
DOORKIJK NAAR HET JAAR 2018
Regeren is vooruitzien zegt men. Dit doen we als ondernemers, ieder op onze 

eigen manier. Vooruitzien lijkt op dit moment meer op koffiedik kijken, dan op 

werkelijk passend ondernemen. Het afgelopen jaar was wellicht voor een deel 

van ons ‘overleven’ in plaats van toekomstgericht ondernemen. 

We kijken met spanning en verwachting naar 2018. De wetgeving inzake 

fosfaatrechten is er al wel, maar de uitvoering laat nog op zich wachten.  

De derogatie zal er waarschijnlijk wel komen. Maar de uitkomst t.a.v. het 6e 

actieprogramma Nitraat laat ook nog wel even op zich wachten. Zomaar een 

paar zaken die laten zien dat ook nu nog lang niet alles duidelijk is. Beetje 

koffiedik kijken nog dus. 

Voor NoorderlandMelk is de koers voor 2018 wel duidelijk: Route 2020 met 

ruim 40 miljoen kg VLOG-melk en 75% van het melkvolume is weidemelk.  

Het merk WeideWeelde zal verder uitgebouwd worden en er zal een 

vergoeding betaald gaan worden die uit de markt komt. Een mooi maar ook 

op allerlei terreinen een uitdagend pakket. Dat bleek ook op de

ledenvergadering waar inhoudelijk goed en kritisch is gesproken over de 

differentiatie in melkstromen en inzet van speciaallijnen. Ook de meest recente 

ontwikkeling tussen A-ware en Albert Heijn is hierbij verrassend. De aanval is 

de beste verdediging, ook in de markt en positionering. 

We gaan als Coöperatie NoorderlandMelk het jaar 2018 met vertrouwen 

tegemoet. Met het koffiedik kijken, kan ik u nu niet verder helpen. We kunnen 

elkaar wel goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen die voor ieder 

bedrijf anders zullen uitpakken. Regeren is vooruitzien. Als ondernemer 

hebben we de handen aan het stuur om met ons bedrijf in te spelen op 

ontwikkelingen. Persoonlijk vooruitzien is meer dan alleen het bedrijf, het is 

vooral beseffen dat diegene die je lief zijn in je eigen omgeving bepalend zijn 

voor je welzijn, je basis en je stevigheid als persoon. Daar ligt de essentie van 

ons bestaan. Voor ieder wens ik, dat u en diegene die u lief zijn,  

het goed zal gaan in 2018. 

Alma den Hertog, voorzitter
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WIM JALINK: “DE BELANGRIJKSTE REDEN OM 
OPNIEUW TE GAAN WEIDEN BLIJFT ECHTER 
DAT IK ERVAN GENIET!” (P.4/5)

“OP 1 DECEMBER IS DE VLOG-PILOT  
OFFICIEEL VAN START GEGAAN.” (P.7)
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Nadat de zuivelmarkt vanaf medio 2016 herstelde, lijkt 
deze aan het einde van 2017 al weer op zijn retour. 
Wat zijn de oorzaken? Wat mogen we verwachten van 
de zuivelmarkt in 2018 en hoe kan de Nederlandse 
zuivelketen zich het best positioneren? Op deze drie 
vragen proberen we antwoord te geven.

Recordprijzen boter laten melkprijzen pieken in najaar 2017. 
Eind 2016 waren het vooral de in hoog tempo aantrekkende prijzen 
van poeders en verhandelbare bulkkaas die zorgden voor herstel van 
de melkprijzen. Na een korte dip in het eerste kwartaal van 2017 zagen 
we in Q2 een volgende verhoging, naar niveaus rond de 40 cent. Deze 
tweede verhoging in de EU was uniek. In de rest van de wereld gebeurde 
er sinds begin 2017 nauwelijks iets met de melkprijs.

