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‘DAN LIGT ER OOK NOG EEN KANS IN DE VLOG’
(P.2)

‘MEEBEWEGEN MET DE MARKT EN DE
WAARDERING KRIJGEN DIE ONS TOEKOMT’ (P.2-3)
‘WEIDEGANGTOESLAG IN 2018 NAAR 2 CT
PER KG MELK’ (P.10)

SPECIAL MELKSTROMEN: WEIDEGANG EN PILOT VLOG
“De paar uur per dag in de melkstal zijn elke keer weer een feest. De
koeien in de wachtruimte, het monotone geluid van de melkmachine,
de klaterende brok in de voederboxen. En dan de stroom van het witte
goud richting de melktank”. Aldus de Vergaderboer in zijn column in de
Boerderij. Het is herkenbaar. Melken is voor veel ondernemers stevig
doorwerken, maar ook een goede blik op de koeien kunnen werpen, de
gedachten eens de ruimte geven om een andere dan de dagelijks kant op
te gaan of samen met iemand het werk te delen en gesprekken te voeren
of de dagplanning te bespreken in de melkput. Het klaterende goud?

Dat valt nog te bezien. In dezelfde column gaat de gedachte aan melk
als product verder: “Het enige wat de stemming dan kan verstoren is de
gedachte dat onze melk grondstof wordt genoemd. Dat is het voor ons
niet. Het is een eindproduct, de levensader van kind tot krasse knar. Een
eindproduct, dat niet de waardering krijgt die het toekomt”. Daar
heeft de Vergaderboer een punt. Anderzijds is juist de melk de basis
(grondstof) voor een veelheid aan producten en dat zorgt voor
verwaarding en vooral afzet. Zouden we dat ook hebben als melk
in zijn oorspronkelijke samenstelling in de markt wordt gezet?
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Er zit heel veel tussenin. De roep naar oorspronkelijkheid en
herkenbaarheid wordt groter, vooralsnog voor een kleine groep
consumenten die bewuste keuzes maakt. Daar past ons aanbod van
dat gezonde goud niet in. Dan is het maar goed dat melk als grondstof
juist zorgt voor een veelheid aan producten in de gehele wereld. Over
grondstoffen die zorgen voor dat product melk wordt echter ook flink
gediscussieerd. Regionaliteit, Europese oorsprong, milieubelasting,
enzovoort. Er ontstaan daardoor ook nieuwe markten. Denk hierbij aan
weidemelk en VLOG.
Voor een Coöperatie als de onze van groot belang om, daar waar een
groot volume en kleine marge niet het bestaansrecht is, juist vroegtijdig in
te spelen op marktvraag van bovengenoemde stromen. Daar maken we
het ons niet gemakkelijk mee. Tegelijkertijd moeten we ons af vragen wat
dan een alternatief zou zijn. Voor niet-weidegang wordt er tegenwoordig
een korting op de uitbetalingsprijs van de melk gelegd. Niet-weidemelk is
een stroom voor de harde prijswereld in de wereldmarkt. Weidemelk levert
wel een grotere markttoegang op, maar niet echt een harde plus. Inzet op
weidegang is voor de positie van NoorderlandMelk een must, dat hebben
we ook met u besproken op de ledenvergadering. We willen toewerken naar
75% weidegang in 2018. Die uitdaging gaan we aan in het belang van onze
Coöperatie. Dan ligt er ook nog een kans in de VLOG. De vraag naar deze
stroom neemt hard toe en de verwachting is dat daar in 2018 een goede
afzet van flinke volumes in is te realiseren. Ook daar zetten we op in. Het
vierde kwartaal van dit jaar zal er een pilot starten. Zowel de vraag als ook
de concurrentie in levering komt op dit moment nog meer vanuit Duitsland,
maar Nederland volgt in hoog tempo. Voor ons zaak om vroegtijdig, dus nu,
alert te zijn en in te spelen op de markt die komen gaat.

