
“ HET IS BELANGRIJK OM JE VRIJ TE SPELEN, 
ZODAT JE AANSPEELBAAR BENT VOOR 
NIEUWE MOGELIJKHEDEN.” 

Beweging en Gezondheid. We weten het allemaal: dat is belangrijk!
Als je stil blijft staan gaat je conditie achteruit en krijg je allerlei kleine 
of grotere klachten. Maatschappelijk gezien krijgen de onderwerpen 
Beweging en Gezondheid veel aandacht en dat is goed.  
Bewust consumeren, bewust leven, bewust kiezen. Over het algemeen 
hebben wij binnen onze maatschappij keuzevrijheid en dat is een 
groot goed. Maar keuzes maken brengt ook afwegingen met zich mee 
en dat geeft soms spanning. Vaak krijg je wat en laat je wat. Ook voor 
Coöperatie NoorderlandMelk zijn beweging, gezondheid en keuzes 
maken belangrijk om grotere en kleinere hindernissen te voorkomen. 
Het individuele ondernemerschap is door allerlei ontwikkelingen 
van buitenaf sterk in beweging. Je kunt dit als gewenst of ongewenst 
ervaren, maar het vraagt van u als ondernemer altijd om beweging,  
in de vorm van het maken van een keuze.
 
Belangrijk is dat de middelen aanwezig zijn om een beweging in gang 
te zetten; dat de instrumenten voorhanden zijn om inhoud te geven, 
mogelijkheden te onderzoeken en kansen te benutten. Dit klinkt 
eenvoudig, maar het is niet altijd gemakkelijk om vertrouwde patronen 
te doorbreken en op zoek te gaan naar nieuwe ontwikkelingen.  
Het is belangrijk om je vrij te spelen, zodat je aanspeelbaar bent 

voor nieuwe mogelijkheden. Het maken van de keuze voor een 
melkstroom vereist ook dat u weet wat past bij uw bedrijf en ontdekt 
waar de mogelijkheden liggen. In september weten we als Coöperatie 
waar we staan. Ik kijk ernaar uit en heb vertrouwen in de beweging 
die u maakt als ondernemer.

Vriendelijke groet,
Alma den Hertog, voorzitter NoorderlandMelk
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•  Een extensievere bedrijfsvoering;

•  Minder stikstof in het rantsoen;

•  Betere benutting stikstof in het rantsoen;

•  Emissiereducerende technieken stal, 

mestopslag en mesttoediening;

•  Meer uren weidegang.

Ammoniakuitstoot (kg NH3
/hectare)

Uitstoot CO2
 (gram Co2

-eq/kg melk)

 
Gemiddelde verlaging  

(gram Co2
/kg melk)

Meer melk per koe, stijging van 100 kg meetmelk per koe
4

Minder jongvee, daling van 1 stuks jongvee per 10 koeien
 

(uiteraard zonder extra aankoop)

 
7.4

Efficiëntere gewasproductie, 500 kg ds/ha extra bij dezelfde

N-bemesting en snedes

3

Minder N-bemesting 

Klaver: teelt klaver ten koste van N-bemesting uit kunstmest 

(afhankelijk van grond en effect)

25

Voerefficiëntie: verlagen van ds-opname met 0,1 kg per kg meetmelk 

(incl. jongvee)

52

Mais: 10% verhoging van aandeel mais in het rantsoen
20

KRACHTVOER: 10% verlaging van het krachtvoeraandeel in het rantsoen 67

Duurzame energie: elke kWh duurzame elektriciteit geeft 90% minder

uitstoot dan een kWh uit fossiele energie

34
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TIPS VOOR HET VERBETEREN VAN UW SCORES  
UIT DE KLIMAATMODULE VAN DE KRINGLOOPWIJZER

WORKSHOP KLIMAATMODULE  
KRINGLOOPWIJZER

In het onderstaande overzicht is op een rij gezet welke maatregelen u kunt nemen om de scores op verschillende 
onderdelen uit de Kringloopwijzer te verbeteren.