Het hoge niveau in de zomer van 2017 was grotendeels een gevolg 
van goede kaasprijzen en de recordprijzen van boter. Die torenhoge 
boterprijzen bewijzen dat de zuivelmarkt elke keer weer kan verrassen. 
Door de positievere houding van de westerse consument ten opzichte 
van natuurlijk melkvet, kiest deze sinds 2015 weer vaker voor volle 
zuivelproducten. En de voedingsindustrie kiest weer vaker voor boter, in 
plaats van plantaardige alternatieven. Dit leidde tot een acuut tekort, in 
een periode dat melk sowieso al schaars werd. Doordat in de EU groei 
van de melkproductie lang uitbleef, kon niet in de extra behoefte aan 
boter en room worden voorzien. Vooral de gebruikers die hun aankopen 
uitstelden in de verwachting dat de top was bereikt, trokken daardoor een 
hele periode aan het kortste eind.

De recordprijzen van boter trokken de meeste aandacht. Maar laten 
we niet vergeten dat de goede kaasprijzen tot oktober 2017 de sterke 
melkprijzen in de tweede helft van 2017 minstens zo veel ondersteunden. 
De kaasmarkt stond jaren onder druk omdat alternatieve markten 
gezocht moesten worden voor de weggevallen Russische vraag. 
Dit is redelijk goed gelukt. Een absolute prestatie van de kaassector, maar 
wel een met prijsconcessies tot gevolg. In 2017 brachten sterk verbeterde 
kaasprijzen en goede wei-opbrengsten de kaasspecialisten weer aan de 
bovenkant van de lijst met uitbetaalde melkprijzen. 

In welke producten zit mijn zuivelketen?   
Als we de zuivelmarkt van de afgelopen drie jaar nader analyseren, zien 
we dat niet langer specifieke landen verrassingen veroorzaken, maar 
eerder productsoorten. Voor zuivelproducenten die actief zijn in meerdere 
productgroepen, is het een uitdaging om een balans te vinden tussen 
‘flexibiliteit in melkstromen naar de best renderende producten’ en een 
‘optimale operationele bezetting’.

Voor producenten met een single-productfocus kan de prestatie het 
ene jaar ondergemiddeld zijn, terwijl deze een volgende jaar omslaat. 
ABN AMRO sprak in 2016 in het rapport ‘Nederland Zuivelland, 
van meer naar beter’, de verwachting uit dat de prestaties van 
melkverwerkers sterker dan voorheen zouden verschillen door 
strategische keuzes. De dynamiek in de zuivelmarkt voegt daar echter 
enkele dimensies aan toe.

1. De opbrengst van melkvet blijft waarschijnlijk langere tijd op een 
hoger niveau. De extreme boterprijzen van medio 2017 worden 
voorlopig niet meer gehaald, maar het gat met eiwit blijft onder 
invloed van de verbeterde consumentenperceptie groter dan 
voorheen. Daarbij komt dat de prijs van mager melkpoeder de 
komende jaren onder druk staat van de grote voorraad in interventie.

2. In Oceanië zien we een verschuiving van melkpoeders naar 
(investeringen in) producten met meerwaarde, zoals mozzarella, 
roomkaas en UHT-melk. Deze producten sluiten aan bij een 
veranderend consumptiepatroon in Azië. 

3. Binnen de productgroep kaas zien we een verschuiving van 
traditionele kaassoorten als Goudse, emmentaler en cheddar naar 
mozzarella en andere kaastypes die beter geschikt zijn als ingrediënt 
in gerechten en producten.  

Binnen deze mondiale ontwikkelingen kent elke zuivelproducent 
de uitdaging om zich te positioneren. Zuivelverwerkers moeten 
zorgvuldig kiezen om de komende jaren bij te blijven bij de 
verwaarding van Nederlandse melk. Een verschuiving naar de top 
van de verwaardingspiramide is onvermijdelijk. Denk aan dagverse 
producten onder merk, biozuivel, merkkazen, kaasspecialiteiten 
en baby- en sportvoeding. Daarnaast worden Nederlandse 
melkveehouders straks uitgedaagd om een sterke basis te leggen 
voor een product met toegevoegde waarde.   

