
“ SAMENWERKEN IS EEN GROTE KUNST  
WAARVOOR JE OVER VEEL VAARDIGHEDEN  
MOET BESCHIKKEN.” 

Het lijkt een compleet andere tijd dat wij als Agrosector samen 
massaal optrokken naar Den Haag. We voelden ons zo ontzettend 
de kop van Jut in een maatschappij als Nederland. Er werden keuzes 
gemaakt en discussies gevoerd op basis van planmatigheid, luxe en 
welvaart en de gedachte dat alles maakbaar en planbaar is. Ik denk 
daarbij aan het produceren van voedsel, de invulling van de natuur  
en de publieke ruimte en het plannen van prachtige verre reizen. 
We belandden met elkaar bij de vraag waar het eigenlijk om gaat:  
wie gaat welke ruimte benutten in een landje als Nederland? Een land 
met een steeds individualistischere maatschappij, waar het ik meer telt 
dan het wij of het collectief belang. Vragen als waar zullen we in de 
toekomst van bestaan en welk verdienmodel zal ons land ook voor 
volgende generaties hebben, werden naar de achtergrond verdrongen.
Het lijkt uit een voorbije tijd, maar tegelijkertijd nog maar zo 
kortgeleden, dat we de Nederlandse vlag omgekeerd aan de 
vlaggenmast hadden wapperen en ons grote zorgen maakten om het 
bestaan en de bestaansruimte van de agrarische sector in Nederland.
 
Ook in het nu maken we ons allemaal zorgen om ons bestaan,  
maar dan voor Nederland als geheel en wereldwijd. Dwars door alle 
eerdere issues heen. We hebben plotseling een gemene deler die 
corona heet en die alle zekerheden aan de kant schopt. Het blijkt 
maar weer dat eigen gezondheid, die van ons gezin en de mensen  
om ons heen, voor ons zo waardevol is. 
 
De afwegingen die gemaakt worden in ons gezondheidssysteem raken 
iedereen. Ons geregelde leventje is ontregeld. Het ik gaat in een 
handomdraai weer naar het wij, zo lijkt het. Een gezamenlijke vijand 
bindt. Juist het wegvallen van vanzelfsprekendheden in contacten en 
de beperking in bewegingsvrijheid hakken erin. Het geeft, ondanks 
alle digitale oplossingen, toch ook een groot gevoel van isolatie en 
afgeschermd zijn. We weten door dit alles wat de kernwaarden zijn 
van ons bestaan.
 
En wij, agrariërs, die de kop van Jut leken, zijn nu terecht één van de 
vitale sectoren. Voeding is één van de basisbehoeften wereldwijd en 
geen vanzelfsprekendheid maar een prachtig goed.  
 
Naast de hardwerkende andere vitale sectoren doen we ons best 
de keten volop te laten draaien. Omvallen kunnen we ons niet 

veroorloven, we hebben een wereld te voeden. Ook de andere vitale 
sectoren kennen hun verantwoordelijkheid en spannen zich tot het 
uiterste in. Openlijk gewaardeerd door de maatschappij. En terecht!
 
Wat de gevolgen van de wereldwijde coronacrisis zullen zijn is niet 
duidelijk, maar dat de economie wereldwijd een nieuwe balans 
zal moeten vinden lijkt helder. Op de kortere termijn is niets 
vanzelfsprekend, dat zal ook helder zijn. De gevolgen van de crisis 
zullen ontegenzeggelijk ook effecten hebben op ons als ondernemers 
en op de zuivelsector in zijn geheel. Hoe en wat, dat gaan we 
ontdekken de komende periode. 
 
De kracht die tegelijkertijd uitgaat van de sector is groot: de boer die 
ploegt voort…. Werkzaamheden gaan door, de inzet op het nieuwe 
groeiseizoen is als vanouds. Het lijkt bijna op een onverstoorbare 
manier, maar dat is schijn. Crisis geeft onzekerheden in het gezin maar 
ook in onze bedrijven. Boeren zijn geen praters. Vaak is een escalatie 
pas een signaal van achterliggende emoties en problemen.  
Het is belangrijk, juist ook nu, te weten dat in gesprek blijven en  
je kwetsbaar op durven stellen, een teken van kracht is. 
 