De verschillende zuivellijnen en melkstromen zijn 
niet meer weg te denken uit de melkveesector. 
In Nederland bestaan verschillende vormen van 
melkveehouderij die elk hun eigen sterke punten 
op het gebied van duurzaamheid hebben. 
De één presteert bijvoorbeeld beter op het 
onderdeel biodiversiteit en de ander op het 
onderdeel klimaat.  
 
NoorderlandMelk heeft mij gevraagd om 
de expertise van Agrifirm Exlan in te zetten 
voor een workshop met de volgende drie 
speerpunten:
•  65% eiwit van eigen land
•  Stikstof (N) bodemoverschot 
•  CO2-uitstoot per kg meetmelk
 
De volgende vragen kwamen op de  
workshop aan de orde:  
Waar moet je op letten als veehouder en waarop 

kun je sturen gedurende het jaar?

65% eiwit van eigen land
Van de eiwitbehoefte moet in 2025 65%  
van eigen land komen, of zijn aangekocht 
in de regio binnen een straal van  
20 kilometer. De eis is opgesteld door  
de Commissie Grondgebondenheid.  
De commissie is ingesteld door de NZO  
en LTO met als doel een bindend advies over 
grondgebondenheid te geven. Het bindende 
advies wordt de komende jaren in het kader van 
de Duurzame Zuivelketen in beleid omgezet.
 
De visie in het kort: 

•  Grotendeels zelfvoorzienend in voereiwit;
•  Lokale ruwvoer-/mestkringloop 

(buurtcontracten);
•  Beperking import grondstoffen van  

buiten Europa;
•  65% eiwit in de regio telen.
 
Strategie van ondernemer 

De volgende vragen kunnen worden gesteld:
Wordt er weidegang toegepast? Is er mais 
beschikbaar? Wat is het bouwplan en wat is 
mogelijk binnen de uitgangssituatie? Wat voor 
soort eiwit is nodig ter aanvulling? Is het mogelijk 
om voer te telen met een laag OEB met 
daarnaast een hoger DVE? Om het eiwit beter 
benutbaar te maken kan men lichte snedes gras 
droog inkuilen en een zwaardere snede gras juist 
iets vochtiger. 

Stikstof (N) bodemoverschot in de toekomst
De aan- en afvoer van stikstof op bedrijfsniveau 
bepaalt naast het bedrijfsoverschot in belangrijke 
mate het bodemoverschot. Naast de  
aanvoerposten die in de berekening van het 
stikstofbedrijfsoverschot worden meegenomen 
(voer, kunstmest, dierlijke mest, overige 
organische mest, dieren en overig), wordt in 
de berekening van het stikstofbodemoverschot 
ook rekening gehouden met de aanvoer van 
stikstof door depositie, door stikstofbinding via 
vlinderbloemige gewassen en door mineralisatie 
op bedrijven met veen- en/of moerige gronden.
Wil je een goede opbrengst kunnen realiseren 
dan moet de bodem in topconditie zijn 
(draagkracht, storende lagen, vochtvoorziening). 
Veel toedienen helpt niet, optimaal  
toedienen wel. 
 
Goed bemesten zorgt ervoor dat de stikstof ook 
in het gras terechtkomt en zo, via de korte lijnen, 
uiteindelijk weer in de koeien. Het is belangrijk 
om niet alleen te kijken naar de hoeveelheid 
meststof die toegediend wordt, maar ook naar 
het juiste tijdstip en de verdeling in het seizoen. 
Hierin zijn veel veehouders te afhankelijk van hun 
beschikbare mestopslagcapaciteit. 

CO2-uitstoot per kg meetmelk
Op een melkveebedrijf worden meerdere 
soorten broeikasgassen uitgestoten. 
Koolstofdioxide (CO2) is hiervan het bekendste 
broeikasgas. De uitstoot van de broeikasgassen 
methaan (CH4) en lachgas (N2O) is kleiner dan 
van CO2, maar het effect (per kilogram) van 

deze gassen op het klimaat is veel groter.  
Door het gebruik van de rekeneenheid  
CO2-equivalenten (CO2-eq) is het mogelijk om 
het effect van de verschillende broeikasgassen 
onderling te vergelijken. CH4 en N20 dragen 
respectievelijk 34 en 298 keer meer bij aan het 
broeikaseffect dan CO2. Een voorbeeld: voor 
het opwarmingseffect van 1 kg CH4, zou 34 kg 
CO2 nodig zijn om eenzelfde opwarmingseffect 
te bereiken.
 
