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ONS DOEL IS DAT WEIDE WEELDE
HÉT MERK VAN NOORDERLANDMELK
EN VAN HET NOORDEN GAAT WORDEN! (P.3)
RIK SMITS:
“HET OPNIEUW GAAN WEIDEN IS VOOR
ONS BEDRIJF GOED VERLOPEN. JE HOORT
MIJ NIET KLAGEN.” (P.4/5)

ONTWIKKELINGEN GAAN DOOR
Als ondernemers op onze boerenbedrijven en als leden en bestuur van
NoorderlandMelk zijn we altijd bezig met vooruitkijken, inhaken op
ontwikkelingen, flexibel acteren op korte termijn en vastleggen en borgen
op lange termijn. Dit alles in het belang van onze boerenbedrijven en onze
coöperatie. Op dat pad van ontwikkeling komen we altijd onverwachte
zaken of kansen tegen. De vraag is dan: acteren of voorbij laten gaan?
Die keuze maken we vaak op basis van argumenten, toekomstverwachting
en een dosis gevoel. Een voorbeeld van zo’n keuze is de overname van
het merk Weide Weelde. Een keuze waar we trots op zijn!

keuzes op bedrijfsniveau en strategische beslissingen op onze eigen bedrijven
is het weer een factor waar we geen invloed op hebben. Per bedrijf zal de
situatie, dus ook de impact van langdurige droogte, anders zijn. Ook hier blijkt
maar weer eens dat keuzes en strategieën op lange termijn altijd beïnvloed
worden door gebeurtenissen in het nu waarop we flexibel moeten inspelen .
Juist daarom is het belangrijk om te weten wie of wat je bent en waar je
als bedrijf en onderneming naartoe wilt, zodat – ondanks de waan van de
dag – de strategie voor de lange termijn duidelijkheid blijft geven richting
de toekomst.

Een andere keuze in de afgelopen periode is om niet te participeren in
de AH-melkstroom. Na de zomer zullen we in huiskamerbijeenkomsten
de gemaakte keuzes bespreken en toelichten. Ook willen we met elkaar
discussiëren over de koers van NoorderlandMelk voor de lange termijn.
Vooralsnog is het volop zomer en is er sprake van een droogteperiode
die voor velen van ons zeer ongelegen komt. Ondanks alle berekeningen,

Voor deze zomer wens ik u zowel flexibiliteit voor nu, als vasthoudendheid
voor de toekomst. Zodat u zowel in kunt spelen op actuele zaken,
als uw eigen koers kunt blijven varen. En… alleen ga je sneller,
maar samen kom je verder.
Alma den Hertog, voorzitter

VLOG -M EL K S T ROOM
Een groep NoorderlandMelk-leden produceert sinds een half jaar VLOG-melk.Tijd voor een evaluatie.
De vraag naar VLOG-melk neemt nog steeds toe. Op dit moment is in Duitsland 60% van alle
geproduceerde melk VLOG geregistreerd. In Nederland zijn de CONO en DELTA-melk volledig
overgegaan op VLOG geproduceerde melk. In eerste instantie leek de VLOG-stroom gekoppeld
te worden aan weidemelk. Nu blijkt dat Royal A-ware ook boerderijmelk, gecombineerd met VLOG,
goed kan vermarkten. Wij zullen u hier het komende najaar nader over informeren.
Vijf leerlingen van Terra mbo Groningen deden in het kader van het Regioleren onderzoek naar de
VLOG-melk pilot bij NoorderlandMelk boeren. Regioleren is een vak op het mbo waar de leerlingen
in een groep kennis opdoen in de regio. De onderzoeksvraag was:
Wat moet een melkveehouder doen om mee te doen aan het VLOG-programma?

