
THIJS SONNEVELD: “MET NAME OP BEDRIJVEN WAAR  
(WEIDE)GRAS EEN BELANGRIJKE PIJLER IN HET RANTSOEN IS, 
KAN VLOG IN ONZE OGEN EERDER UIT.”

Zo tegen de nacht, als het ongeveer bedtijd wordt, heb ik de gewoonte 
nog even een kort moment buiten te staan. Frisse lucht opsnuiven, 
luisteren naar de stilte, mijn gedachten eens laten gaan, zonder de afleiding 
van de dag. Het geeft me rust, maar ook inzichten en schakelingen in mijn 
gedachten. De dag overdenken en ideeën laten ontstaan vanuit rust en 
stilte, vanuit niet moeten maar mogen, vanuit rust en besef. 

Zo besefte ik in de nachtelijke stilte dat de afgelopen weken bij mij vier 
berichten waren binnengekomen over collega-ondernemers bij wie sprake 
was van een burn-out. Die berichten deden me wat. Het bedrijf en de 
gezinssituatie leken op orde maar de buitenkant matchte blijkbaar niet 
met de binnenkant van gevoelens en emoties. Vaak blijft de binnenkant 
onderbelicht. De ondernemer worstelt in alle eenzaamheid met zichzelf 
en de molen in zijn hoofd. Ik hoop van harte dat deze collega’s samen 
met hun omgeving weer een balans kunnen vinden en dat men de 
levensvreugde weer mag ervaren.

2020 is in veel opzichten een speciaal jaar; dat ervaren we allemaal. 
Het is een jaar van mineur en fleur. De mineur, daar lezen we meer dan 
voldoende over in de diverse media. Beleid, politiek, het blijft bijzonder. 
Terecht was de sector het unaniem oneens met de voermaatregel. 
Hoe ver kan en mag beleid ingrijpen op de dagelijkse uitvoering van 
het vak van de professional? Echter, er zal nog steeds van de agrosector 
worden verwacht dat er stikstofruimte vrijkomt om te bouwen (hoezo, 
het ging toch om natuur?). Er zal dus een andere maatregel uit de hoge 
hoed getoverd moeten worden, waar we ook niet blij van worden. 
Toch zijn er nu en in de toekomst door samen op te trekken volop 
mogelijkheden om te ondernemen in Nederland. Ofschoon we allemaal 
beseffen dat de echte kwestie zwaar weegt: het gevecht om de hectares 
voor zonneparken, extensiveren van agrarische bedrijven, meer natuur, 
buffergebieden, zoetwateropslag en woningbouw. Meer willen op  
hetzelfde aantal vierkante meters levert spanning op. De agrarische  
sector laat luid en duidelijk van zich horen in Nederland en ver daarbuiten. 
Verdrukt worden voelt benauwend en vraagt om een schreeuw naar  
lucht en ruimte.

Fleur zie ik ook volop: het werk op onze mooie bedrijven gaat gewoon 
door. Er wordt gezaaid en geoogst. We proberen met de soms grillige 
weersomstandigheden om te gaan. In de media zie ik berichten van 
collega’s die met veel enthousiasme laten zien wat hen beweegt: 
gezonde koeien en een gezonde bodem als basis voor een duurzame 
bedrijfsvoering naar de toekomst; voor koe, boer, omgeving en de 
economie. Dat is borgen van onze passie voor de langere termijn en zo 
voelen en uiten we dat als agrarisch ondernemer! 

Bijzonder was de algemene ledenvergadering die we gelukkig wel fysiek 
in Assen konden houden. Toch was het confronterend de fysieke afstand 
te ervaren: ieder op afstand van elkaar in een lege grote ruimte. Maar wat 
was het fijn om elkaar te zien en met elkaar van gedachten te wisselen. 
De reguliere zaken hebben we goed kunnen bespreken en we hebben 
de noodzakelijk besluiten kunnen nemen. Dankzij jullie vertrouwen mag 
ik voor de derde periode deel uitmaken van het bestuur en als voorzitter 
meewerken aan de toekomst van onze coöperatie in het belang van ons 
allen. Hartelijk dank daarvoor! 