Het verbeteren van de voerefficiëntie leidt 
tot een lagere carbon footprint. Als er 
minder voer nodig is per kilogram melk, is de 
broeikasgasuitstoot bij de productie van het voer 
lager. Dit heeft ook weer een positief effect op 
de broeikasuitstoot tijdens de vertering in de 
pens en resulteert ook in minder mest.  
Voor een efficiëntere rantsoenbenutting is vooral 
de hoeveelheid eiwit in het rantsoen bepalend. 
Die verbetering kan op een aantal manieren 
doorgevoerd worden, maar hangt onder meer 
nauw samen met het dagelijks management en 
de gezondheid van de veestapel.  
De voerefficiëntie op melkveebedrijven varieert 
sterk. Een verhoging van de kilogram meetmelk 
per kilogram drogestofopname met ongeveer 
0,1 kg per kg meetmelk, verlaagt de carbon 
footprint met ongeveer 52 gram CO2-eq per 
kg melk.

Mark Stapel. Bedrijfsadviseur Exlan
Telefoonnummer: 06 83 20 21 90
E-mail: m.stapel@agrifirm.com
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•  Extensievere bedrijfsvoering;

•  Lagere eiwitbehoefte melkvee;

•  Meer (blijvend) grasland;

•  Meer vers gras of andere eiwitgewassen 

voeren;

•  Minder eiwit (stikstof) in het rantsoen.

Onderdeel 65% eiwit van eigen land

•  Opbrengst verhogen bij gelijke bemesting;
•  Opbrengst gelijk houden bij lagere 
bemesting;•  Hogere benutting meststoffen door 

nauwkeuriger bemesting.

Stikstof (N) bodemoverschot (kg N/hectare)



4 5

Definitief keuzemoment  
Melkstromen 1 september
U kunt in Z-net aangeven voor welke 
melkstroom u kiest:
Z-net > Mijn Z-net > Mijn registraties >  
NoorderlandMelk melkstromen 2019
Klikt u op het pdf-icoontje dan kunt u nogmaals 
de folder inzien. Heeft u nog geen keuze 
gemaakt, dan zal er vanaf 20 augustus telefonisch 
contact worden opgenomen. Vragen? Bel het 
bestuurssecretariaat op 050 - 82 00 295.

In 2016 kocht de familie Van Regteren het 
bedrijf in Thesinge van een NoorderlandMelk-
lid. De aanwezige potstal is omgebouwd naar 
een onderkelderde ligboxenstal. Op dit bedrijf 
worden nu alle melkkoeien gemolken.  
Het bestaande bedrijf in Westeremden is  
door de aankoop een locatie geworden waar 
het jongvee wordt opgefokt en mais, wortels  
en aardappels geteeld worden.
 
Pim en Annemarie van Regteren boeren op 
het bedrijf in Thesinge. Ze wonen daar samen 
met hun twee jonge kinderen. De melkbeurten 
in de 2x12 Zij aan Zij Rapid Exit melkstal 
worden samen met twee melkers uitgevoerd. 
De melkers melken dan samen met Pim of met 
vader Berend-Jan de 200 koeien in ongeveer 
twee uur tijd. Op deze manier houden ze goed 
het overzicht en kunnen ze problemen met de 
koeien snel signaleren. Het bedrijf werkt met 
vaste protocollen, om fouten tot een minimum 
te beperken. De koeien zijn van het HF-ras.  
Niet voor de volle 100% omdat in de veestapel 

Bas en Irma de Boer zijn de vierde generatie 
die boeren op het bedrijf aan de Slinke in 
Haulerwijk. Ze hebben twee kinderen, Lauren 
van 3 jaar en Ruben van 11 maanden oud. 
Irma werkt 10 uur per week in de thuiszorg. 
Deze baan is goed te combineren met de zorg 
voor haar kinderen en met de werkzaamheden 
voor het bedrijf. De zorg voor de kinderen heeft 
op dit moment voorrang. Haar werkzaamheden 
op het bedrijf zijn dan ook beperkt. Dit jaar 
gaan ze als gezin op vakantie naar de Belgische 
Ardennen. 
 