Een crisis geeft ook kansen en juist dan is er het momentum voor 
bewegen, nieuwe inzichten, zaken overwegen, anders aanpakken 
en vooral: vooruitzien naar de periode na de crisis. Juist nu zijn 
nieuwe inzichten waardevol, ook wat betreft bedrijfsvoering, gezin en 
toekomst. Het bedrijf is dan een zekerheid: dat draait door, dat moet 
door, dat kent nieuwe seizoenen. De lente en de zomer staan voor de 
deur en daarmee een nieuw vooruitzicht. En dat is juist goed. 
 
Deze nieuwsbrief heeft als onderwerp: zorg voor elkaar. Ik wens je 
toe, juist in deze tijd, dat je kracht verzamelt voor de komende tijd  
en daarna. Samen met je gezin en bedrijf, klaar voor de toekomst!

Vriendelijke groet,
Alma den Hertog, voorzitter NoorderlandMelk
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COMMUNICATIE OP HET BOERENBEDRIJF  
coaching door een ver trouwd gezicht is onontbeer lijk

Terwijl ik deze column schrijf is Nederland 
verlamd door de grote coronacrisis.  
Het heeft gevolgen voor ons allemaal.  
We dienen ons te houden aan de voorschriften 
en dat beperkt een hoop mensen in hun 
functioneren. Op het melkveebedrijf zal dit 
niet direct zo ervaren worden. Het werk 
moet gedaan worden, de koeien kennen geen 
‘lock down’. Nu de bodem wat begint op te 
drogen is het gewoon alle hens aan dek om het 
landwerk weer gedaan te krijgen.  
Alles gaat gewoon door. 

Toch merk ik heel vaak dat er, soms 
onbenoemd, een hoop stress is op de 
bedrijven en in de boerengezinnen.  
Werken met je familie kan veel onrust 
veroorzaken. Ik zeg wel eens: “Als je 
collega ook je vader is, of je vrouw ook je 
zakenpartner, is dat vaak niet eenvoudig.”

Je partner is degene die je het meest na aan 
het hart ligt. Hij of zij is voor jou heel speciaal, 
maar als je altijd samen bent worden veel dingen 
een gewoonte. Het gezin en het bedrijf vragen 
allebei veel aandacht en dan kan je relatie al snel 
een praktische aangelegenheid worden. Om de 

relatie met je partner niet om te laten slaan in 
praktisch overleg en wrevel, moet je samen  
hard werken. 

Hetzelfde geldt vaak voor beoogde 
bedrijfsopvolgers. Als vader en zoon allebei 
werkzaam zijn in hetzelfde bedrijf leidt dat helaas 
vaak tot een hoop stress. Terwijl je broers en 
zussen hun eigen leven opbouwen buiten het 
bedrijf, ben jij steeds op de thuisbasis gebleven. 
Daarin voelt menig opvolger zich vaak nog 
lang het kind van… En de ouders? Die blijven 
vaak te lang in hun ouderrol hangen, te veel 
corrigerend of te veel verzorgend en daardoor 
voelt de bedrijfsopvolger zich vaak nog als 
kind behandeld, ook al is hij die leeftijd al lang 
ontgroeid. De reactie laat zich raden; óf je bent 
het gehoorzame kind dat volgzaam en zonder 
eigen mening functioneert, óf je bevecht je eigen 
vrijheid. Met alle gevolgen van dien.
Samenwerken is een grote kunst waarvoor je 
over veel vaardigheden moet beschikken. Een 
duidelijke en vooral gezamenlijke visie is voor 
het bedrijf van levensbelang. Toch blijkt vaak 
dat niet iedereen die visie even helder voor 
ogen heeft. Dat gaat ten koste van de slagkracht 
van het familiebedrijf. Het is dan verstandig 

om deze visie regelmatig te blijven benoemen 
en onderbouwen met resultaten en financiële 
planningen. Onafhankelijke input, met kennis 
van zaken, van iemand die jou en je bedrijf goed 
kent, levert een belangrijke aanvulling.  