WE I D E WE E L D E
Per 1 juli hebben we Weide Weelde definitief overgenomen van Royal A-ware.
Na twee jaar investeren vanuit de coöperatie in Weide Weelde is het gelukt het zuivelmerk
dichter bij de coöperatie te krijgen en nu echt ons eigen merk te kunnen noemen.
Door de overname hebben we meer grip en inzicht in de ontwikkeling van Weide Weelde.
Ons doel is dat Weide Weelde hét merk van NoorderlandMelk en van het Noorden gaat
worden!
Afgelopen twee jaar is er dankzij onze inzet en investering een positie verworven in het
zuivelschap en zijn er Weide Weelde fans ontstaan. Om deze positie verder uit te bouwen
zullen we vol blijven inzetten op een verdere ontwikkeling van Weide Weelde.
Om nog beter in te spelen op de trends en een breder verhaal achter Weide Weelde
neer te zetten zijn we bezig met een herpositionering naar Weide Weelde 2.0. Afgelopen
jaren is als USP (Unique Selling Point) van Weide Weelde vooral de weidevogel en haar
omgeving neergezet. Het verhaal achter en van Weide Weelde willen we veel breder gaan
uitdragen. Naast de weidevogels zullen we ons meer richten op de boer, het bedrijf, de
koeien en de regio. Om deze gewijzigde aanpak onder de aandacht te krijgen hebben
we de verpakking aangepast.
Met de nieuwe verpakking en het verhaal achter Weide Weelde willen we een blijvende
verbinding maken tussen de consument en de producten uit zijn regio. Daarom zullen we
ook gaan kijken naar de marketingwaarde van de bedrijven in combinatie met de locatie
van de boeren.
Naast het bredere verhaal hebben we ook een breder assortiment nodig. Daarom komen
we begin oktober met een brede lijn aan nieuwe producten. Na de introductie van de
nieuwe producten gaan we ook weer actief demo’s organiseren om Weide Weelde te
promoten.

Daarnaast hebben zij een enquête gehouden over de ervaringen van de boeren. De boeren
werden onderverdeeld in drie type bedrijven: weidebedrijf, opstalbedrijf en Gildebedrijf. De
ervaringen van de ondervraagde boeren waren positief. Zij gaven een gemiddelde waardering van
7 (op een schaal van 0 tot 10). De extensieve weidebedrijven komen positiever uit het onderzoek
dan de opstalbedrijven. Kritische opmerkingen betroffen met name de extra administratie die de
VLOG-melkstroom met zich meebrengt. Vooral de rantsoenwisselingen die ingevoerd moeten
worden in Z-Net, worden als administratieve druk ervaren.

Voor het demoteam zoeken we nog enthousiaste
mensen die graag het verhaal achter ons zuivelmerk
willen vertellen.Wanneer u een zoon, dochter, ander
familielid of kennis heeft die in de weekenden iets
wil verdienen, enthousiast is, makkelijk contact legt
en beschikbaar is vanaf eind september, laat hem of
haar dan een mailtje sturen naar
info@weideweelde.nl o.v.v. Demoteam.

Mijn persoonlijke ervaring tot nu toe met de VLOG-melkstroom is positief. Ondanks dat wij 30%
snijmais in het rantsoen hebben, is er geen noemenswaardige kostprijsverhoging.
De kostprijsverhoging wordt vooral veroorzaakt door de voer-eiwit aankoop. In het verleden
was soja de eerste keus als eiwitbron. Doordat de non-GMO soja erg duur is, zijn wij genoodzaakt
om creatiever om te gaan met de eiwitaankoop. Wij doen dit met raapschroot, bierborstel en
eigen grasbrok. Zonder soja te voeren hebben wij de melkproductie op hetzelfde niveau weten
te houden, zonder gezondheidsproblemen voor het vee. Dit voorjaar hebben wij de helft van
ons grasland doorgezaaid met witte klaver. Het is nog te vroeg om het effect aan te tonen, maar
het is waarschijnlijk een manier om meer eiwit op het eigen bedrijf te verbouwen. Voor ons is
de productie van VLOG-melk een strategische keuze, omdat wij denken dat er een blijvende
(toenemende) marktvraag voor is.
Fedde van der Meer
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‘Tour de Boer’

te monitoren. Het gaat erom wat je onderaan
de streep overhoudt. De schaalvergroting in
de melkveehouderijsector gaat wel door, dus
je kunt de vaste kosten uitsmeren over meer
liters melk.
Ik wil in de toekomst ook wel drie keer per dag
gaan melken, maar dan wel met een melkrobot.
80 uur in de week werken bijvoorbeeld is niet
erg, maar je wilt ook wel eens een dag vrij.

NI EU WE WE I D E R S!
De Familie Overkempe op bezoek bij de familie Smits in Steenwijksmoer.