Groei van de nationale melkplas zit er de komende jaren niet in, 
want de nieuwe fosfaatwetgeving biedt daarvoor nauwelijks ruimte. 
Nederlandse zuivel wordt in toenemende mate mondiaal gezien als 
schaars goed en groei in omzet is alleen nog mogelijk door waarde 
toe te voegen. Het is niet uit te sluiten dat verwerkers met ambities 
in volume dit met melk uit buurlanden gaan realiseren. 

MARKT

NEDERLANDSE ZUIVEL:  
VAN MEER NAAR BETER
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 Figuur 1: EU-melkprijs en FrieslandCampina-garantieprijs vergeleken met WMP-prijs op GDT 
(2014-oktober 2017, USD/t voor WMP, eurocent/kg voor melkprijzen)  
Bronnen: milkprices.nl, GlobalDairyTrade 
NB: Het indicatief break-even niveau dat we in de grafiek zien, geeft het gemiddelde niveau  
aan van de melkprijs waarbij melkveehouders in de EU op groei of juist krimp inzetten. 

Figuur 2: sterke divergentie tussen de prijzen van boter en mager melkpoeder  
(€/ton, 2014 - november 2017)
Bron: Nederlandse noteringen van boter en mager melkpoeder (levensmiddelenkwaliteit)  
volgens ZuivelNL 

Begin 2018: dalende melkprijs 
De prijzen van verhandelbare 
bulkzuivel laten eind 2017 forse 
dalingen zien. De prijzen van vooral 
boter en kaas, die in de EU ver 
boven de wereldmarktniveaus 
waren uitgestegen, moeten weer 
concurrerend worden. De hoge 
melkprijzen lokken echter extra 
aanbod uit, met een aanzwellende  
EU-melkstroom tot gevolg. Dit vereist 
in 2018 een sterke exportprestatie.  

De sterke euro helpt ons daarbij 
niet. Meestal is de transitie van lagere 
bulkprijzen naar lagere melkprijzen een 
geleidelijk proces. Dit komt doordat 
langetermijncontracten vertragend 
werken. Maar omdat de EU-commissie 
de interventie van magere melkpoeder 
in 2018 waarschijnlijk minder 
interessant maakt, verzwakt de markt 
voor foliekaas momenteel snel. Zo snel 
zelfs, dat een aanzienlijke daling in de 
melkprijs vroeg in 2018 onvermijdelijk 
lijkt. De prijsontwikkeling in de tweede 
helft van 2018 zal vooral worden 
beïnvloed door het melkaanbod in 
de EU, in combinatie met een lagere 
Nederlandse productie als gevolg van 
fosfaatwetgeving. 

Pierre Berntsen, 
Directeur Agrarische Bedrijven, 
ABN AMRO



De familie Jalink runt in Dalfsen melkveebedrijf 
Het Meulemans.Wim Jalink en Marieke Van 
Lenthe zijn getrouwd en hebben 3 kinderen 
in de leeftijd van 3,5 en 8 jaar. Opa Jalink is het 
bedrijf na de Tweede Wereldoorlog gestart. 
De boerderij is gebouwd in het kader van 
een wederopbouwproject met behulp van 
Marshallgelden. In het gebied is namelijk tijdens 
de bevrijding zwaar gevochten en vele boerde-
rijen zijn afgebrand. De vader van Wim heeft 
het in de jaren 70 van zijn vader en van de 
verpachter overgenomen.

In 2008 heeft Wim het bedrijf van zijn vader 
overgenomen zodat nu de derde generatie 
op dit mooie bedrijf boert. Wim melkt de 
koeien met behulp van 2 melkrobots omdat 
traditioneel melken vanwege zijn reumaklach-
ten niet meer mogelijk is. Op de boerderij 
wordt Wim ondersteund door stagiaires 
van het mbo. Wims ervaring met stagiaires 
is over het algemeen goed. Hij vertrouwt de 
stagiaires snel zaken toe, ook zijn de robots 
op het bedrijf voor de studenten interessante 
studieobjecten. Marieke, de vrouw van Wim, 
is parttime werkzaam in het basisonderwijs. 
Naast de melkveehouderij hebben ze een Bed 
en Breakfast en geven ze boerderijeducatieles-
sen op hun bedrijf.