Duidelijke, eerlijke en open gespreken zijn nodig. 
Vaak zijn coaching en hulp in die processen heel 
waardevol en prettig. Er wordt dan een situatie 
gecreëerd waarbij iedereen zijn of haar zegje kan 
doen, wensen mogen worden uitgesproken en 
voorwaarden kunnen worden vastgesteld.  
Er worden afspraken vastgelegd en de structuur 
in de wirwar wordt bewaakt.

Bedrijfsopvolging is vaak een gecompliceerd 
proces met veel meningen en verschillende 
gevoelens. We willen liever geen 
meningsverschillen over bepaalde zaken en 
anderen niet tekortdoen. En toch zijn er 
vaak tegenstrijdige belangen en zijn eerlijke 
compromissen nodig. Dat werkt niet bij vage 
gesprekken of bij ongelijkwaardige communicatie 
waarbij de rolverdeling in het ouder-kindpatroon 
is blijven steken. In bedrijfsopvolging is geen 
plaats voor vanzelfsprekendheid, maar alleen 
voor bewuste en goed doordachte keuzes. 

Alleen dan kun je vol energie met een nieuwe 
situatie aan de slag waarbij ieder aan zijn eigen 
toekomst bouwt.  

En dan heb je het bedrijf overgenomen en 
heb je je passie om boer te worden kunnen 
verwezenlijken. De liefde voor het buitenwerk 
met de dieren, de passie voor de vrijheid in 
ondernemen met allemaal mooie uitdagingen. 
Toch kunnen er momenten zijn dat het in je 
hoofd en hart anders voelt. Sterk wisselende 
prijzen, onzekerheid over het beleid, steeds maar 
weer veranderende regelgeving, hard werken 
en weinig overhouden en dan ook nog een 
bank die soms moeilijk kan doen. Dan hoor ik 
onderweg wel eens de vraag: Waar doe ik het 
allemaal voor? Het werk valt je steeds zwaarder 
en kost steeds meer tijd omdat je niet optimaal 
kunt functioneren. Daardoor blijft steeds minder 
tijd over voor het sociale leven. De administratie 
begint op je af te komen vanwege steeds 
groeiende stapeltjes. Je begint je te ergeren 
aan de mensen om je heen, die jou niet meer 
begrijpen en allemaal met goed bedoelde raad 
en adviezen komen. Een burn-out ligt op de loer. 
Het allerbeste wat je dan kunt doen is iemand 
van buitenaf inschakelen. Dat is niet gemakkelijk, 
daar is lef voor nodig. Maar als je in de ‘kookpot 
van het bedrijf’ zit, kun je er niet objectief naar 
kijken. Dan heb je iemand nodig die dat wel 
kan en wil, en daarbij jou en jouw waarden niet 
uit het oog verliest. Iemand die ook hart voor 
jouw bedrijf heeft en gevoel voor de mensen 

die er werken. Die wel in staat is om eerlijk en 
onafhankelijk een constructief advies te geven. 
Niet om te zeggen wat je moet doen, maar 
om samen de bestaande en nieuwe kansen te 
ontdekken en in kleine stapjes weer ruimte in 
je hoofd te maken. Zodat je weer realistisch 
kunt nadenken over de toekomst in plaats van 
dat je je keuzes baseert op wat er dagelijks op 
je af komt. Iemand die je helpt steeds grotere 
tijdvakken te overzien. Je weet niet waar je dan 
uitkomt, maar wel dat het een goede toekomst 
wordt, omdat je zelf keuzes hebt gemaakt waar 
je 100% achter staat. Wat het ook is!

Ook ouder wordende ondernemers met een 
mooi bedrijf kennen periodes waarin ze onrust 
voelen. Denk maar eens aan de gedachte dat 
je geen opvolger hebt en er een moment 
komt dat je het bedrijf zal moeten verkopen. 
Of dat je ten gevolge van gezondheidsklachten, 
geestelijk of lichamelijk, het bedrijf vroegtijdig 
moet beëindigen. Ook financiële onhaalbaarheid 
van de onderneming is een reden voor 
bedrijfsbeëindiging.  