Bas is zes jaar in maatschap met zijn vader 
geweest en nam het bedrijf in 2016 over. 
De overname is goed verlopen en zijn vader  
kan goed afstand nemen van het bedrijf.  
Toch komt hij nog wel bijna dagelijks op de 
boerderij om wat kleine klusjes te doen. 
Vanaf de overname had Bas als doel het bedrijf 
te optimaliseren en de productie per koe te 
verhogen. De totale omvang van het bedrijf is  
42 ha. Op 2,3 ha wordt mais verbouwd.  
Het overgrote deel is dus blijvend grasland.  
De grondsoort is veen en zand. Er wordt  
12.000 kg melk per hectare gemolken. 
 
Bas melkt 75 koeien van het FH-ras en het  
Fries Roodbonte ras. Ook zijn er 25 stuks 
jongvee op het bedrijf aanwezig. Binnenkort 
heeft hij een gesprek met zijn adviseur van 
de Kringloopwijzer. Hij wil graag dat er in de 
fosfaatberekening rekening wordt gehouden met 
zijn keuze voor de rassen FH en Fries Roodbont, 
omdat dit recht doet aan de werkelijke gunstige 
fosfaatuitstoot van deze rassen. 

WELKE STROOM KIES JIJ?   
NOORDERLANDMELK BASIS
Familie Van Regteren, Thesinge

WELKE STROOM KIES JIJ?   
VLOG+ MET WEIDEGANG  
Familie De Boer, Haulerwijk 

die overgenomen is van de vorige eigenaar veel 
kruislingen aanwezig waren. De pinken worden 
geïnsemineerd met HF-rietjes. Koeien waarmee 
ze niet door willen gaan worden geïnsemineerd 
met Belgische Blauwe. Ze gebruiken dit ras niet 
vaak, omdat er vanwege de groei in het aantal 
koeien nog wel de wens is om wat meer te 
selecteren in de koppel. Er zijn ook genoeg 
fosfaatrechten beschikbaar. 
Rondom het bedrijf ligt 58 ha grasland.  
De grondsoort is klei. In Westeremden wordt 
30 ha mais verbouwd. Alle inkuilwerkzaamheden 
worden in eigen beheer uitgevoerd. Voor het 
sleepslangen, maaikorven en hakselen van de 
mais wordt de loonwerker ingehuurd. Het 
klauwbekappen en insemineren gebeurt in 
eigen beheer. Het jongvee tot vier maanden is 
gehuisvest op het bedrijf in Thesinge. Er is een 
mooie flexstal op het bedrijf aanwezig. Na vier 
maanden verhuist het jongvee naar de locatie in 
Westeremden. Drie maanden voor het afkalven 
komen ze als drachtige vaars weer terug en 
kalven dus op het bedrijf in Thesinge af.

 
 
 
 
 
 
Op het bedrijf wordt geen weidegang toegepast. 
Dit is een bewuste keuze. Tot september 2018 
werden de koeien drie keer per dag gemolken. 
Om de koeien iets meer rust te geven en om 
zaken op het bedrijf eerst te optimaliseren werd 
besloten om de koeien twee keer per dag  
te melken.

Op het wensenlijstje voor het bedrijf staat 
onder andere nieuwe boxen. Deze zijn aan 
vervanging toe en dat geldt ook voor de 
rubberen matten in de stal. In de toekomst moet 
de melkstal vervangen worden, of zal er een 
robot aangeschaft worden. Er zijn dus genoeg 
investeringsplannen. 
  