Overkempe: Hoe lang boeren jullie al op
dit bedrijf?
Rik Smits: Wij zijn in 2002 vanuit Z.O. Brabant,
een intensief stukje boerenland van Nederland,
verhuisd naar dit bedrijf. Pa wilde zijn zonen de
mogelijkheid geven om boer te worden. Pa is
55 jaar en wil nog wel even door. Hij neemt
samen met mij het melken voor zijn rekening,
bekapt de koeien en insemineert de tochtige
koeien. Machines hebben we bijna niet; we
besteden veel uit aan de loonwerker.
We hebben de bedrijfswoning recentelijk
verbouwd zodat mijn ouders en mijn vriendin
Melanie en ik nu buren zijn. Mijn moeder doet
de boekhouding en Melanie staat voor de klas.
We boeren hier op zware zandgrond die
watervasthoudend is. Deze bodem is groten
deels ook geschikt voor akkerbouwgrond.
Een deel van onze percelen verhuren we dan
ook als aardappelland, bietenland en voor de
teelt van lelies. We hoeven hier niet standaard
te beregenen. Last van de droogte hebben
we op dit moment nog niet echt en gelukkig
hebben we nog een grote ruwvoervoorraad.
(Naschrift: tijdens het interview viel het mee,
maar inmiddels is het ook hier erg droog, krult
de mais en staat het gras bruin te worden).
We hebben 126 koeien en 30% jongvee
en zijn een grondgebonden bedrijf met 83
hectare.
Overkempe: Is boeren nog leuk door alles wat
er op ons afkomt?
Smits: Er spelen op dit moment heel veel zaken
tegelijkertijd en je moet als boer goed het
overzicht houden. 65% eiwit van eigen land,
ammoniak, CO2-reductie en alle klimaatdoelen en duurzaamheidseisen waaraan we
moeten voldoen. Boeren hebben behoefte
aan duidelijkheid en aan een goede meerjarenvisie op basis waarvan ze bedrijfsbeslissingen
kunnen nemen.
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Overkempe: Vertel me eens, wat is duurzaam?
Smits: Naar mijn mening is duurzaam: het
bieden van economisch perspectief voor de
boeren.
Overkempe: Jullie zijn dit jaar gaan weiden.
Wat heeft de doorslag gegeven?
Smits: We hebben weidecoach Marjolein
Feiken op bezoek gehad en die heeft een
inventarisatie gemaakt van ons bedrijf.
We waren aanvankelijk erg terughoudend.
De weidegangtoeslag van 2 cent heeft toch
wel de doorslag gegeven in de beslissing om
te gaan weiden. Maatschappelijk gezien is
het ook belangrijk. Je wilt toch ook je steentje
bijdragen aan een positief imago van de melkveehouderijsector.
Je moet het weiden echt weer leren en in de
vingers krijgen. Je moet de groei van het gras
in de gaten houden en hoe ga je bijvoorbeeld
om met het maaien van het grasland waar de
koeien gelopen hebben?
Overkempe: Hoe is de eerste weidegangdag
voorbereid?
Smits: Op 16 april zijn de koeien naar buiten
gegaan. We hadden dertien jaar niet op ons
bedrijf geweid. We hebben vier centimeter wit
lint met stroom om de percelen gezet.
De koeien naar buiten krijgen was wel moeilijk;
de dames bleven in het begin heen en weer
lopen. Op de derde dag gingen ze gelukkig
zelf naar buiten en waren ze een beetje
gewend. Ik heb in het begin ook geprobeerd
met het rantsoen wat te sturen. De koeien
moesten een beetje honger hebben, maar
ook niet teveel. Het mocht niet ten koste van
de productie gaan. Ook is het belangrijk dat
de koeien in smakelijk gras lopen en ook
blijven lopen. ’s Avonds na het melken gaan
ze weer naar buiten. Er zit dan veel suiker in
het gras, wat extra smakelijk is. We doen aan
rantsoenbeweiden; ze krijgen er iedere dag

Overkempe: Wij willen in de toekomst ook graag
met een melkrobot melken zodat onze zoon Eric
het werk kan gaan doen samen met een mede
werker. Voorlopig vinden mijn vrouw en ik het
boeren nog veel te leuk en gaan dus rustig door.
Er zijn ook haast geen goede melkers meer te
krijgen. Dit maakt een omschakeling naar robots
ook gewoon noodzakelijk. Intensiveren levert naar
mijn mening gewoon het meeste op.