Al met al heel heftige tijden waarin mentale 
steun onontbeerlijk is. Want het doet pijn als het 
bedrijf, dat soms al generaties lang in de familie 
zit, dankzij jou moet worden verkocht. Ook al 
is dat zelfverwijt in de meeste situaties geheel 
onterecht. Iemand die jij vertrouwt en waarmee 
je goede gesprekken kunt voeren over de 
kansen die overblijven, kan de kurk zijn waar je 

op dat moment op kunt blijven drijven. 
Zoals je ziet is bedrijfscoaching in iedere fase van 
het bedrijf en van je ondernemersloopbaan van 
groot belang. Wij worden steeds vaker gevraagd 
om te helpen en doen het graag. Samen gaan 
we op zoek naar een nieuwe balans op het 
bedrijf of in je leven. Daarbij staan een objectieve 
analyse van de situatie en trouw aan jezelf 
voorop.  

Terugkomend op de situatie van vandaag de 
dag. De verlammende coronacrisis geeft mij 
persoonlijk het gevoel dat er ook weer nieuwe 
inzichten ontstaan. De maatschappij gaat de 
sectoren die de afgelopen tijd behoorlijk zijn 
miskend weer waarderen en respecteren. 
Zoals hardwerkende boeren en tuinders, 
onvermoeibare mensen in de transport en 
logistiek, lokale kleine middenstanders en niet 
te vergeten de mensen in de zorg die keihard 
werken. Om wat ze doen en wie ze zijn. Laat dit 
de les zijn die de maatschappij hieruit kan leren: 
gezondheid en geluk zijn het allerbelangrijkste in 
ieders leven.

Menno Kamminga
Adviseur bedrijfsmanagement en –advies  
bij PPP-Agro Advies Noord  
Bereikbaar op: 06 - 5314 5707

In deze roerige tijden waarin alles in een ander 
perspectief staat, wil ik mij desondanks graag 
voorstellen als nieuwe Jongerenadviseur van 
onze coöperatie NoorderlandMelk. Voor de 
periode van april 2020 tot april 2021 neem ik 
deze rol over van Marieke Kooman en hoop 
ik deze bestuursfunctie met veel enthousiasme 
in te vullen.  
 
Samen met mijn ouders en vrouw heb ik een 
melkveebedrijf in het Groningse Holwierde. 
Vanaf de oprichting van NoorderlandMelk 
leveren wij onze melk aan de coöperatie. Na het 
afronden van mijn hbo-opleiding Bedrijfskunde 
en Agribusiness ben ik aan het werk gegaan bij 
de Rabobank. Hier heb ik verschillende functies 
vervuld binnen de agrarische afdeling, waarvan 
de laatste jaren als relatiebeheerder. Uiteindelijk 
kwam ik tot de conclusie dat een volledige baan 

bij de bank en het werk op ons eigen bedrijf niet 
goed te combineren viel. Daarom heb ik het 
afgelopen najaar de keuze gemaakt mij volledig 
te richten op het eigen melkveebedrijf. 
 
Ook bestuurlijk ben ik actief. Naast 
bestuurswerk voor de jeugdafdeling van de 
lokale voetbalvereniging en jeugdwerk voor 
de kerk was ik de afgelopen vier jaar lid van 
de jongerenraad van CRV, waarvan het laatste 
jaar als voorzitter. Deze periode heeft mij veel 
inzicht opgeleverd in het reilen en zeilen van een 
agrarische coöperatie, met name wat betreft 
de essentiële rol van jonge boeren en het 
meedenken bij besluiten die genomen moeten 
worden.
 
Het komende jaar wil ik mijn bijdrage leveren 
door middel van een positieve maar kritische 

EVEN VOORSTELLEN:
Thijs Sonneveld

kijk, waarbij ik zeker ook het belang van de jonge 
generatie melkveehouders ga benadrukken. Ook 
kan ik wellicht iets extra’s betekenen bij dossiers 
waarvoor extra handen nodig zijn.
 
Ik kijk er naar uit om van start te gaan! 
 