In oktober vorig jaar heeft hij de keuze  
gemaakt over te stappen op VLOG-voer.  
Vanaf 1 januari levert hij dan ook VLOG-melk 
aan de Coöperatie. De voerleverancier kan op 
dit moment eenvoudig de silo met VLOG-voer 
vullen omdat er gewoonweg meer vraag is 
naar VLOG-voer. Het prijsverschil valt volgens 
Bas erg mee. Je moet vooral naar je totale 
rantsoenberekening kijken. De overstap naar 
VLOG-melk is dus heel soepel verlopen.  
Hij had vooraf op Z-net het bedrijfsprofiel 
ingevuld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
De vragen waarbij hij meer uitleg nodig had 
heeft hij samen met de Qlip controleur 
beantwoord. Volgens Bas hoef je niet op te zien 
tegen de overstap. Als het nodig is kun je altijd 
om hulp vragen. 
 
Op het bedrijf wordt weidegang toegepast. 
Dit is altijd al zo geweest. Het systeem dat 

 
Het is niet uitgesloten dat er in de toekomst 
weer wordt overgestapt naar drie keer per dag 
melken om voor een maximaal rendement te 
gaan. Sociaal gezien vindt Pim dit geen probleem. 
Hij kan dan weer rustig met zijn gezin van de 
avondmaaltijd genieten. Na het avondeten,  
als de kinderen op bed liggen, doet hij dan  
de derde melkbeurt.
 
De overstap naar VLOG-voer wil hij niet  
maken. Er moeten dan teveel zaken in de 
bedrijfsvoering worden aangepast en dat weegt 
(nog) niet op tegen de vergoeding. 

De ruwvoerwinning is tot nu toe goed verlopen, 
hoewel het op de klei best droog is en er wel 
een grote hoeveelheid regen mag vallen om 
het gras weer te laten groeien. Het percentage 
eiwit van eigen land was in 2018 45%. Dit kwam 
grotendeels doordat er in 2018 minder gras 
gewonnen is dan normaal. Er is daardoor flink 
aanspraak gemaakt op de grasvoorraad en men 
is meer mais gaan voeren. Het percentage eiwit 
van eigen land in 2017 was 65%.
De familie kiest voor de NoorderlandMelk 
basis melkstroom omdat die het beste bij de 
bedrijfsvoering past. Ze ontvangen geen toeslag 
op de melkprijs.

ze gebruiken past het beste bij het Roterend 
Standweiden of het Nieuw Nederlands Weiden. 
´s Nachts zijn de koeien in de stal. Bas vertelt 
dat hij een echte weider is en bovendien melkt 
het goed. Hij heeft tot nu toe kwalitatief goed 
ruwvoer in de kuil zitten. Wel had de eerste 
snede wat droger gekund. Het percentage eiwit 
van eigen land was in 2018 76%. 
 
Bas is dus een enthousiast weider en hij levert 
ook nog eens VLOG-melk. 
De keuze voor een melkstroom is dan ook 
relatief snel gemaakt: VLOG + met weidegang. 
Alle voorwaarden heeft hij doorgenomen en de 
enige aanpassing die hij nog moet doorvoeren is 
de aanschaf van een elektrische koeborstel. 
Ook zou de PlanetProof melkstroom goed bij 
zijn bedrijf passen. Na een doorrekening van 
zijn bedrijf door bestuurslid Rik Smits is hij tot 
de conclusie gekomen dat zijn bedrijf nog niet 
helemaal aan de voorwaarden kan voldoen.  
 
Doordat er op het bedrijf koeien van het FH-ras 
gehouden worden komt hij in de berekening 
voor de PlanetProof criteria nog niet goed uit. 
Toch streeft hij ernaar om voor de PlanetProof 
melkstroom te kunnen leveren. De 3,5 cent 
toeslag is een goede aanvulling op de melkprijs. 