Jullie zijn nu 10 jaar lid van NoorderlandMelk, 

hoe kijken jullie op deze periode terug.

Wim: “Ik ben een echte coöperatieboer. De 
overstap naar NoorderlandMelk voelt nog 
steeds goed, ondanks dat er ook minder posi-
tieve gebeurtenissen hebben plaatsgevonden 
de afgelopen 10 jaar. Voor je eigen onder-
neming maak je soms ook keuzes waarvan 
je achteraf pas weet of het een verstandige 
keuze was. Mijn levenshouding is echter dat 

je door minder leuke gebeurtenissen in je 
leven niet een cynische houding moet gaan 
aannemen. Je wordt er dan als mens niet beter 
van. Binnen de coöperatie spreekt mij de open 
communicatie van het bestuur erg aan. Je krijgt 
het gevoel dat er geen zaken achter gehouden 
worden. Het ontbreekt mij helaas vaak aan tijd 
om de vergaderingen te bezoeken, dit vind ik 
wel jammer”.

Jullie gaan dit jaar opnieuw weiden, wat heeft je 

over de streep getrokken?

Wim: “Ik was altijd een fervent weider tot het 
moment dat de melkrobots kwamen. Koeien 
in het weiland zijn een fantastisch gezicht 
dus het bleef wel een beetje knagen. Omdat 
ik steeds op zoek ben naar arbeidsvreugde 
tijdens mijn dagelijkse werkzaamheden kwam 
ik tot de conclusie dat ik de koeien weer naar 
buiten wilde doen. De 2 cent weidepremie is 
natuurlijk ook mooi meegenomen en trekt je 
wel over de streep. Wij ontvangen vaak bezoe-
kers op ons bedrijf. Tijdens de rondgang over 
het erf kreeg ik veel vragen over het feit dat 
de koeien altijd op stal stonden. Ik had het ge-
voel dat ik me telkens moest verdedigen. Toen 
ik via Facebook een berichtje plaatste dat 
onze koeien weer naar buiten gingen, werd ik 
overladen met positieve reacties. Het mooie 
is dat in het gebied rondom onze boerderij er 
steeds meer nieuwe weiders komen.”

“Het verhaal van Wim Wijnhout tijdens de 
NoorderlandMelk Weidegangdag heeft mij 
over de streep getrokken. Ik wil gebruik 
maken van een simpel weidegangsysteem en 
verder zie ik wel hoe het gaat lopen. Het zal 
vooral voor de koeien weer wennen zijn. Ook 
verwacht ik dat weidegang ons productie en 
grasopbrengst gaat kosten, maar dat heb ik er 

wel voor over. Overigens denk ik dat de toe-
name van de kosten vooral komt uit de post 
arbeid. Met name de zondag zal er nu weer 
anders uit gaan zien. De belangrijkste reden 
om opnieuw te gaan weiden, blijft echter dat ik 
ervan geniet!”

Wim wil echter nog wel een nadeel noe-
men met betrekking tot de ambitie van 
NoorderlandMelk om te streven naar een 
weidemelk volume van 90 % 
Wim: “Hoe gaan we met de leden om die niet 
weiden? We doen naar mijn gevoel mensen te 
kort. Op sommige bedrijven is weidegang sim-
pelweg technisch niet mogelijk. De verdeling 
van het melkgeld druist nu voor mijn gevoel 
in tegen de coöperatieve gedachte. Ik zou 
liever een andere melkgeldsystematiek zien. 
Ook moet de weidemelktoeslag uit de markt 
komen”.

Hoe kijk jij aan tegen het hele CO
2
 en Fosfaat 

verhaal.

Wim: “Deze onderwerpen houden me wel 
bezig maar ik heb op dit moment te weinig 
kennis van deze onderwerpen om de discussie 
goed te kunnen voeren. Ik ga mij de komende 
tijd in onze studieclub in deze onderwerpen 
verdiepen.  