Met vriendelijke groet,
Thijs Sonneveld



 
WIJ  MAKEN DE MELK…
MET L IEFDE VOOR ONS VEE

Onderdeel Voorwaarde Punten te  
behalen

Dierziekte
inzicht

CDM score
Jaarscore ≥ 86 punten 5

Jaarscore ≥ 92 punten 15

Levensduur  
veestapel

Leeftijd bij afvoer
30 dagen groei  
t.o.v. 2019
Of
≥ 5jaar en 7 maanden

5

15

Kalf OK score
Jaarscore ≥ 70 punten 5

Jaarscore ≥ 80 punten 15

Maximaal aantal 
punten te behalen 
meegenomen voor  
de toeslag

35

WIJ  MAKEN DE MELK…
MET OOG VOOR ONZE OMGEVING

Onderdeel Voorwaarde Punten te  
behalen

Biodiversiteit en 
Bodemgezondheid

Natuurinvulling  
(% in opgesteld 
natuurplan)

5% grondareaal  
natuur 10

10% grondareaal 
natuur 20

Eiwit van eigen land

≥  50% eiwit van  
eigen land 5

≥  60% eiwit van  
eigen land 10

Ammoniakuitstoot 
per ha

≤ 80 kg NH3/per ha 5

≤ 75 kg NH3/per ha 10

Stikstofbodem 
overschot

≤ 150 kg N/per ha 5

≤ 140 kg N/per ha 10

Blijvend grasland

≥  40% blijvend 
grasland 5

≥  60% blijvend 
grasland 10

Klimaat

Broeigasuitstoot  
in kg CO2 equiva-
lent per kg melk

≤  1.400 gr CO2  
equivalent kg melk 5

Cijfer uit  
Klimaatmodule 
Kringloopwijzer

≤  1.200 gr CO2  
equivalent kg melk 10

Educatie

Deelname 2 work-
shops/studiegroepen 10

Bedrijfsbezoek Boerderijeducatie
excursies/open dagen 5

Maximaal aantal 
punten te behalen 
meegenomen voor  
de toeslag

65

P U N T E N TO E K E N N I N G

5

Beste NoorderlandMelk leden,  

 

Na een jaar als jongerenadviseur te hebben  

gediend voor NoorderlandMelk is het weer tijd  

voor een nieuwe kandidaat. Het afgelopen jaar  

heb ik meer inzicht gekregen in het reilen en zeilen  

in de mooie coöperatie, en mocht ik meedenken over  

veel onderwerpen die de revue zijn gepasseerd in een 

korte periode. Ik wil het bestuur bedanken voor de  

kans die zij mij hebben gegeven om een kijkje te 

nemen in de ‘keuken’ van NoorderlandMelk, en 

natuurlijk ook de leden want zonder jullie bestaat  

de coöperatie niet!  

 

Mochten er in de toekomst nog vragen zijn  

rondom diergezondheid of dierwelzijn, dan sta  

ik altijd open om daar over te sparren  

 

Hartelijke groet,  

Marieke Kooman 

Het bestuur wil Marieke bedanken voor haar 
inzet en enthousiasme en wenst haar veel succes 
in haar werk als dierenarts voor de praktijk Van 
Stad tot Wad. Ze heeft een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren door o.a. haar kennis en ervaring 
als dierenarts.
 
Marieke hartelijk dank!

PREMIEOPBOUW: 

 -   De toeslag voor ‘Wij maken de Melk’ is maximaal  
€ 0,50 per 100 kg melk. 

 -   De toeslag van € 0,50 staat gelijk aan 100 behaalde punten.  
De toeslag wordt verlaagd naar rato van het aantal  
behaalde punten. 

 -  De tabel: het verdienmodel ‘Wij maken de Melk’ is opgedeeld  
in twee hoofdstukken.

   >  Met hoofdstuk: ‘met liefde voor ons vee’ zijn maximaal 
45 punten te behalen. Er worden maximaal 35 punten 
meegenomen voor de toeslag. 

   >  Met hoofdstuk: ‘met oog voor onze omgeving’ zijn maximaal 
85 punten te behalen. Er worden maximaal  
65 punten meegenomen voor de toeslag.