Ondertussen gaan we, in het rare jaar 2020, richting de herfst. Zowel qua 
gewasgroei en weersomstandigheden als wat betreft de zuivelmarkt is 
het een jaar waarin we moeten dealen met de omstandigheden en daar 
het beste van maken. Dat hoort bij ondernemerschap en kan uitdagend 
zijn. Onzekerheden kunnen ervoor zorgen dat ondernemers op het 
persoonlijke vlak tegen grenzen aanlopen. Toch is het belangrijk vooruit te 
blijven kijken, in te zetten op een volgend jaar en ook daar vol verwachting 
naar te handelen.

Voor de coöperatie zijn stabiliteit en toekomstgerichtheid belangrijk. De 
melkstromen en de verwaarding in 2021 blijven belangrijke onderwerpen. 
We blijven als coöperatie inzetten op innovatieve mogelijkheden in de 
(korte) keten van ons mooie product melk. Juist een raar jaar als 2020 
biedt zeker ook weer nieuwe kansen en mogelijkheden. Het is belangrijk 
daar oog voor te hebben. Niet alleen als coöperatie maar ook als 
individueel ondernemer.

Nieuwe kansen ontstaan vanuit vrije ideeën en gedachten en die komen 
het beste tot stand in een moment van stilstand en rust.

Ik kan het aanraden: zo tegen de nacht, voor het naar bed gaan, nog even 
buiten staan, luisteren naar de stilte en de gedachten laten gaan. Leg het 
hoofd maar eens in de nek en kijk naar de sterren. Dat laat je zien dat je 
deel uitmaakt van een veel groter geheel. Dat brengt besef en ruimte.  
Míjn beste ideeën ontstaan op dat moment van rust en stilte.

Vriendelijke groet,
Alma den Hertog, voorzitter NoorderlandMelk
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BORGING MELKSTROMEN

5

TOELICHTING:
•  Voorwaarde: Deelname melkcontrole, minimaal 1x per kwartaal

Voor levering aan deze melkstroom is het alleen verplicht dat er per
kwartaal d.m.v. een MPR een individuele celgetalbepaling per koe
wordt gedaan.

•  Voorwaarde: 1 elektrische koeborstel per afdeling melkkoeien,
droge koeien en bij jongvee tenminste een vaste borstel
Voor het welzijn van de melkkoeien en de droge koeien is minimaal
1 elektrische koeborstel per 70 melkkoeien en droge koeien aanwezig.
Als je bijvoorbeeld 130 melkkoeien hebt en 20 droge koeien (totaal 150
koeien), dan ben je verplicht 3 roterende borstels te hebben. Je bent vrij
om te bepalen waar deze borstels worden geplaatst.
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BOERENPRAAT  
FAMILIE SONNEVELD HOLWIERDE

Bedrijfsinfo:  Melkveebedrijf in het Groningse 
Holwierde, een maatschap tussen 
Henk-Jan en Lenie Sonneveld &  
Thijs en Herma Sonneveld

Aantal melk- en kalfkoeien:  120 (momenteel 105 op de robot)
Aantal Jongvee:  50
Arbeidskrachten:  Henk-Jan en Lenie zijn volledig op het 

bedrijf werkzaam, Thijs en Herma 
werken beide, naast het bedrijf, bij de 
Rabobank 

Aantal HA:  59 hectare in gebruik
Bouwplan:  46 hectare grasland, 10 hectare mais 