Met alle vraag naar speciaallijnen in het achterhoofd vinden wij dat
alle melk in Nederland - en dus ook de melk van NoorderlandMelk kwalitatief zeer hoogwaardig is, verantwoord wordt geproduceerd en de
melkveehouderijbedrijven hun best doen te produceren en te ondernemen
in de context van onze leef- en maatschappelijke omgeving. Als
Nederlandse landbouw leveren we een grote bijdrage aan hoogwaardig
voedsel wereldwijd. De context voor de Nederlandse en West-Europese
markt is anders dan de wereldmarkt, dat is waar we rekening mee
moeten houden. Onderscheidenheid in melkstromen moet niet leiden
tot strijd tussen wat goed is en wat niet. Het gaat om plaatsbaarheid
van ons prachtige product en duurzaamheid van bedrijfsvoering, zowel
economisch, maatschappelijk en milieu/natuurtechnisch.
Ook op ons eigen boerenerf zetten we stappen. Een deel van het
jongvee gaat één dezer dagen naar buiten en de melkkoeien zullen in
augustus een uitloop naar buiten krijgen om alvast te wennen. Als alles
volgens plan verloopt zijn ook wij volgend jaar een weidend bedrijf!
We zien de realiteit van de markt in Nederland en gaan ons op ons
eigen bedrijf in ieder geval inzetten
om er een goed en economisch
stabiel bedrijfsproces van te maken.
Na 17 jaar summerfeeding en
een vast betrouwbaar systeem
en stabiliteit vinden wij deze
omschakeling echt ontzettend
spannend.
Alma den Hertog, voorzitter

waardering krijgen die ons toekomt
NoorderlandMelk zet, binnen de
samenwerking met Royal A-ware,
vol in op beide bovengenoemde
onderdelen: meebewegen met de
markt en een product afleveren
dat de waardering krijgt die het
toekomt. Een bekende uitspraak
in diverse overleggen is dan ook:
het maakt niet zoveel uit wat het
kost, het gaat erom wat we ermee
kunnen.
NoorderlandMelk faciliteert de achterkant:
de boeren en de concept melkstromen.
Royal A-ware neemt de voorkant voor
haar rekening: de verwerking en het
vermarkten. Samen werken we aan het
koppelpunt, nu al met Weide Weelde en
Boerengilde. Het koppelpunt is het gedeelte waar de afzet en de producten samenkomen met de marketing, waar de boeren
en de data van de bedrijven ingezet kunnen
worden en waar melkstromen lopen die
onderscheidend zijn.
Ontwikkelingen
De ontwikkelingen gaan erg snel in de sector, niet alleen qua regelgeving en de politiek
maar ook in de markt. Opportunisme regeert. Niet altijd wordt er gekeken naar de
feitelijkheden, er wordt eerder gekeken naar
de emotie, het gevoel. Het is de combinatie
die het hem doet in de markt, de combinatie van feiten en emotie. We kunnen technisch nog zo goed draaien, qua milieu het
nog zo goed doen, als we echter niet weiden staan we achter en is er minder ruimte
in de markt. Meebewegen met de emotie,
qua kengetallen goed scoren en zorgen dat
de kostprijs laag blijft en de opbrengstprijs
op een goed niveau. Dat is de route voor de
boeren van de toekomst en dat is ook de
route voor NoorderlandMelk de komende
jaren. Meebewegen met de markt en de
waardering krijgen die ons toekomt. Tijdens
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de afgelopen ledenvergadering hebben we
aangegeven te gaan inzetten op meer weidegang, VLOG-melk en kennisdeling.
Weidegang
Verderop in de nieuwsbrief komt u een
plan van aanpak tegen voor de stimulatie
van weidegang de komende jaren. Onze
doelstellingen voor 2018 en 2019 zijn ambitieus maar zeer zeker realistisch.
2018 => 75% weidemelk
2019 => 90% weidemelk
Het afgelopen jaar is er al een grotere
inzet geweest op meer weidemelk, wat
heeft geresulteerd in een stijging van zo’n
5%. Veel bedrijven zijn bezocht door de
weidecoaches, veel bedrijven geven ook
aan langzaam de overstap naar weidegang
te willen maken. Hiervoor wordt in veel
gevallen 2017 als overgangsjaar gebruikt
om in 2018 werkelijk te gaan weiden. Om
bedrijven te ondersteunen die de overstap
overwegen gaan we tijdelijk deelweidegang
belonen. De weidemelktoeslag voor 2018
zal stijgen naar 2 cent per kg melk.
VLOG-melkstroom
Het koppelpunt waar melkstromen lopen
die onderscheidend zijn, waar de afzet
samenkomt met de producten en de
melkstromen. Vanuit de markt komt de
vraag om VLOG-gecertificeerde melk te
leveren en in die vraag willen wij voorzien.
Daarom starten we in het 4e kwartaal van
2017 met een pilot VLOG. Zoals op de
ledenvergadering aangekondigd komen alle
leden in aanmerking om deel te nemen
aan de VLOG-pilot. In 2018 kunnen zowel
weidende leden als niet-weidende leden
VLOG-gecertificeerde melk leveren. In de
jaren daarna zal de VLOG-melkstroom,
conform de doelstellingen rond weidegang,
zich ontwikkelen naar een melkstroom met