UITBETALING PREMIE :  

 -  De toeslag wordt over een kalenderjaar berekend.
 - De toeslag wordt achteraf uitbetaald.
 - De hoogte van de toeslag is afhankelijk van: 
   > Het aantal behaalde punten per hoofdstuk.
   >  De geleverde kilogrammen melk in het betreffende 

kalenderjaar.

DUURZAAMHEIDSPLAN:  
WIJ MAKEN DE MELK... 2020
Wij maken de Melk 2020 zal binnenkort weer 
voor je worden opengesteld op Z-net:
Mijn Z-net – Wij maken de Melk 
 
De definitieve datum van openstelling zullen wij 
met je communiceren in de nieuwsflits.
De invulling op Z-net is dit jaar vereenvoudigd. 
Er zijn twee onderdelen die je zelf kunt invullen.
1. Educatie: bedrijfsbezoeken/excursies.
2. Is er voor je bedrijf een natuurplan opgemaakt, 
dan kun je dat opnieuw uploaden. Wil je een 
natuurplan laten opmaken voor je bedrijf dan 

kun je dit aangeven door voor 1 mei 2020 een 
mail te sturen naar info@noorderlandmelk.nl.  
Wij zorgen er dan voor dat er iemand bij je 
langskomt om het Noorderlandschap natuurplan 
samen met jou op te stellen. 

De overige onderdelen worden automatisch 
voor je ingevuld, mits je de machtigingen in  
Z-net m.b.t. de uitwisselingen hebt aangezet.
 
Dit kun je controleren in:  
Z-Net – Mijn Z-net – Mijn machtigingen.

Heb je in 2019 de machtigingen voor de 
Kringloopwijzer en Kalf OK al aangevinkt, dan 
hoef je de machtiging in 2020 niet opnieuw te 
verlenen.
 
Voor een maximale uitwisseling van gegevens is 
het advies om een machtiging te verlenen voor 
de onderdelen Kringloopwijzer en Kalf OK.
De overige machtigingen die je ziet 
staan zijn verplichte onderdelen m.b.t. de 
leveringsvoorwaarden. Hier kun je geen 
wijzigingen in aanbrengen.

*  Bij de niet-meetbare onderdelen volgt jaarlijks steekproefsgewijs controle  
bij 20% van de bedrijven
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W E L K E  R E G E L S  G E L D E N  
E R  VO O R  A N T I B I OT I C A ?
Alle geleverde melk in Nederland wordt altijd op 
antibiotica (groeiremming) onderzocht. In 2019 
bevatte slechts 0,012 % van de melkleveranties 
antibiotica. Dit zijn ongeveer 250 melkleveranties 
per jaar. Als dit over alle veehouders gelijk 
verdeeld was, dan krijgt elke veehouder eens in 
de 65 jaar te maken met antibiotica in de melk. 
In de praktijk komt antibiotica in de melk vaker 
voor. Er ontbreekt regelmatig een leverantie 
of een gedeelte van een leverantie omdat een 
veehouder de melk weg heeft laten lopen in 
verband met antibiotica in de melk. Een moment 
van onachtzaamheid kan al grote gevolgen 
hebben.

Er is verschillende regelgeving die iets zegt over 
antibiotica in de melk.

1)    Vanuit de EU is er regelgeving over hoeveel 
er van bepaalde stoffen in de melk mag 
zitten. 

EG nr. 470/2009 betreft vaststelling van de 
grenswaarden voor residuen van farmacologische 
werkzame stoffen in levensmiddelen.
Vanuit deze regelgeving komt een verordening 
(EU) Nr. 37/2010 betreffende farmacologisch 
werkzame stoffen en de indeling daarvan op 
basis van maximumwaarden voor residuen 
(MRL, maximum residu limit) in levensmiddelen 
van dierlijke oorsprong. In deze lijst staat hoeveel 
er van een bepaalde stof maximaal in de melk 
mag zitten. Deze norm is per antibioticasoort 
verschillend.
 