en 3 hectare voederbieten

Vraag: Jullie zijn dit jaar overgestapt op de VLOG+ met Weidegang 
melkstroom. Aan weidegang deden jullie natuurlijk al op jullie bedrijf maar 
de VLOG was nieuw. Waren jullie meteen enthousiast? Wat heeft jullie 
over de streep getrokken?
Om eerlijk te zijn, bij de introductie van de VLOG melkstroom waren 
we sceptisch. Voor ons gevoel was het weer een extra eis voor de 
melkveehouderij en werkte een overstap kostprijsverhoging in de hand. 
Wij dachten dat het uiteindelijk weleens de nieuwe standaard kon worden, 
waardoor we vervolgens structureel met hogere krachtvoerkosten zouden 
blijven zitten. In het tweede jaar dat we als lid konden kiezen voor een 
VLOG stroom, hebben we toch besloten om mee te doen, omdat bleek 
dat behalve het voeren van VLOG voer, we al grotendeels aan de eisen 
voldeden. Bij onze voerleverancier werd de vraag naar VLOG voeders 
steeds groter, dus ook zij konden goed VLOG voer leveren tegen een 
acceptabele prijsverhoging. Je zult moeten meebewegen om een goede prijs 
voor je product te ontvangen, anders doe je jezelf tekort. 

Vraag: Kun je zeggen dat de voerkosten de afgelopen periode  
omhoog zijn gegaan? Als de voerkosten al gestegen zijn, wordt dit 
dan goedgemaakt door de plus op de melkprijs van 1,5 cent voor  
de VLOG en 1,5 cent voor de Weidegang? Weet je al wat je er  
per saldo aan overhoudt? 
Er zijn natuurlijk meerdere factoren die de voerkosten bepalen. Ieder jaar 
zijn de omstandigheden waaronder de melk geproduceerd wordt anders.

Weidegang is voor ons geen discussie. Wij hebben voldoende huiskavel 
beschikbaar voor Weidegang en wij vinden dat de koe in de wei hoort, 
ongeacht of de 1,5 cent hiervoor voldoende is. De plus op de melkprijs 
voor VLOG is natuurlijk wel een rekensom. De meerkosten voor VLOG 
zitten voor ons bedrijf grotendeels in de krachtvoerkosten. Ons VLOG 
krachtvoer is gemiddeld €1,84 per 100 kg duurder dan het reguliere 
krachtvoer. Bij 3300 liter melk per dag en een krachtvoergift van 721 kg 
per dag bij een gemiddelde meerprijs van €1,84 per 100 kg kom je uit op 
meerkosten in het krachtvoer van: 7,21 x €1,84 = €13,27 per 3300 kg melk 
= €0,402 per 100 kg melk meerkosten vanuit het krachtvoer. Daarbij moet 
de kanttekening worden gemaakt dat vooral eiwitrijk krachtvoer duur is.  

Met name op bedrijven waar (weide)gras een belangrijke pijler in het 
rantsoen is, zoals op ons bedrijf, kan VLOG in onze ogen eerder uit.  
Omdat we vrij eenvoudig aan de andere voorwaarden konden voldoen 
geven deze acceptabele meerkosten voor ons de doorslag om aan deze 
melkstroom mee te doen. 

Vraag: In 2019 zijn jullie overgestapt op robotmelken. Jullie passen ook 
Weidegang toe. Is de overstap voor de koeien (en de boeren) een 
beetje soepel verlopen? Je dagindeling en werkpatronen zijn natuurlijk nu 
helemaal veranderd. Kun je daar iets over vertellen?
De start met het robotmelken in mei 2019 heeft met name de boer veel 
energie gekost. Je moet je eigen werkpatronen en ritme doorbreken en 
het vraagt een heel andere manier van omgang met je koeien. Je moet de 
koeien meer hun gang laten gaan, maar je moet wel leren om de data van 
de robot te combineren met wat je in de stal ziet gebeuren. Ondanks dat 
we ons goed voorbereid hadden, viel de opstart ons niet helemaal mee. 
Dat had vooral te maken met onze tijdelijke noodopstelling, de sloop van 
de oude melkstal en de hete zomer die daarop volgde. Inmiddels loopt het 
prima, maar iedere dag leren we nog bij. Daarentegen is het weiden van de 
koeien in combinatie met robotmelken ons meegevallen. We weiden via 
het principe van het Nieuw Nederlands Weiden. De koeien gaan via de 
melkrobot naar buiten, waardoor je ze makkelijker buiten krijgt, maar ook 
voldoende trek naar binnen toe creëert. Lukt het om dit te combineren 
met smakelijk grasaanbod, dan loopt de combinatie tussen robotmelken en 
weidegang prima. 