We hebben als boeren te maken met heel 
veel veranderingen. Mijn visie is dat je hier 
mee om moet leren gaan. Wat niet betekent 
dat ik overal achter sta. Koe-Kompas vind ik 

‘Tour de Boer’

“Tour de Boer” De familie van Noord uit Wijster is te gast 
bij de familie Jalink in Dalfsen, een dorp in het mooie 
Sallandse land.

FAMILIE JALINK 
UIT DALFSEN 
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bijvoorbeeld een onzinnig iets. Ik vraag me af 
wat ik ermee kan en ben daarom niet echt 
gemotiveerd om het in te vullen.

Veranderingen zie je in alle sectoren. Kijk maar 
eens wat er speelt in de zorg en het onderwijs. 
Je ziet daar veel werknemers die constant 
overbelast zijn doordat ze zich veel bezig 
moeten houden met neventaken. Dan kijk ik 
naar onszelf en zie ik dat wij het hier heel goed 
hebben. Dat vind ik ook een stukje rijkdom.

Milieumaatregelen

Wij zijn actief bezig met het milieu. We 
hebben de asbestdaken gesaneerd, zonnepa-
nelen geplaatst en op het erf is een oplaad-
punt voor elektrische fietsen. Ik vul zelf de 
Kringloopwijzer in, er is alleen zoveel informa-
tie uit de wijzer te halen dat ik nu nog niet alles 
tot in detail weet”.

En de VLOG - melkstroom?

Wim: “Ook in de VLOG-melkstroom wil ik 
me wel verdiepen en de hele soja discussie 
daaromheen. Door kennis sta je sterker in een 
discussie. Ook wij zijn overgegaan op GMO 
vrij voer en leveren binnenkort VLOG-melk.”

Hoe kijk jij tegen de investering in WeideWeelde 

aan?

Wim: “Het is een sympathiek idee en vooral 
de samenwerking met Vogelbescherming 
Nederland vind ik positief. Ik denk dat we het 
een kans moeten geven. Ik ben van mening 

dat de marketing heel belangrijk is en blijft de 
komende tijd. Positieve aandacht in de media 
kan het product succesvol maken. Kijk maar 
eens hoe andere (kleine) zuivelondernemingen 
dat doen”. 

Tonny en Berend: “Wij vragen ons wel af of de 
consument op het product zit te wachten.
Of het een succes wordt, hangt ook af van de 
supermarktondernemer; die bepaalt of het 
product in het schap komt te liggen. In de afge-
lopen 10 jaar zijn er natuurlijk wel eens meer 
initiatieven geweest die niet goed hebben 
uitgepakt en die een investering van de leden 
heeft gevraagd.” 
Tonny: “Ik ben van mening dat de coöperatie 
op het terrein van investeringen een pas op de 
plaats moet maken”.

Jullie doen actief mee aan het begrip: verbinding 

Boer en Burger?

Wim: “Wij hebben een Bed en Breakfast op 
het bedrijf. Gasten kunnen een rondleiding 
krijgen over het bedrijf als ze dat willen. Ik 
krijg veel vragen over de robot. Er ontstaan 
soms interessante discussies, waarbij je vaak 
tot de conclusie komt dat iedereen in zijn 
eigen wereld zit. Er was een keer een gast die 
een financiële bijdrage had gegeven voor het 
plaatsen van een boom midden in het weiland. 
Ga die discussie maar eens aan omdat ik deze 
mensen ook in hun waarde wil laten, dat is niet 
makkelijk. Een koe ligt bij warm weer liever in 
een stal met de ventilator aan dan dat zij met 

de hele kudde rondom een boom staat. Maak 
dat maar eens duidelijk”. Berend: “De burger 
moet het ervaren. Laat zien dat 1 boom in de 
wei niet werkt. Koeien staan met zijn allen op 
een kluitje onder de boom in de regen. Het 
wordt een grote bende.”