Flexstal

Familie Van Regteren

Familie De Boer

 “De v oe r l e v e ranc i e r  kan op  
d i t  moment  e envoud i g  d e  s i l o 
me t  VLOG-voe r  vu l l en  omdat  
e r  g ewoonweg  mee r  v raag  i s 

naar  VLOG-voe r . ” 

 “De fami l i e  k i e s t  v o o r  
d e  Noo r d e r landMelk  ba s i s  

me lk s t r o om omdat  d i e  h e t  b e s t e 
b i j  d e  b e d r i j f s v o e r ing  pa s t ” 

5 jaar Kwaliteitsmelk
J. Hoekman, Haskerhorne 
Mts. F. en W. van der Meer, Nieuw-Buinen
Mts. Noordman, Ten Boer 
Mts. van der Hout-de Jong, Oldeberkoop 
M. Hellinga, Beetgumermolen 

40 jaar Kwaliteitsmelk
Maatschap Slagter, Noordwolde 
 
Ranking kwaliteitsmelk 2018
Gedeelde 1e plaats; Mts F. en W. van der Meer, 
Nieuw Buinen en Mts A. en J. Heida, Koudum

KWALITEITSMELKERS 2018 
Op de ledenvergadering in april zijn de volgende leden gehuldigd voor het leveren van Kwaliteitsmelk.  
Op de foto ziet u de leden die tijdens de uitreiking van de onderscheidingen aanwezig waren.
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WELKE STROOM KIES JIJ?   
PLANETPROOF MELKSTROOM
Familie Van der Meer, Nieuw-Buinen

Korte introductie bedrijf
Wij, Fedde en Wilma van der Meer, hebben een 
gezinsbedrijf met circa 115 melkkoeien. 
33 jaar geleden zijn we gestart als boer in een 
nieuwe omgeving. We wilden heel graag samen 
boer worden. We hebben twee zoons: Feie en 
Thies. Onze oudste zoon is sinds mei van dit jaar 
lid van de maatschap. Hij werkt ook elders. 

Wat voor koeien heb je. Kruis je ze in?
Wij melken HF-koeien en gebruiken al meer 
dan 25 jaar tripel A fokkerij. We hebben koeien 
met extra bespiering; op Inet hebben we nooit 
gefokt.

Op welke grondsoort boer je en wat is  
je bouwplan?
69 ha dalgrond, waarvan 9 ha snijmais, 9 ha 
natuurland en 51 ha grasland. Langzaam willen 
we ons grasland veranderen van puur Engels 
raaigras naar meer diversiteit in het gras.  
Vorig jaar hebben wij 20 ha doorgezaaid met 
witte klaver (niet echt succesvol) en dit voorjaar 
is een nieuw perceel (minder maisland) ingezaaid 
met een mengsel van klaver (wit/rood) en 
rietzwenkgras.  

Liters per hectare?
Wij melken redelijk extensief met 16.500 kg 
melk per ha.

Wat zijn je plannen voor de toekomst?
Wij willen niet of weinig groeien in aantal 
koeien maar willen de haalbaarheid van 
natuurontwikkeling en duurzaamheid 
onderzoeken. We zoeken een balans waarin 
zowel de koe als de omgeving en de boer  
goed gedijt.

Welk weidegangtype passen jullie toe op je 
bedrijf? Is weiden met deze  
droogte een extra uitdaging?
Door bedrijfsverplaatsing hebben wij een aantal 
jaren niet geweid. Vorig jaar zijn we opnieuw 
gestart en standweiden passen we nu voor  
het tweede jaar toe. We willen, wanneer de 
koeien goed weiden, overschakelen op het  
Nieuw Nederlands Weiden. Door de droogte 
voeren wij de koeien, zowel vorig jaar als dit jaar, 
volop bij op stal. 

Waarom weid je, wat is je motivatie om te 
weiden. Heb je er plezier in?
Koeien in de wei is prachtig. Ons bedrijf leent 
zich uitstekend voor het weiden; het land ligt om 
de boerderij. Doordat er nu een verdienmodel 
is kun je maximaal inspelen op de melkstromen 
met toegevoegde waarde.

Heb je tot nu toe kwalitatief goed  
ruwvoer kunnen inkuilen?
De ruwvoerkwaliteit is zowel vorig jaar als  
dit jaar door de droogte een hele uitdaging. 
Omdat wij vrij extensief zijn verkopen wij  
het gras van mindere kwaliteit (kuilpakken).  
Wij winnen al jaren prachtig hooi van het 
natuurland.