een stukje grasland bij.
Het heeft denk ik wel gescheeld dat de koe in
de droogstand wel dag en nacht buiten heeft
kunnen lopen in een kalfweide. We hebben de
koeien dan ook het grazen niet hoeven leren
en stroomdraad kenden ze ook al. We weiden
zes uur per dag. Om 7:00 uur ’s morgens gaan
ze naar buiten. Bij warm weer komen ze om
9:00 uur wel weer naar binnen. Na de avondmelking gaan ze weer naar buiten.
’s Avonds om 22:00 uur moet ik ze soms echt
weer uit het land halen. Ze hebben het dan
in het land, door het smakelijk gras, echt naar
de zin.
Overkempe: Hoe staat het met de productie?
Smits: Voeding is ontzettend belangrijk. Ik heb
liever een cent extra voerkosten dan extra
veeartskosten. We zijn 1200 liter per koe in
productie gestegen sinds 2 juli 2015. We zitten
nu net in de hoogste productieklasse met

betrekking tot de fosfaatplanning. Een verdere
stijging maakt nu dus voor de berekening van
het geproduceerde fosfaat niet meer zoveel uit.
We sturen met genetica, maar het belangrijkste
is de voeding, die moet goed in elkaar zitten. Ik
ben adviseur bij Agrifirm geweest dus ik denk
zelf daar wel het een en ander van af te weten.
We voeren nu ook Sodagrain – wat een
hoge PH waarde heeft – en we hoeven nu
minder bang te zijn voor pensschommelingen.
De Sodagrain maak ik zelf, dit scheelt in de
kosten. We leveren VLOG-melk en de VLOGgecertificeerde soja heb ik ingekocht tegen een
vaste afgesproken prijs tot en met volgend jaar.
We verbouwen maximaal 20% mais.
Overkempe: Je kunt wel zeggen dat de start van
weiden voor jullie bedrijf goed is verlopen.
Smits: Dat klopt, je hoort mij ook niet klagen.

Overkempe: Wat doen jullie om vaktechnisch
op de hoogte te blijven?
Smits: We volgen studiegroepen om zoveel
mogelijk nieuwe kennis op te doen. Ik heb een
minimasterclass bij de Rabobank gevolgd en
we doen mee aan de Vruchtbare Kringloop
Drenthe en de BEP pilot.
Je moet als boer weten waar de lijntjes lopen
en aan welke knoppen je moet draaien voor
een optimaal bedrijfsresultaat. Een adviseur kan
je wel behulpzaam zijn, maar je moet de cijfers
zelf kunnen interpreteren.

Smits: Het is belangrijk om alle kosten inzich
telijk te hebben door middel van het maken
van een goede liquiditeitsbegroting. Kom je
met een goed plan, dan is de bank best bereid
om te financieren. Je moet weten waar je
over praat.
Ouders spelen ook een belangrijke rol.
Zij moeten de bedrijfsopvolger al vroeg in
het proces van bedrijfsoverdracht meenemen.
Ook mijn vriendin moet wel weten waar ik
mee bezig ben en zij moet daar ook achter
staan, anders red ik het niet.