enkel weidende bedrijven.
Vanuit Duitsland worden de eerste
stappen gezet naar de combinatie van
VLOG-gecertificeerde melk en weidegang.
Doordat NoorderlandMelk de ambitie
heeft om een weidende coöperatie te worden, is de koppeling van de melkstromen
VLOG en weidegang een logisch gevolg van
die ambitie. Alle NoorderlandMelk leden
zullen worden aangeschreven om deel te
nemen aan de VLOG-pilot. Voor deelnemers aan de pilot en later leveranciers van
VLOG-gecertificeerde melk zullen wij een
marktconforme en gemiddeld kostprijs
dekkende vergoeding betalen.
Kennisdeling
Een onderdeel dat niet genoemd is op de
ledenvergadering, maar zeker onderdeel
is van onze route 2020 is kennisdeling.
Bedrijven zullen als gevolg van het meebewegen met de markt keuzes maken, keuzes
die impact hebben op de bedrijfsvoering.
Daarom willen we graag NoorderlandMelk
breed onze leden ondersteunen in het
maken van goede keuzes. Leren van elkaar
en op basis van verschillende data kennis
delen. Biodiversiteit is een onderdeel dat
nog niet genoemd is. De ontwikkelingen
op dat vlak gaan ook door. Hoe maak je
biodiversiteit praktisch toepasbaar en hoe
realiseren we een sterke combinatie met
weidegang, voldoende eiwit van eigen
land en het behouden en ontwikkelen van
biodiversiteit op de NoorderlandMelk bedrijven? Een scherpe blik op onze kostprijs,
meebewegen met de markt en vooral de
waardering krijgen die ons toekomt. Wat ik
geleerd heb van één jaar Weide Weelde is
dat de Gildeboeren ongelooflijk veel waardering krijgen voor hun inspanningen. Dat
levert niks op maar is toch onbetaalbaar.
Dat gunnen we al onze leden.
Adrian Langereis
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WAT IS VLOG?
De afkorting VLOG staat voor
Verband Lebensmittel Ohne
Gentechnik. Dit zijn levensmiddelen geproduceerd met behulp van
niet-gemodificeerde gewassen of
dierlijke producten (non-GMO).
Wereldwijd worden er op ongeveer 170 miljoen hectare land
genetisch gemodificeerde gewassen verbouwd. De belangrijkste
gewassen zijn; mais, soja, koolzaad
en katoen.
Genetische technologie is een moderne
vorm van biotechnologie, waarbij het DNA
wordt aangepast. Dit in tegenstelling tot
de klassieke biotechnologie, waarbij DNA
indirect wordt aangepast, door bijvoorbeeld te kruisen. De genetische aanpassing
van een gewas is bedoeld om de opbrengst
te verhogen en/of kosten te verlagen met
bijvoorbeeld als doel het gewas tolerant
te maken voor het bestrijdingsmiddel
glyfosaat. In de Europese Unie is deze
teelt vrij beperkt. Met name in Duitsland is
men zeer terughoudend in het gebruik van
GMO-gewassen.
Er is een discussie gaande over de mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en
de gezondheid. Harde bewijzen zijn tot nu
toe echter niet geleverd.
Duitse retail: VLOG de standaard
Aldi en Lidl zijn in Duitsland de aanjagers
om zoveel mogelijk soorten zuivel met het
VLOG-label in het winkelschap te krijgen.
In Duitsland lijkt VLOG-geproduceerde
melk de standaard in het winkelschap te
worden. Aangezien wij in Nederland veel
kaas naar Duitsland exporteren liggen
hier grote kansen voor VLOG-kaas uit
Nederland. Driekwart van de consumenten in Duitsland wil zuivelproducten die
bereid zijn zonder gentechniek, blijkt uit
een enquête van het Duitse onderzoeks
instituut Forsa.
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VLOG-CERTIFICERING
Duitse supermarkten verkopen steeds
meer producten ‘Ohne Gentechnik’. Het
VLOG-label geeft aan dat het gaat om gentechniekvrij ofwel gmo-vrij geproduceerde
levensmiddelen.
Wat zijn de voorwaarden om VLOGmelk te produceren?
Om te beginnen moet de aankoop van
veevoer gecertificeerd GMO-vrij zijn. Het
zelf geteelde voer - gras en mais - is in
Nederland GMO-vrij. Voordat je melk kunt
gaan leveren onder het VLOG-keurmerk
moet je drie maanden GMO-vrij voer
hebben gevoerd. Op dit moment kunnen
de grote voerleveranciers, zoals Agrifirm,
ForFarmers en Agruniek Rijnvallei GMOvrij voer leveren. De extra voerkosten
zijn op dit moment 0,4 tot 0,9 cent per kg
melk. De spreiding in kosten is zo groot
vanwege de verschillen in rantsoenen.
Een rantsoen waarbij een hoge eiwitaanvulling nodig is, komt als hoogste uit. Een
grasrantsoen, zonder snijmais, heeft de
laagste kostprijs per kg melk. Het aanbod
GMO-vrije soja is beperkt; een alternatief
is raapschroot. In Duitsland wordt dit op
grote schaal gevoerd in de vorm van bestendige raap. Dit is voertechnisch gezien
een goed alternatief. Naast GMO-vrij voer
moet er een administratie worden bijgehouden. VLOG-melk heeft een meerprijs
ten opzichte van normaal geproduceerde
melk. Binnenkort ontvangt u van ons meer
informatie over de randvoorwaarden voor
de productie van VLOG-melk.