Heb je nog praktische tips voor boeren die én weiden én met 

een robot melken?
Wij hebben er zelf veel aan gehad om bij andere bedrijven te gaan kijken 
hoe zij beide combineren en welk systeem ze hanteren. Zelf ideeën creëren 
is natuurlijk goed, maar door het af te kijken bij collega’, kun je je eigen 
systeem bijschaven. Tip: Maak gebruik van een Weidecoach; een extra paar 
ogen en een frisse blik op jouw bedrijfssysteem is nooit verkeerd. 

•  Voorwaarde: zachte ligbedden
Wat houdt dit precies in? Is een zaagselbed voldoende of moeten
er bijvoorbeeld rubberen matten, waterbedden of zand in de boxen
liggen? Hardheid wordt gemeten door middel van de knietest
(definitie KoeKompas).
Goed: Zacht; bijvoorbeeld zandbox, diepstrooiselbox.
Matig: Niet zacht, niet hard; bijvoorbeeld rubberen matras.
 Onvoldoende: Hard; pijnlijk.

Opmerkingen: Om te testen waarop de uiers van de koeien liggen,
kun je de knietest doen. Laat je op de knieën in de box vallen en bekijk
hoe schoon of vuil je broek is. Een nog duidelijker beeld krijg je wanneer
je een keukenpapiertje op de grond legt en daarop de knietest doet. Je
krijgt met de knietest een goed idee over het koecomfort in de boxen.
Daarnaast kun je met de hygiënescorekaart kijken hoe het met de
hygiëne van de boxen gesteld is. Bron: UGCN

BORGING VLOG+ MELKSTROOM EN VLOG+ MET WEIDEGANG 
MELKSTROOM D.M.V. ENQUÊTE IN Z-NET

Lever je vanaf januari 2020 melk aan jouw coöperatie onder de voorwaarden van de VLOG+ of VLOG+ met Weidegang melkstroom?
Vul dan de enquête in op Z-net via: Mijn Z-net  Mijn enquêtes  00136 Melkstroom VLOG+ en VLOG+ met Weidegang 2020. 
De voorwaarden voor deze melkstromen willen we op deze manier op de meest praktische wijze borgen.

Heb je hulp nodig bij het invullen van de enquête, dan kun je contact opnemen met het bestuurssecretariaat. Zij kunnen bijvoorbeeld  
behulpzaam zijn als het uploaden van documenten niet lukt. De enquête moet uiterlijk 31 december 2020 definitief zijn ingevuld.
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KO RT  V E R S L AG  VA N  D E  
L E D E N V E R G A D E R I N G  
G E H O U D E N  O P  2  J U L I  
I N  D E  B O N T E  W E V E R  T E  A S S E N
Het bestuur is decharge verleend voor het  
gevoerde beleid en de jaarrekening 2019 is door  
de leden goedgekeurd.

Alma den Hertog is bij acclamatie herverkozen als voorzitter van 
NoorderlandMelk. Zij gaat hiermee haar derde termijn in als lid van het 
bestuur. Deze termijn loopt tot april 2023.
Adrian Langereis sprak tijdens de vergadering een woord van waardering 
naar haar uit: “Alma is een betrokken bestuurder, betrokken bij 
de coöperatie en de leden en bij de mensen binnen het team van 
NoorderlandMelk. Zij is een mensenmens, gericht op de leden en op 
het team. Sparringpartner voor iedereen binnen en buiten de coöperatie. 
De zakelijk kant en ondernemersgeest verliest zij hierbij niet uit het oog. 
Dat zijn vaardigheden die zij in de afgelopen periode heeft weten door 
te ontwikkelen. Alma is een voorzitter die de coöperatie nodig heeft in 
woelige tijden en die de verbinding weet te behouden.”