Jullie willen voor melkstroom PlanetProof 
kiezen. Moet je nog aanpassingen doen op 
je bedrijf om aan de voorwaarden van de 
melkstroom te voldoen?
Tot onze verbazing kunnen wij PlanetProof 
leveren en hoeven we geen aanpassingen te 
doen.

Voor PlanetProof is het voeren  
van VLOG-voer niet vereist. Ga je  
stoppen met VLOG-voer of blijf je  
ermee doorgaan?
Waarschijnlijk gaan we niet direct stoppen. Voor 
ons heeft het VLOG-voer weinig meerkosten 
gegeven. We wachten even af hoe deelname 
aan de PlanetProof melkstroom verloopt.

Wat was je percentage eiwit van  
eigen land in 2018?
Het percentage eiwit van eigen land was 63%.

Overweeg je wel eens om je eigen kracht-
voer te gaan verbouwen?
Wij wonen in een akkerbouwgebied 
(Veenkoloniën) en werken al jaren samen.  
We hebben nu serieuze plannen om ons eigen 
krachtvoer te verbouwen. Het ideaal is om 
zelfvoorzienend te zijn qua voer (maar ook 
energie). Het is nu nog niet haalbaar maar het 
is wel een streven.

Wat was je opbrengst droge stof per 
hectare vorig jaar? Was dat meer of minder 
dan in 2017?
De opbrengst was in 2018 5.000 kg ds per ha 
minder dan in 2017. Omdat we veel voer in 
voorraad hadden, was dat het afgelopen jaar 

geen probleem. 2019 lijkt weer een jaar van 
lagere opbrengsten te worden. We hebben zelfs 
de mais beregend dit jaar omdat het zo extreem 
droog is.  

Wat is je uitstoot CO2-equivalent per ha 
en welke maatregelen kan en wil je nemen 
om dit te verlagen?
De uitstoot is 1.145 gram CO2-equivalent per ha.
De maatregelen om het te verlagen zijn: 
•  Bewust omgaan met kunstmest, bijvoorbeeld 

ureum en beter gebruik van eigen mest en 
daardoor minder kunstmest;

• Optimalisatie van de voerefficiëntie;  
•  Het vervangingspercentage van de koeien 

zo laag mogelijk houden. Wij vinden het een 
hele uitdaging (mooi maar moeilijk) om met 
oudere koeien te werken, mede door de 
fosfaatwetgeving. Deze maatregelen geven  
een beter saldo, dus zijn financieel aantrekkelijk;  

•  Bewuste krachtvoerkeuze, bijvoorbeeld 
perspulp, werkt verlagend voor de  
CO2-uitstoot. 

Welke maatregelen nemen jullie op het be-
drijf (voorwaarden PlanetProof melkstroom)? 
Wij willen zoveel mogelijk voer van eigen land 
produceren. Nu wordt 70% melk geproduceerd 
van eigen voer. De vervanging van het melkvee 
is al jaren rond 19/20%. Dit willen we graag zo 
houden. De productie is +/- 10.000 kg met 4,65% 
vet en 3,65% eiwit. We streven naar 50.000 kg 
melk levensproductie bij afvoer maar dat is hoog 
gegrepen. Het is moeilijk om de koeien gezond 
oud te laten worden. Het natuurland pachten 
wij van het Drentse Landschap en ligt op 8 km 
afstand. Dit is beheerland en het tijdstip van 
maaien is afhankelijk van de vogelstand (o.a. de 
kwartel), maar nooit voor 15 juni. Het land mag 
bemest worden met vaste mest onder bepaalde 
voorwaarden.

Hebben jullie nog vakantieplannen? 
Binnenkort gaan Wilma en ik op vakantie naar 
een plek waar de zon schijnt. We weten de 
definitieve bestemming nog niet.

Familie Van der Meer

UPDATE WEIDE WEELDE
UPDATE WEIDE WEELDE
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Op zaterdag 1 juni hadden we de  
Weide Weelde boerenlunch in Ten Boer  
en Idzega, met perfect weer! De deelnemers 
waren de gelukkige winnaars van onze 
winactie. De lunch vond plaats onder ideale 
omstandigheden in de buitenlucht aan speciaal 
gedekte tafels.  Naast een heerlijke boerenlunch 
in de zon met uitzicht op de koeien en het water 
kreeg men nog een rondleiding van de boeren 
op de boerderij.