Om VLOG-gecertificeerd te worden,
mogen melkveehouders voor hun melkvee
alleen voer gebruiken dat voldoet aan de
VLOG-criteria. Uitgangspunt is dat er geen
veevoer wordt gebruikt dat is gemaakt met
of van genetisch gemodificeerde organismen. In krachtvoer zit bijvoorbeeld vaak
soja(schroot) dat afkomstig is uit (Zuid)Amerika, waarbij de sojaplant genetisch zodanig is aangepast dat deze resistent is voor
bepaalde bestrijdingsmiddelen. Veehouders
doen er goed aan om bij aankoop van alle
voeders aan de leverancier te vragen of
het voedermiddel geschikt is voor gebruik
in gentechvrije productie. De veehouder
dient een verklaring te kunnen overleggen
dat de zogenoemde risico-voedermiddelen
geen genetisch gemodificeerde grondstoffen bevatten. Dit geldt zowel voor krachtvoeders, bijproducten en supplementen.
Lokaal (in Nederland) geteeld ruwvoer
zoals gras en maïs, verreweg het belangrijkste voer voor koeien, voldoet veelal
aan de VLOG-criteria. Voordat de melk
gebruikt mag worden in producten met

het VLOG-label moeten de melkgevende
dieren minimaal drie maanden gevoerd zijn
volgens de VLOG-criteria.
Bedrijfsprofiel
Ten behoeve van de certificering wordt
er per melkveebedrijf een VLOGbedrijfsprofiel opgesteld. Vervolgens dient
dit VLOG-bedrijfsprofiel regelmatig en bij
wijzigingen geactualiseerd te worden. Aan
de hand van dit bedrijfsprofiel volgt er
een risico-indeling, welke bepalend is voor
de frequentie van de VLOG-beoordeling.
De risico-indeling wordt onder andere
gemaakt op basis van de eventuele aanwezigheid van genetisch gemodificeerde
voedermiddelen en de organisatie van
voedermiddelen op het bedrijf om eventuele besmetting, versleping en vermenging te voorkomen. De frequentie van de
beoordeling is eens per drie of twee jaar of
elk jaar. De beoordeling wordt uitgevoerd
door een certificerende instelling, bijvoorbeeld Qlip.

K A R I N VA N D E R TO O R N &
N M20 50
Karin van der Toorn versterkt het team van
Natuurlijk Melken 2050 (NM2050). Karin
heeft een achtergrond als melkveehouder
en heeft veel ervaring opgedaan in de
zuivel. Momenteel werkt ze aan projecten
voor de NGZO (Nederlandse Geiten
Zuivel Organisatie) en Partico. In deze
projecten worden onderwerpen op
het gebied van kwaliteit, duurzaamheid
en dierziektes onderzocht. Binnen het
project NM2050 gaat Karin onder andere
activiteiten uitvoeren voor het MelkLab.

Karin van der Toorn, NM2050

Fedde van der Meer
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GRONDSTOFFENMARKT
STERK IN VERANDERING

De grondstoffenmarkt is sterk in verandering. Niet-genetisch gemodificeerde grondstoffen,
of producten van regionale oorsprong, hebben een fors effect. Dit zijn marktgedreven
veranderingen, die mogelijk ook leiden tot meerwaarde voor onze boeren. Agrifirm zet zich in
om deze veranderingen zorgvuldig te begeleiden. Daarbij zijn heldere uitgangspunten belangrijk.