Wim: “Ik heb wel eens moeite met de beeld-
vorming in de media over de agrarische sector.
Beelden van een mesttank die bovengronds de 
mest uitrijdt worden eindeloos gebruikt ook al 
is deze manier van uitrijden al lang verboden. 
De kijker neemt deze informatie allemaal te 
snel voor waar aan. Een ander voorbeeld zijn 
de recente publicaties in het NRC over de 
mestfraude. Onze nieuwe landbouwminister 
Carola Schouten was zo wijs om zich goed in 
de materie te verdiepen voor ze een oordeel 
vormde. Zij paste hoor en wederhoor toe”.
Marieke: “Zelfs scholen gebruiken lesmateria-
len die niet meer kloppen. Dit is funest voor 
een positieve beeldvorming. Ik geef boerde-
rijeducatielessen op het bedrijf. De leerlingen 
komen de auto uitstappen met de neus dicht 
en zeggen dat het hier stinkt en dat het anders 
ruikt dan in de stad. Na de les gaan ze weer 
naar huis en hebben veel plezier gehad en een 
heleboel geleerd.” 

Wim: “Wij vinden het wel belangrijk dat ze 
ook iets geleerd hebben. Het is geen uitje 
maar echt educatie”. Marieke: “Ik zou graag 
meer leerlingen willen ontvangen op ons 
bedrijf. Als  lerares in het basisonderwijs heb ik 
de didactische vaardigheden om de leerlingen 
op de juiste wijze te informeren. Op dit mo-
ment heb ik daar jammer genoeg te weinig tijd 
voor omdat wij ook aan onze jonge kinderen 
de aandacht willen geven die ze verdienen”. 
Berend: “Kennen jullie het boerderijedu-
catieproject: Stichting de Boer op Noord? 
NoorderlandMelk sponsort deze stichting”. 
Marieke: “In de toekomst wil ik mij daar echt 
weer in gaan verdiepen”.

Hoe zie jij de toekomst van jullie bedrijf

Wim: “Ik blijf boer zolang ik het leuk vind 
en ondertussen ga ik uitdagingen niet uit de 
weg. Ik zoek het dan vooral in kleine dingen. 
Schaalvergroting zie ik niet zo zitten. Ik doe de 
zaken op mijn manier en ben van mening dat 
iedereen moet doen wat het beste bij hem 
of haar past. Als boer moet je altijd scherp 
blijven, 7 dagen per week en dat kost heel veel 
energie. Er is alleen meer dan het bedrijf. Ik wil 
mijn kinderen op zien groeien en bijvoorbeeld 
op zaterdag met ze mee kunnen naar het 
voetbalveld. Daar geniet ik ook van!
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WEIDEGANGDAG 

Op 21 september waren leden van NoorderlandMelk uitgenodigd bij de 
familie Wijnhout. Binnen de coöperatie is veel verscheidenheid aan boeren en 
bedrijven. Als ondernemers kunnen we veel van elkaar leren en de kracht van 
leden hierbij inzetten. Het bedrijf van de familie Wijnhout in het Overijsselse 
Wijhe is zo’n bedrijf waar we van kunnen leren. Op geheel eigen wijze wordt, 
binnen een reguliere bedrijfsvoering met robots, toch op consequente wijze 
geweid. We spreken met Wim en horen hoe hij werkt. 

NOORDERLANDMELK ONDERTEKENT 
CONVENANT WEIDEGANG
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Vanuit de Duurzame Zuivelketen en de 
afzetmarkt worden steeds meer eisen gesteld 
aan onze melk en de wijze waarop deze 
geproduceerd wordt. NoorderlandMelk 
heeft besloten om op het gebied van 
levensduur, voer en bodem te zorgen voor 
ondersteuning en kennisverdieping in de vorm 
van studiegroepen. U gaat op een andere 
manier aan de slag met bedrijfseigen cijfers uit 

Koe-Kompas en Kringloopwijzer. Aan de hand 
van de kengetallen wordt er gekeken naar de 
verschillen tussen de bedrijven en de discussie 
met uw collega-melkveehouders leidt tot 
verdere verdieping: waar zitten de verschillen en 
wat is daarvan de oorzaak? Welke oplossingen 
zijn er? U leert dus ook van elkaar. Tijdens de 
bijeenkomsten krijgt u praktische handvatten 
om uw doelen te bereiken. De bijeenkomsten 

worden verzorgd door Marjolein Feiken van 
Valacon en Jehannes Fopma van JFopma 
advies. De bijeenkomsten worden gehouden 
bij een van de deelnemende veehouders. 
Heeft u interesse of vragen dan kunt u contact 
opnemen met het bestuurssecretariaat.