Dit is gebaseerd op antibiotica in de melk op 
koeniveau, terwijl de melk op tankniveau wordt 
onderzocht. Momenteel is de EU-norm voor 
maximale hoeveelheid antibiotica in de melk 
100 uq/ml (PPB, parts per biljoen). Bij deze 
hoeveelheid antibiotica in de melk wordt altijd 
de MRL-norm overschreden.
2)    Daarnaast kunnen landen extra eisen stellen 

aan producten die zij importeren. Voor melk 
is dat bv. de DU-norm (DouaneUnie, dit is 

een aantal landen buiten de EU).  
Voor alle typen antibiotica is dit ongeveer  
10 uq per ml melk (gemiddeld 10 keer 
strenger dan de EU-norm). Deze norm geldt 
voor een aantal landen waar melk naartoe 
wordt geëxporteerd (Rusland, Brazilië enz.). 
Alle melk die naar loslocaties gaat die naar 
deze landen (kunnen) exporteren moet t.a.v. 
antibiotica aan de DU-norm voldoen.  
 
Momenteel wordt er steekproefsgewijs 
gecontroleerd op de DU-norm. Ook de 
melk bij NoorderlandMelk, omdat melk in 
Nederland uitwisselbaar moet kunnen zijn. 
Royal A-ware heeft geen DU-loslocaties, 
maar er gaat van NoorderlandMelk ook 
regelmatig melk naar andere loslocaties  
waar ook DU-loslocaties tussen zitten.

3)     Uit de wetgeving/richtlijnen voor het 
behandelen van dieren met antibiotica 
komen de volgende regels rondom  
antibioticagebruik naar voren: 

 
-  Het is verboden levensmiddelen van dierlijke 
oorsprong te leveren binnen de wachttermijn 
van een behandeling.

 
-  Bij twijfel over de gezondheid 
van het behandelde dier en bij 
combinatiebehandelingen kan het noodzakelijk 
zijn de wachttermijn te verlengen.

-  Het is de zuivel verboden om melk te 
verwerken van dieren waarbij de wachttermijn 
na een behandeling nog niet is verstreken.

Als het antibioticaniveau in de (tank)melk de 
EU MRL-norm overschrijdt, zijn wij als zuivel 
verplicht dit te melden bij het COKZ en de 
NVWA. Gevolg hiervan kan zijn dat je als 
veehouder bij een grote overschrijding van de 
MRL-norm of een herhaalde overschrijding 
van de MRL-norm in de melk bezoek kunt 
verwachten van de NVWA. Het COKZ 

controleert ook QLIP en ziet bij die controles 
automatisch alle antibiotica-overschrijdingen in 
de Nederlandse melk. 

Een groot gedeelte van de regelgeving 
rondom antibiotica is gebaseerd op het 
antibioticagebruik op dierniveau. In de praktijk 
wordt op bedrijfsniveau het product (de melk) 
op antibiotica onderzocht. Daarnaast worden de 
bedrijven steeds groter, waardoor het effect van 
een behandelde koe op melktankniveau afneemt.
Om dit weer meer in verhouding te krijgen 
wordt de wetgeving – en daarmee ook de 
maximale norm voor antibiotica in de  
melk – komend jaar aangescherpt op  
aandringen van de NVWA en het COKZ.

Voor NoorderlandMelk betekent dit dat (na 
aanpassing van artikel 2.42 in de wet dierlijke 
productie) de grens voor antibiotica in de melk 
wordt verlaagd naar een ½ MRL voor alle 
antibioticasoorten afzonderlijk. Behalve voor 
tetracycline; hiervoor wordt de norm 1/10 MRL, 
gelijk aan de DU-norm.

Samengevat komt het hierop neer:
Antibiotica hoort niet in levensmiddelen (melk) 
aanwezig te zijn. Hierbij horen we ook niet de 
grens op te zoeken van wanneer wordt het 
wel of niet gevonden! Daarbij komt dat levering 
van levensmiddelen (melk en vlees) binnen 
de wachttermijn van een behandeling met 
antibiotica verboden is.

Via het secretariaat van NoorderlandMelk kun 
je (gratis) Delvotest-T testbuisjes bestellen om 
koeien die je behandeld hebt met antibiotica te 
testen voordat je de melk, na de wachttermijn, 
weer levert.  