Jarenlang waren we gewend om een vast
patroon aan grondstoffen te gebruiken
voor onze melkveevoeders. Natuurlijk
waren er tijdelijke verschuivingen ten
gevolge van prijsverschillen, waardoor er
soms wat minder sojaschroot en wat meer
raapschroot werd gebruikt. Maar in z’n
algemeenheid was het beeld redelijk stabiel.
Discussies
Sinds enige tijd zijn er twee discussies,
die grote invloed gaan hebben op onze
grondstoffen. Enerzijds de toenemende
vraag naar niet-genetisch gemodificeerde
grondstoffen. Dit is met name een gevolg
van een toenemende vraag vanuit de
Duitse markt. En anderzijds de vraag naar
regionaal geproduceerde grondstoffen, die
juist weer door Nederlandse NGO’s en
provinciale en nationale politieke partijen
wordt aangejaagd.
Geologisch en klimatologisch beste
productie
Laten we als Agrifirm enkele zaken vooraf
duidelijk te stellen: Agrifirm is van mening
dat grondstoffen daar moeten worden
geproduceerd, waar ze geologisch en
klimatologisch het beste geproduceerd
kunnen worden. Uiteindelijk betekent
dit de hoogste productie per hectare en
daarmee een optimaal gebruik van de
schaarse gronden die we wereldwijd hebben. Natuurlijk realiseren we ons dat er op
sommige plaatsen niet duurzaam geproduceerd wordt. Daarom zijn we ook actief
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met verantwoord inkopen bezig, om zorg
te dragen dat daar waar mogelijk goede
landbouwpraktijken worden ingevoerd.
Maar als Agrifirm zijn we ons bewust van
marktvragen en zullen ook altijd zorgdragen dat onze klanten aan de marktwensen
kunnen voldoen.
Nieuwe technologieën
Agrifirm is daarnaast voorstander van
technologische ontwikkeling. Dat betekent
dus ook dat we nieuwe technologieën als
genetische modificatie van planten niet
afwijzen. We zijn ons wel bewust van het
feit dat er maatschappelijke onrust is ten
aanzien van deze nieuwe technologieën, en
zijn ook op de hoogte dat er hier en daar
sprake is van ongewenste neveneffecten.
Een voorbeeld daarvan is de resistentie tegen bepaalde gewasbeschermingsmiddelen.
We zijn van mening dat in zulke gevallen de
boeren dan meer gebruik moeten maken
van bijvoorbeeld gewasrotatie en ook het
roterend gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen. En daarmee zijn we weer
terug bij verantwoord inkopen.
Maar als onze klanten vragen naar
niet-genetisch gemodificeerde gewassen,
dan zullen we deze ook leveren. Zoals uit
het nieuws blijkt zijn er op dit moment in
Nederland partijen die verdere stappen
zetten op dit gebied, ook in de melkveehouderij. De discussie wordt daarbij vaak
gedomineerd door de vraag of er wel voldoende non-GMO soja beschikbaar is. En

dat wordt ook toenemend een probleem,
dat zien we aan de prijzen. Maar non-GMO
gaat niet alleen over soja of sojaschroot.
Het gaat over alle grondstoffen waarmee
de koe gevoerd wordt. En non-GMO
sojahullen zijn bijvoorbeeld niet beschikbaar. Dus voor de vezelfractie zal dan al
meer naar bietenpulp uitgeweken moeten
worden, maar niet uit de VS, want die is
ook weer genetisch gemodificeerd. En ook
de mais bijproducten zullen van niet-genetisch gemodificeerde mais gemaakt moeten
zijn. Zo voorzien we aanzienlijke effecten
van deze ontwikkeling.
Regionaal geteeld
Maar de ontwikkeling naar non-GMO
moet niet op één lijn worden gezet met
de ontwikkeling van regionaal geteelde
grondstoffen. Vaak hoor je dat wel als
argument: “Dan stappen we over naar
regionaal geteelde soja, want in Europa
wordt toch geen genetisch gemodificeerde
soja geproduceerd”. Op zich is dat waar,
met uitzondering van wat productie in
Zuidoost-Europa, maar zoals hiervoor
aangegeven gaat de discussie veel verder
dan alleen soja.