U ontvangt binnenkort een 
uitnodiging!

NOORDERLANDMELK STUDIEGROEPEN 

Op 20 december zal NoorderlandMelk het Convenant Weidegang 
ondertekenen. Binnen het convenant, dat in 2012 ontstaan is, 
werken op dit moment 73 partijen aan het behoud van weidegang 
in Nederland. Betrokken partijen zijn onder meer melkveehouders, 
veevoerleveranciers, zuivelondernemingen, supermarkten, 

maatschappelijke organisaties en de overheid. Jaarlijks is er de 
mogelijkheid om ondertekenaar te worden van het convenant en 
NoorderlandMelk heeft nu de keuze gemaakt om deel te gaan 
nemen. Namens NoorderlandMelk zullen Alma den Hertog en 
Carolien Werners aanwezig zijn op 20 december in Den Haag.

Duidelijke keuzes
Al in het vroege voorjaar wordt een planning 
gemaakt met de eerste stap richting weiden. 
Wim maakt duidelijke keuzes ten aanzien 
van welke percelen wel en welke niet 
worden gemaaid of geweid. Hierbij kijkt hij 
met een praktische en nuchtere blik naar de 
ligging van de percelen en de loopafstand 
voor het vee. Al in het vroege voorjaar 
wordt een klein deel van het areaal beweid, 
een zo groot mogelijke eerste snee wordt 
bewaard voor het inkuilen. Daarna past 
Wijnhout het systeem roterend standweiden 
toe en maait hij kleinere oppervlakten. 

Goede balans
Wijnhout heeft in combinatie met 
robotmelken een zeer goede balans 
gevonden tussen voersysteem en beweiding 
met als resultaat een hoge melkproductie.  
Marjolein Feiken, onze weidecoach, nam 
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START 
VLOG-PILOT

Op 1 december is de VLOG-pilot 
van NoorderlandMelk officieel van 
start gegaan. Met 52 deelnemers 
hebben we onze doelstelling 
gehaald. Deze deelnemers voeren 
vanaf 1 december alleen nog 
GMO-vrije producten aan hun 
melkvee.

Na de omschakelperiode van drie maanden 
zal op 1 maart 2018 de eerste VLOG melk 
worden geleverd. Meebewegen met de 
markt en de eerste fase van de Route 2020 
is daarmee succesvol ingezet. Als gehele 
Coöperatie NoorderlandMelk mogen we 
trots zijn op dit snelle inspelen op de vraag 
vanuit de markt.

alle deelnemers aan deze dag mee in de 
verschillende beweidingssystemen maar ook 
vooral in het praktisch denken over beweiden. 
Marjolein staat met de beide benen in de 
praktijk, denkt creatief en oplossingsgericht en 
is in staat om op bedrijfsniveau actief mee te 
denken. 

Een rondgang over het bedrijf maakte 
het inzicht compleet. Als ondernemers 
onder elkaar raak je niet uitgepraat over 
bedrijfsvoering en ondernemerschap. Een 
themadag bij een van de leden van de 
coöperatie op het bedrijf is een waardevolle 
aanvulling voor de aanwezigen. De kracht 
van onze leden inzetten ten behoeve van 
kennisverdieping is zeker voor herhaling 
vatbaar.