Overkempe: Willen jullie met jullie bedrijf intensiveren of extensiveren?
Smits: Als je vooruit wil moet je bij de 25%
beste bedrijven horen. Dat begint met goede
technische resultaten.
Je moet veel rekenen om de bedrijfsresultaten
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WORKSHOPS
“EIWIT VERBOUWEN OP EIGEN GROND”
De Commissie Grondgebondenheid is eind september 2017 ingesteld
door de LTO vakgroep Melkveehouderij en de Nederlandse Zuivel
Organisatie (NZO) met de volgende opdracht:
De stuurgroep Duurzame Zuivelketen (NZO, LTO) vraagt de commissie om
tot een gedragen voorstel te komen van de invulling van grondgebondenheid
voor de melkveehouderij en daarbij een stip op de horizon richting 2025
te plaatsen. Gedragen door zowel melkveehouders, zuivelbedrijven,
maatschappelijke organisaties en overheid. De Commissie adviseert daarbij
tevens over de te nemen stappen voor de verschillende betrokken stakeholders
om de beweging richting de stip op de horizon te realiseren.
De commissie heeft een advies neergelegd in het rapport
“Grondgebondenheid als basis voor een toekomstbestendige
melkveehouderij”.
De opdrachtgevers hebben besloten dat dit advies voor NZO en de LTO
vakgroep melkveehouderij een bindend advies is. Een onderdeel van de
invulling van de grondgebondenheidseis is de volgende: Ieder bedrijf moet
in 2025 minimaal 65% van de eiwitbehoefte van de veestapel zelf telen of
halen bij collega’s in de directe omgeving (buurtcontracten). Het gebruik
van veevoergrondstoffen zoals soja van buiten Europa moet in 2025 met
tweederde verminderd zijn ten opzichte van 2018. Deze opgave kan op
verschillende manieren bereikt worden.
Komend najaar gaat NoorderlandMelk workshops organiseren met als titel
“Eiwit verbouwen op eigen grond”.
De kennis die u opdoet tijdens deze workshops kan u ondersteunen bij het
maken van de juiste keuzes. Invulling en data volgen zo spoedig mogelijk.
Bent u geïnteresseerd in het rapport van de commissie, stuur dan een mail naar
info@noorderlandmelk.nl U ontvangt dan van ons een digitaal exemplaar.

Grondgebonden melkveehouderij in 2025

PERCEN TAG E
WEIDEN DE
B EDRIJVEN

Daarnaast maakt het telen van eigen eiwit de veehouder minder afhankelijk van
mondiale eiwitbronnen waarvan de prijzenontwikkeling steeds volatieler wordt en
waarvan de verwachting is dat deze de komende periode in prijs zullen gaan stijgen.

Grotendeels zelfvoorzienend in eiwit

Op dit moment past 80% van de NoorderlandMelk leden weidegang
toe op hun bedrijf.
In aanvulling daarop is het stimuleren van lokale mest-voerkringlopen van belang. De
Ten opzichte van 2017 is dit een toename van
10%.
veehouder kan met een robuuste vorm van samenwerking met collega’s in zijn buurt de
Een geweldig resultaat waar we als coöperatie
trots
op kunnen
zijn!eigen bedrijf vergroten en de mest in zijn eigen buurt afzetten,
teelt van eiwit
voor zijn

NIEUWE
JOkanNG
DVI S E U R
Door een hogere zelfvoorzieningsgraad in eiwit
de importERENA
van eiwitrijke
grondstoffen van buiten Europa fors omlaag. Dit zou in 2025 moeten leiden tot een
RIK
SMITS
grondgebonden melkveehouderij met de volgende
kenmerken:
voor zover dat niet op eigen land kan.

Gras van eigen grond is de basis voor elk bedrijf

AFSCHEID Grotendeels zelfvoorzienend in eiwitbehoefte
WO LTER N EUTEL

Mijn naam is Rik Smits, 26 jaar en woonachtig in Steenwijksmoer

Lokale ruwvoermestkringlopen (via buurtcontracten)

Huiskavel met gras om het karakteristieke cultuurlandschap
te beschermen en weidegang te faciliteren

Beperking gebruik van diervoedergrondstoffen buiten Europa
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Elk melkveebedrijf moet grotendeels kunnennabij
voorzien
in eiwit waar
(ruwvoer)
afkomstig
Coevorden,
ik samen
met van
mijn vader een melkveeeigen grond. Minimaal 65 % van de eiwitbehoefte
moet
afkomstig
zijn
van
eigen
grond
houderij bestier. Na het behalen van mijn middelbareschool

(inclusief buurtcontracten, zie volgende punt).
Dit kengetal
op de
basis
diploma
ben ikwordt
gaangemonitord
studeren aan
HAS in Dronten, waar
van een voortschrijdend driejaarlijks gemiddelde.
Hiermee
wordt
het
aandeel
gras
in
ik de richting agrarisch ondernemerschap
dier- en veehouderij