De vraag naar regionaal geteelde grondstoffen kent vaak één belangrijk argument:
men wil de kringlopen verder sluiten, op
een zo klein mogelijke schaal. De vraag
is wel wat dat sluiten van kringlopen
precies voor doel heeft. Waarom dienen
we kringlopen op een zo klein mogelijke
schaal te sluiten? Als Agrifirm zijn we actief
betrokken bij de ontwikkeling van de
KringloopToets. Daarbij heeft WUR, samen
met andere partijen, een analysemethode
ontwikkeld om na te gaan of een bepaalde
beleidsmaatregel ook bijdraagt aan de
doelen van ‘kringlopen sluiten’. Want die
doelen zijn vooral gericht op het verminderen van het gebruik van eindige grondstoffen (zoals fosfaat gewonnen uit mijnen),
het voorkomen van overbelasting van het
milieu met mineralen en het verminderen
van bodemerosie. Maar de KringloopToets
kijkt ook naar de consequenties van zo’n
maatregelen. De consequenties op gebied
van bijvoorbeeld broeikasgasemissie, of de
sociale of economische gevolgen.

Beleidsmaatregelen doordenken en
toetsen
Vaak is het produceren van regionale
grondstoffen veel minder efficiënt, zo blijkt.
En dat leidt dan weer tot aanzienlijk hogere
broeikasgasemissie. Dus ook hier geldt: het
is belangrijk om beleidsmaatregelen goed te
doordenken en te toetsen. Maar ook bij dit
onderwerp geldt voor Agrifirm: als de markt
vraagt naar regionale grondstoffen, dan
zullen we deze leveren. Maar let op: daarbij
is het wel essentieel om van tevoren goed te
definiëren wat we precies onder regionale
grondstoffen verstaan. Allereerst de vraag:
wat is regionaal? Op dit moment wordt veel
gesproken over grondstoffen van Europese
oorsprong. Als Agrifirm hanteren we daarbij
geografisch Europa, dus tot aan de Oeral. En
ten tweede moet je goed definiëren welke
regels je precies hanteert. Voor mais, tarwe
en gerst is het eenvoudig. Maar wat te denken van alle co-producten? Bijvoorbeeld het
tarwegriesconcentraat? Is het dan voldoende dat de fabriek in geografisch Europa staat
en maakt het niets uit waar de grondstoffen
van die fabriek vandaan komen? En wat
doen we met alle kleinere componenten,
zoals vitaminen en aminozuren?

Voorlopige richtlijnen
Agrifirm heeft hier voorlopige richtlijnen
voor opgesteld, die we ook bespreken
met NGO’s in Nederland. Maar er bestaan
nog geen standaarden, die in Nederland
of in Europa worden gehanteerd. Agrifirm
is wel van mening dat het belangrijk is dat
we als industrie hiervoor standaarden gaan
ontwikkelen, omdat er anders een zeer
onoverzichtelijke markt gaat ontstaan. En
onoverzichtelijke markten hebben één ding
gemeen: onzekerheden en onduidelijkheden worden vertaald in de prijs. En dan
betaalt uiteindelijk de boer de prijs voor
onzekerheden en onduidelijkheden.
Eén ding is voor Agrifirm van het grootste belang: we zijn er om onze boeren te
helpen om mooie, nieuwe concepten te
ontwikkelen, waar voor de boer ook extra
marge op te genereren is. Daarom zijn we
ook zo actief bezig met de voorgenoemde
onderwerpen. Want de grondstoffenmarkt
is in beweging, en zal dat de komende tijd
ook absoluut nog blijven.
Ruud Tijssens
Directeur corporate affairs
Koninklijke Agrifirm Group
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EVEN VOORSTELLEN:
WEIDECOACH MARJOLEIN FEIKEN
Mijn naam is Marjolein Feiken en ik ben werkzaam bij Valacon
(duurzaam melkvee). Vorig najaar heb ik een aantal workshops
levensduurverlenging mogen doen voor NoorderlandMelk. Dit voorjaar
heeft NoorderlandMelk mij gevraagd om de intakes te verzorgen voor
het ‘Nieuwe Weiders traject’. Ik ben namelijk sinds een aantal jaren
weidecoach en begeleid nu ook de Nieuwe Weiders.