Alma bedankte de leden voor het in haar gestelde vertrouwen en gaf 
aan dat functioneren als voorzitter alleen kan in een omgeving waar je je 
senang voelt en waar je jezelf kunt zijn.
Alma: “Als je stappen zet in de coöperatie en binnen het bestuur 
dan is het belangrijk dat je weet dat je dit met elkaar doet en dat je 
elkaar ondersteunt. Het is belangrijk dat we ons als coöperatie blijven 
doorontwikkelen. Ik ga daar mijn stinkende best voor doen.”

Tijdens de vergadering zijn de volgende leden gehuldigd voor het leveren 
van kwaliteitsmelk in het jaar 2019. Nogmaals hartelijk 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

Ranking Kwaliteit 2019 1e plaats
Familie Groenewegen, Noordwolde (Gr)

Wellicht heb je ideeën of plannen voor een project dat bijdraagt aan de biodi-
versiteit. Mogelijk kun je hiervoor een bijdrage in de kosten krijgen vanuit het 

Weide Weelde Fonds. Loop je rond met een idee, maar ontbreekt het  
je aan tijd of inspiratie om de plannen concreet te maken?  

Patrick Doornenbal helpt je graag.

Meer weten? Kijk op weideweeldefonds.nl

Cheque 
 
Het Weide Weelde Fonds heeft recent een forse impuls gekregen door de actie van Poiesz Supermarkten. Poiesz overhandigde op 7 juli, in het bijzijn van Anco en Joke Heida, een cheque van maar liefst € 57.158,17 aan het fonds. Hiermee kunnen we ontzettend veel mooie projecten steunen die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit!

Hoe werkt het?
Maak een afspraak met Patrick via het 
bestuurssecretariaat (050 – 820 02 95) of via 
p.doornenbal@noorderlandmelk.nl
Patrick komt dan bij jou op het bedrijf langs en helpt 
je met het opzetten van een plan. Samen vullen jullie 
het aanvraagformulier in waarmee je een beroep doet 
op een bijdrage uit het fonds.
Je aanvraag wordt vervolgens beoordeeld door de 
Vogelbescherming. Zij bepalen of jouw aanvraag in 
aanmerking komt voor een bijdrage.
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H E R S TA RT  WO R K S H O P S  2 0 2 0

OPGAVE GRAAG VIA: 
INFO@NOORDERLANDMELK.NL  
O.V.V. DATUM EN WORKSHOP

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

WORKSHOP  
BASISKENNIS KRINGLOOPWIJZER

Cursusleider: Jehannes Fopma
Altijd al meer willen weten over de Kringloopwijzer, maar is het er nog 
steeds niet van gekomen je erin te verdiepen? Geef je dan op voor  
deze workshop. Aan de hand van je eigen Kringloopwijzer ontvang je 
uitleg over de betekenis van de diverse indicatoren.

Wanneer:
Dinsdag 20 oktober
Tijd: 13:00 – 15:00 uur
Locatie: Wordt bepaald n.a.v. de aanmeldingen

Donderdag 22 oktober
Tijd: 13:00 -15:00 uur
Locatie: Wordt bepaald n.a.v. de aanmeldingen

WORKSHOP  
LEVENSDUUR EN DIERGEZONDHEID

Cursusleider Marjolein Feiken
Als dierenarts kan Marjolein je veel informatie geven over het gezond 
houden van je melkvee en jongvee en het verlengen van de levensduur 
van de veestapel. Interessante onderwerpen die zowel in het belang van 
de koe als de boer zijn en dus aandacht verdienen.

Wanneer:
Dinsdag 10 november
Tijd: 13:00 – 15:00 uur
Locatie: Wordt bepaald n.a.v. de aanmeldingen

Donderdag 19 november
Tijd: 13:00 – 15:00 uur
Locatie: Wordt bepaald n.a.v. de aanmeldingen

Opgave graag via: info@noorderlandmelk.nl o.v.v. datum en workshop

Je komt in aanmerking voor puntentoekenning in WMDM2020  
als je 1́ workshop gevolgd hebt. I.v.m. de uitbraak van corona zijn  
de voorwaarden voor puntentoekenning aangepast.