het rantsoen gestimuleerd. Dit betekent dat de melkveehouder daarmee over voldoende
heb gevolgd. In deze periode, waarbij ik voornamelijk in Dronten
Onlangs heb ik vanwege het aannemen van
een nieuwe baan bij
grond (inclusief buurtcontracten) moet beschikken om een aanzienlijk deel van zijn mest
woonde, heb ik in verschillende commissies en besturen meeFrieslandCampina afscheid genomen van NoorderlandMelk. Ik heb
op aan te wenden voor de groei van gras en andere gewassen.
gedraaid. Na het behalen van het diploma ben ik aan de slag
met veel plezier voor de coöperatie gewerkt en kijk positief naar
gegaan als buitendienstmedewerker bij Agrifirm. Dit werk heb
de korte lijnen binnen de coöperatie en dat waar NoorderlandMelk
Op verzoek van de Commissie is onderzocht wat de mogelijke impact is van de keuze
voor staat. Het was mooi om me daarvoor te kunnen inzetten de
ik bijna drie jaar gedaan om vervolgens, na de afschaffing van
voor een hogere zelfvoorzieningsgraad in eiwit op de verschillende doelstellingen voor
het melkquotum, volledig thuis op het melkveebedrijf aan de
afgelopen periode. Ik wil collega’s, bestuur en natuurlijk de leden
natuur, milieu en biodiversiteit. Er is sprake van enkele beperkt positieve en enkele
slag te gaan. Ik ga mij de komende termijn verdiepen in het
bedanken voor de prettige samenwerking beperkt
en wensnegatieve
NoorderlandMelk
correlaties. Dit wordt in bijlage 3 verder toegelicht. Het is van groot
alle goeds toe voor de toekomst!
reilen
en zeilen
van onze
coöperatie.
Om zoveel mogelijk
belang dat naast de indicator “% eiwit van eigen
land”
ook andere
indicatoren
worden
informatie
te krijgen
ga iktype
alle managevergaderingen van het bestuur
gemonitord om zo de integraliteit te borgen en
de veehouder
het juiste
Op deze manier hoop ik een waardevolle gespreksWolter Neutel
mentmaatregelen aan te reiken om daarop tebijwonen.
kunnen sturen.
partner te worden die het bestuur gevraagd en ongevraagd van
advies kan voorzien.

Mestafzet op eigen grond en/of bij derden binnen straal van 20 km
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MEDEDELINGEN

UITNODIGING
HUISKAMERBIJEENKOMSTEN
Het bestuur wil graag met u in gesprek over diverse onderwerpen
en nodigt u hierbij van harte uit voor een huiskamerbijeenkomst
bij u in de buurt.
DINSDAG 25 SEPTEMBER
Tijd: 20:00 - 22:00 uur
Locatie: familie de Jong
Alde Bayumerdijk 4, Baaium
DONDERDAG 27 SEPTEMBER
Tijd: 13:30 - 15:30 uur
Locatie: familie Moes
Zuiderweg 10, Zuidhorn
DINSDAG 2 OKTOBER
Tijd: 20:00 - 22:00 uur
Locatie: familie Reuvekamp
P. Stuyvesantweg 67, Sonnega
DONDERDAG 4 OKTOBER
Tijd: 13:30 - 15:30 uur
Locatie: familie van Dalen
Steendervalsweg 20, Mantinge
U kunt zich opgeven via: info@noorderlandmelk.nl o.v.v. de datum
en locatie. Per bijeenkomst kunnen zich maximaal 10 personen
aanmelden. Indien nodig zal er een extra bijeenkomst worden gepland.

BVD EN IBR-BESTRIJDING
Voor technisch inhoudelijke bedrijfsspecifieke vragen met betrekking
tot IBR en BVD-routes kunt u contact opnemen met een buitendienst
adviseur van de Gezondheidsdienst in uw regio.
Voor telefoonnummers volg de onderstaande link.
www.gddiergezondheid.nl/buitendienst
Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met uw eigen dierenarts.
Hij wordt regelmatig bijgeschoold en is dan ook op de hoogte van
de laatste ontwikkelingen. Hij kent uw bedrijf en kan u een goed
advies geven.

DI G ITAL E VE R ZE ND I N G
Wij willen graag overgaan tot digitale verzending van de notulen
van de ledenvergaderingen. Stelt u er prijs op om de notulen op
papier te blijven ontvangen? Stuur dan a.u.b. een mail naar
info@noorderlandmelk.nl U ontvangt dan alsnog van ons een
geprinte versie.
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COLOFON
Deze nieuwsbrief is een uitgave van NoorderlandMelk.
NoorderlandMelk
Leonard Springerlaan 7
9727 KB Groningen
T. (050) 82 00 295
info@noorderlandmelk.nl
@Noorderlandmelk
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