Het leuke aan de gesprekken is de passie
die zoveel veehouders hebben voor hun
bedrijf en vee. Ieder bedrijf en iedere
boer is weer uniek en dat maakt dat het
telkens weer een nieuw gesprek is. Tijdens
de intake gaan we in op wat de motivatie
is of zou zijn om (weer) te gaan weiden.
Veelgenoemde argumenten zijn de maatschappelijke discussie die gaande is, druk
vanuit de zuivel, belang voor het voortbestaan van de sector, een betere melkprijs,
weidepremie, een nieuwe uitdaging en
beleving van de veehouders zelf. Ook de
veranderingen die het weiden met zich
mee brengt komen veelal aan de orde;
Ook de veranderingen die het weiden met
zich mee brengt komen veelal aan de orde;
hoe doe je het met de arbeidsinvulling en
overdraagbaarheid, hoe zorg je voor een
constante voeding, wat houdt het in voor
je ruwvoerwinning, hoe ga je om met wisselende weersomstandigheden en welke
logistieke aanpassingen zijn nodig voor de
beweiding. Een belangrijk aspect is ook of
de veehouder steun kan verwachten van
zijn familie en erfbetreders.
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Keuzes
Aan het einde van de intake kan een keuze worden gemaakt voor
een bepaald traject.
• Keuze A: je gaat in het eerste jaar de melkkoeien gaat weiden.
• Keuze B : je gaat in het tweede jaar de melkkoeien weiden en in
het eerste jaar tref je voorbereidingen.
• keuze C: je gaat de komende twee jaren nog niet weiden.
Bij veehouders die geen jongvee of droge koeien buiten hebben
is het advies om in kleine stappen te beginnen. Een eerste stap is
dan ook het jongvee weiden. Om een goede weidekoe te worden
is het erg belangrijk om jongvee te leren grazen, de draad te leren
kennen en weerstand op te laten bouwen. Als de melkkoeien op
korte termijn naar buiten gaan (keuze A) volgt een adviesgesprek.
Hierbij heeft het de voorkeur dat de mensen die ervoor kunnen
zorgen dat weidegang een succes wordt samen aan tafel zitten.
Meestal zijn dit de veehouder(ster) en meewerkende familieleden
of medewerkers, de voeradviseur, dierenarts en eventueel de
boekhouder. Tijdens het adviesgesprek is het de bedoeling om
samen een beweidingsplan op te stellen.

Contactmomenten proces
Omdat het omschakelen echt een proces is voor zowel de koe als
de boer zullen er tijdens het traject regelmatig contactmomenten
zijn. Uiteraard mag er te allen tijde contact worden opgenomen
met mij. Door de hernieuwde interesse in weidegang zijn er de
laatste jaren veel projecten gedaan door Stichting Weidegang zoals
‘Koe en wij’, ‘Amazing grazing’ en ‘Robot & Weiden’. Het leuke
aan de opgedane kennis is dat deze heel goed toepasbaar is voor
veehouders die gestopt zijn met weiden, al dan niet vanwege tegenvallers, alsmede voor veehouders die totaal onbekend zijn met
weiden en veehouders die zijn blijven weiden. Weiden is natuurlijk
vooral doen maar een intakegesprek kan ervoor zorgen alles helder
te krijgen. Het adviesgesprek is bedoeld om duidelijke handvaten
te krijgen om (weer) te starten met weiden. Ik wil een bijdrage leveren in het bewust kiezen voor weiden en in het daaropvolgende
omschakeltraject, zodat naast dat de koeien het land in gaan, ook
de veehouder ervan kan genieten.
Marjolein Feiken

Dat we dit samen doen zorgt ervoor dat de neuzen dezelfde kant
op gaan staan en dat er geen tegenstrijdige adviezen worden gegeven. Afhankelijk van de veehouder(ster) is het een globaal plan met
enkel richtlijnen of juist een plan dat in detail is uitgewerkt.
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STIMULERINGSMAATREGELEN
WEIDEGANG 2018
Als we het hebben over weidegang
en percentages weidegang, dan
wordt er met verschillende maten
gemeten. Daar waar de sector
spreekt over percentage bedrijven
met (deel)weidegang, daar heeft
de Tweede Kamer een motie aangenomen waarbij het gaat over
80% van het melkvee. Dat geeft
verwarring en wisselende cijfers.
Belangrijker echter is de markt, die in
Nederland en in een deel van Duitsland
vraagt naar weidemelk als grondstof voor
het versvak en kaas. Daarmee is de wens
voor weidemelk duidelijk. Bijkomend
verschijnsel echter is, dat niet-weidemelk
daarmee moeilijker zijn weg vindt in de
tender afspraken die worden gemaakt en
geconfronteerd wordt met een min op
de prijs. NoorderlandMelk wil als partner
onderscheidend zijn en blijven, ook op het
gebied van weidemelk. Daarvoor is het
nodig dat we sterk inzetten op weidemelk
in het kader van onze samenwerkingsovereenkomst met Royal-Aware. Tijdens de
voorjaarsvergadering heeft het bestuur
aangegeven nog sterker op de weidemelk
te willen in zetten voor het jaar 2018.
Maatregelen
De volgende maatregelen willen wij graag
voorstellen en met u bespreken in de
najaarsvergadering van 2017:
• Naast de reguliere weidegang (120
dagen, 6 uur per dag) kunt u vanaf 2018
ook kiezen voor de optie 720 uur in
120 dagen, waardoor weidegang meer
flexibel is in te zetten.
• Deelweidegang wordt 2 jaar lang
mogelijk en gehonoreerd met 0,5 ct,
maar alleen als voorloper van weidegang.
• De punten in het onderdeel zichtbare
koeien in het Duurzaamheidsplan
‘Wij maken de Melk’ worden voor 2018
ook toegekend aan weidende bedrijven.
• De weidegangtoeslag gaat in 2018 naar
2 cent per kg melk.
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Bovenstaande maatregelen geven gehoor
aan de vragen die vanuit de gesprekken
met de weidecoach naar voren kwamen,
vragen van leden aan het bestuur en de
input die wij van u mochten ontvangen
tijdens de spardag. Bovendien zijn ze een
nog sterkere stimulans voor leden van
NoorderlandMelk om te gaan weiden.
Zoals aangegeven hebben wij als bestuur
de ambitie uitgesproken in 2018 naar een
volume van 75% weidemelk te willen. Dat
is nogal een uitdaging die we alleen met
elkaar kunnen bereiken.