Johan Grolleman, Kwaliteitsmanager 
NoorderlandMelk

Consumenten dragen bij door het kopen van 
speciale donatie-aanbiedingen. Van iedere 
verkochte donatie-aanbieding doneert Poiesz, 
samen met de betreffende leveranciers, 
10 cent aan het goede doel. Daarnaast 
werd de mogelijkheid geboden om via de 
flessenautomaat statiegeld te doneren.
 
De opbrengst van deze Lentecampagne komt, 
net als vorig jaar, ten goede van het  
Weide Weelde Fonds. In 2019 hebben we  
een cheque in ontvangst mogen nemen van 
ruim € 50.000,-. Op het moment van uitgave 

van deze nieuwsflits is de opbrengst van de 
campagne van dit jaar nog niet bekend.  
De voortekenen zijn echter goed. In de eerste 
actieweek was ons eigen Weide Weelde 
assortiment een van de donatie-aanbiedingen 
en in deze week hebben we een recordaantal 
pakken omgezet!
 
Om Weide Weelde dit voorjaar en in deze 
speciale Corona tijden te blijven ondersteunen 
hebben we meer van onszelf laten horen.  
We zijn meer zichtbaar geweest op  
social media, zoals Facebook en Instagram, 

het weideweeldefonds.nl met informatie over 
het Weide Weelde Fonds is online gegaan, 
we hebben actuele artikelen geplaatst op 
weideweelde.nl over de boeren, et cetera.
 
Ook promoten we actief de Lentecampagne 
van Poiesz Supermarkten. Hiermee blijven  
we ook werken aan de zichtbaarheid van  
Weide Weelde en dan specifiek het  
Weide Weelde Fonds. Naast onze manier 
van werken, is het fonds ten slotte onze 
belangrijkste USP!

Van week 11 tot met week 17 vond de Lentecampagne plaats bij Poiesz Supermarkten. 
Deze campagne stond, net als vorig jaar, in het teken van de Natuur van het Noorden. 

WEIDE WEIDE  
UPDATE

Meer weten? Kijk op weideweeldefonds.nl

Meer informatie 
 
Op weideweeldefonds.nl is informatie te 

vinden over wat het fonds doet, er zijn 
verhalen te lezen over projecten die zijn 

gerealiseerd met steun van het Weide 
Weelde Fonds en er is informatie te vinden 

voor boeren die steun willen vragen voor 

het realiseren van een project dat bijdraagt 

aan een verbeterde leefomgeving voor 
weidevogels. Alle boeren in Nederland 
kunnen hier een beroep op doen.  
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UITSTEL ALV 
De Voorjaarsvergadering wordt uitgesteld tot een later moment 
in het jaar. De statuten van NoorderlandMelk bieden de  
mogelijkheid tot uitstel met gebruikmaking van artikel 17.1.

AGENDA 
Geen vergaderingen en bijeenkomsten gepland .

COLOFON
Deze nieuwsbrief is een uitgave van NoorderlandMelk.

NoorderlandMelk
Leonard Springerlaan 7

9727 KB Groningen

T. (050) 82 00 295

info@noorderlandmelk.nl

 @Noorderlandmelk

Redactie
Erika Otten

Alma den Hertog

Fedde van der Meer

Fotografie
Camilla Groenhoff en Adrian Langereis

Op onze bedrijven doen we iedere dag ons 
uiterste best om melk te leveren van goede 
kwaliteit. Heb je in één jaar geen kwaliteitskorting 
gehad dan ontvang je van de coöperatie een 
kwaliteitsschildje.

Hiernaast genoemde leden zullen gehuldigd 
worden op de uitgestelde voorjaars-
ledenvergadering. Alvast van harte gefeliciteerd! 

5 jaar kwaliteitsmelk:
- Familie Hoekman, Oudehaske
- N. J. van den Akker, Oosterwijtwerd

10 jaar kwaliteitsmelk
- Familie van Daatselaar-Voskuilen, Oosterwolde
- Familie Brugging, Oosterstreek
- Mts J. en M. van Dalen, Mantinge
- Familie Wijnhout-Nijman, Wijhe

20 jaar kwaliteitsmelk
Familie Moes, Zuidhorn

De familie Groenewegen uit Noordwolde (GR) 
heeft in 2019 de eerste plaats behaald in het 
overzicht: ranking kwaliteit. 


