leest, zal hij zich erin herkennen denk ik.  

“Weet je wat duurzaam is?”  
Dat mijn opa van 90 nog  
steeds op het bedrijf is.”. 
Toch is de term duurzaamheid in de melksector gemeengoed  
geworden, net als in andere sectoren.

Juni 2017 
Het merk Weide Weelde gaat van start.
“Vogelvriendelijke melk” geproduceerd door 12 Gildeboeren.  
Speciale voorwaarden qua graslandbeheer, weidegang, natuur en wei-
devogelbescherming.

Huiskamerbijeenkomsten en workshops. Met een kleine groep een 
bepaald onderwerp behandelen. Je kunt luisteren, je kunt vragen stellen, 
je kunt je mening geven. Je mag zijn wie je bent. In een kleine setting en 
in een “huiskamer” geeft dat een goed gevoel. Je steekt er altijd iets van 
op en neem je dan mee naar huis.

Juni 2019
Welke stroom kies jij? Keuzemogelijkheid in diverse melkstromen.
Basis melkstroom, VLOG+, VLOG+ met Weidegang, Weidegang
Weer een geheel nieuw item. Je kunt denken er is maar één soort 
melk. 
Door de druk van de retail en in mindere mate de consument zijn we 
wel gedwongen een bepaalde melkstroom te kiezen. Met daaraan vast 
een bepaald verdienmodel.
Elke boer kiest wat hem of haar de beste melkstroom lijkt. 
Zo kregen we een pakketje thuisgestuurd met documentatie en een 
Milkyway. Hoe toepasselijk ook.

2020
Toen kwam corona. Even geen vergaderingen en bij elkaar zijn.
Wel een digitale vergadering. De jeugd moest op die manier ook met 
school bezig zijn.
Dus waarom wij als volwassenen niet? De mogelijkheden zijn er. Online 
was een prima tijdelijke oplossing.
Hoewel, de gezamenlijke lunch is toch wel heel fijn. Even een uurtje van 
de stoel af. Even wat mensen spreken. Even wat anders als vergader-
punten. Er is vast nog heel veel meer te vertellen over de afgelopen 15 
jaar. NoorderlandMelk leden zijn een apart stel eigenwijze boeren.
De omgang met elkaar en de transparantie van het Bestuur is een 
groot goed. Ik zou zeggen: “Ga zo door, trots op wat we met elkaar 
hebben bereikt”. 

Niet gaan achteroverleunen, maar op de toekomst gericht blijven.
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AGENDA

Jubileumfeest Veenhuizen
zaterdag 24 september, zie uitnodiging. Aanvang 10.00 uur

Najaarsvergadering,  
donderdag 24 november, Postwagen Tolbert. Aanvang 10.30 uur

JUBILEUMFEEST 
VEENHUIZEN
Wij willen u en jou van harte uitnodigen voor deze  
feestelijke dag. Het programma ziet er als volgt uit.

Start 10.00 uur
In de ochtend kunt u een keuze maken uit één van de  
volgende activiteiten:
1. Bezoek gevangenismuseum
2. Excursie Maallust bierbrouwerij
3. Excursie Kaaslust

U start de dag door om 10.00 uur aanwezig te zijn op één
van de excursielocaties. Een bestuurslid zal u daar verwelkomen.

12.00 uur  Het Verenigingsgebouw 
Opening door Alma Den Hertog,  
voorzitter NoorderlandMelk

12.45 uur BBQ en borrelen
15.00 uur Einde programma

Na afloop kunnen we nog gezellig samen napraten onder het  
genot van een drankje en genieten van de mooie omgeving.

Opgave is mogelijk tot en met woensdag 21 september  
via info@noorderlandmelk.nl onder vermelding  
van de excursie van uw keuze.