Daar zetten we de weidecoach in, zijn er
stimulerende maatregelen en ondersteunen we u met workshops. Bovendien heeft
de weidecoach ook een consulterende
functie. U kunt bij haar terecht met al uw
adviesvragen en zij kan u voorzien van
waardevolle tips.

Kostprijs weiden versus niet-weiden
Over de kostprijs van weiden in relatie
tot niet-weiden wordt veel gediscussieerd. Ook zijn er artikelen verschenen
met berekeningen en onderzoeken. Het
rapport ‘Economisch weiden’ kan u inzicht
verschaffen en is van harte aan te bevelen
(de resultaten van de verschillenden onderwerpen zijn op te vragen via de website
van Wageningen Livestock Research en
Stichting Weidegang). De waarheid over
de economie van het weiden ligt echter bij
u als ondernemer. Wat zijn de mogelijkheden binnen het bedrijf om weiden in de
bedrijfsvoering economisch te borgen en
verbeterslagen te maken?
Onderscheidend vermogen
In de zuivelmarkt voor Nederland en de
regio West-Europa ontstaat steeds meer
een tweedeling: óf gaan voor massa en lage
prijzen óf gaan voor marge en onderscheidenheid in markt. Dat laatste is cruciaal
voor NoorderlandMelk, immers onze massa is klein ten opzichte van de grootte van
de zuivelmarkt. Onderscheidend vermogen
is dan zeer relevant om marge te kunnen
maken. We doen ons best om op allerlei
manieren u als lid te ondersteunen in het
maken van uw keuze. Wij willen het traject
van overgang naar weidegang samen met u
ingaan in het belang van de Coöperatie.
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DONDERDAG 21 SEPTEMBER:
WEIDEDAG FAMILIE WIJNHOUT
Een prachtig modern familiebedrijf in het Sallandse
land. Puur, liefhebbers en zeer kundig, dat typeert de
familie Wijnhout. Een bedrijf dat stevig staat richting de
toekomst, inspeelt op de ontwikkelingen om zich heen,
oog en oor heeft voor de wensen van de maatschappij
en er binnen die kaders een zeer efficiënte en effectieve bedrijfsvoering op na houdt.
In 2016 is de stal met Lely melkrobots gereed gekomen, een stal met
zandboxen, mestscheiding, vrij koeverkeer waarin bijna 2 miljoen
kg melk geproduceerd wordt door zo’n 180 koeien. Dit gebeurt in
combinatie met weidegang en flink ook. Als Gildeboeren streven ze
naar maximale weidegang (minimaal 180 dagen). Goede benutting
van beschikbare vormen van mest op het bedrijf, inspelen op de
groeimomenten van het gras en vreetmomenten van de koeien
zorgen voor effectieve weidegang.
Op donderdag 21 september vindt de weidegangdag plaats bij
familie Wijnhout in Wijhe (Overijssel).

AG EN DA
13 EN 14 SEPTEMBER
21 SEPTEMBER

BEZOEK QLIP
WEIDEDAG FAMILIE WIJNHOUT

COLOFON
Deze nieuwsbrief is een uitgave van NoorderlandMelk.
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