Alma den Hertog 

“WIJ  MAKEN DE MELK …” 2018
Op de ledenvergadering in Marum is het Duurzaamheidsplan: “Wij maken de Melk…” 2018 aan 
u gepresenteerd. Begin 2018 zal het plan voor u zichtbaar worden op Z-net. Wij zullen vervol-
gens ook met u communiceren wat de aandachtpunten zijn tijdens het invullen.
Het plan is ontwikkeld om aan onze afnemers zichtbaar te maken welke maatregelen er op uw 
bedrijf genomen worden met betrekking tot Duurzaamheid. De punten die u aan het einde van 
het jaar 2018 verzameld heeft dienen als basis voor de uitbetaling in 2019. Bij een maximale 
score ontvangt u 1 cent per kg melk premie. Deze premie wordt maandelijks uitbetaald.

Punten toekenning: Wij maken de Melk… met liefde voor ons vee

ONDERDEEL VOORWAARDE PUNTEN 
TE BEHALEN

Dierziekte inzicht 

Para TBC Doorlopend Status A 5

Salmonella Doorlopend gunstig 5

BVD Vrij in Q4 2018 5

Levensduur veestapel

Leeftijd bij afvoer 30 dagen groei  t.o.v.2017 5

Leeftijd bij afvoer ≥5jaar en 10 maanden 10

Antibiotica gebruik 

DierDagDosering < Signaalwaarde (4) 10

Kalf OKE score 

Deelname Kalf oke systeem  10

Maximaal aantal punten te behalen meegenomen 
voor de toeslag

40

Punten toekenning: Wij maken de Melk… met oog voor onze omgeving

ONDERDEEL VOORWAARDE PUNTEN 
TE BEHALEN

Biodiversiteit en Milieu 

5% grondareaal als natuurinvulling Opgesteld natuurplan 10

10% grondareaal als natuurinvulling Opgesteld natuurplan 20

Klimaat neutraal ontwikkelen 

Energie reductie maatregelen Minimaal 2 10

Groene stroom of Energie productie Minimaal 1 10

GVE Bezetting < 2,3 GVE per hectare 10

Fosfaat overschot KLW 2017 Overschot < 0 10

Ruwvoeraankoop/ Mestafzet
80% ruwvoeraankoop/ 
100% mestafzet binnen 
straal 50 km

10

Zichtbare koeien

Deel van de veestapel heeft de vrije 
keuze om buiten te lopen/ loopt buiten

Voor alle bedrijven 
toepasbaar

5

Educatie 

Deelname 2 workshops/studiegroepen
Georganiseerd door 
NoorderlandMelk

10

Bedrijfsbezoek Schoolklassen/ Excursies 5

Maximaal aantal punten te behalen meegenomen 
voor de toeslag

60
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MEDEDELINGEN

NIET GEVEEGD IS NIET GELEEGD
De winterperiode is weer aangebroken. Denkt u eraan de toegangsweg 
naar uw erf en het tanklokaal sneeuwvrij te houden? De RMO-chauffeur 
zal contact met u opnemen als hij het niet veilig vindt om met de 
vrachtwagen uw erf op te rijden. 

AANPASSINGEN 
NIEUWE TRANSPORTROUTE 

In de maand december zullen er door de AB Transportgroep 
wijzigingen worden aangebracht in het ophaalschema van de 
melk. AB Transportgroep blijft natuurlijk rekening houden met uw 
melktijden en bijzonderheden die voor uw bedrijf gelden. De wijzingen 
zijn noodzakelijk in verband met de nieuwe Weidegangroute en 
aanpassingen i.v.m. de nog te realiseren VLOG-melk stroom. Wij 
vragen hiervoor u begrip.

BTW NUMMER
Per 1 januari 2018 vervalt de landbouwregeling. Dat houdt in dat alle 
agrarische ondernemers die nu nog geen BTW-administratie voeren 
verplicht per die datum ‘in de BTW’ zullen gaan.
Geldt dit ook voor uw bedrijf? Dan ontvangen wij graag zo spoedig 
mogelijk uw BTW nummer. U kunt een mail sturen naar : 
info@noorderlandmelk.nl. 

TANKMELKKAART
U ONTVANGT SAMEN MET DEZE NIEUWSBRIEF EEN  
NIEUWE TANKMELKKAART VOOR HET JAAR 2018.