Mijn naam is Patrick Doornenbal, sinds  
1 juli werkzaam voor NoorderlandMelk in  
de functie van Manager Projecten en Financiën. 
De afgelopen vier jaar heb ik Agrarisch 
ondernemerschap Dier- en Veehouderij 
gestudeerd aan de Aeres Hogeschool te 
Dronten. Ik ben nu bezig met de laatste zaken 
die nodig zijn voor het afronden van deze studie.  
 
 
 
 
 
 
Ik woon in Ten Boer en heb daar samen met 
mijn ouders een melkveebedrijf met  
140 koeien. In de toekomst is het de bedoeling 
om het bedrijf thuis over te nemen.  
Tijdens mijn studie heb ik veel ervaring  

Vanaf begin juli is bij alle Poiesz supermarkten  
nu ook de karnemelk oranje fruit verkrijgbaar. 
We hebben onze karnemelk gecombineerd  
met sinaasappel en mandarijn, fris en zoet. 
 
Gezonde dorstlesser
De karnemelk oranje fruit heeft dezelfde 
gezonde eigenschappen als karnemelk.  
Zo is de drank vetarm en bevat het volop 
melkzuurbacteriën die een goede  
darmwerking stimuleren.

Onder de noemer ‘Maak de natuur van het 
Noorden blij, help de weidevogel en de bij’ is 
er afgelopen lente door Poiesz supermarkten 
een consumentenactie georganiseerd waarbij, in 
samenwerking met de leveranciers van Poiesz,  
10 cent van elke verkochte donatieaanbieding 
aan het Weide Weelde Fonds is gedoneerd. 
Het totaalbedrag van de consumentenactie bij 
Poiesz bedroeg maar liefst € 51.394,48. Hiervan 
zullen binnenkort tenminste zes projecten in het 
Noorden gerealiseerd worden om boeren te 
helpen hun weides aantrekkelijker te maken voor 
weidevogels, bijen en diverse andere insecten.  

Boerenlunch Idzega  
en Ten Boer

Nieuw: karnemelk  
Oranje fruit

Poiesz doneert  
€ 51.394,48 voor  
hulp aan de weidevogel

EVEN VOORSTELLEN:
Patrick Doornenbal

opgedaan bij andere melkveebedrijven en nu,  
na mijn studie, is het tijd voor wat anders.  
Vanaf 1 juli zal ik twee dagen in de week op 
kantoor zijn en vanaf 1 september vier dagen in 
de week. De rest van mijn tijd zal ik thuis op ons 
melkveebedrijf aan het werk zijn. Dat is ook wat 
ik het liefste doe in mijn vrije tijd. Ik heb erg veel 
zin om aan de slag te gaan bij NoorderlandMelk, 
een organisatie met ambitie en korte lijnen.  
Dat past mij perfect. Ik hoop mijn steentje bij  
te kunnen dragen aan de Coöperatie en  
graag tot ziens! 

 “Ik  he b  e r g  v e e l  z in  om  
aan de  s lag  t e  gaan b i j  

Noo r d e r landMelk, ” 

Ik ben bereikbaar via de e-mail op  
p.doornenbal@noorderlandmelk.nl  
of telefonisch 050 - 82 00 295.

Patrick Doornenbal
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AFSCHEID
Hinke Visser-Schievink

Door mijn zwangerschap en tevens de unieke 
kans om samen met mijn man per 1 mei een 
naastgelegen melkveebedrijf over te nemen, 
heb ik besloten om mijn functie binnen 
NoorderlandMelk neer te leggen.  
 
Mijn focus komt hierbij volledig te liggen op de 
administratie van de twee melkveebedrijven, de 

kalveropfok en natuurlijk onze (nu nog twee en 
per september drie) kinderen. De overname 
van het naastgelegen melkveebedrijf is een erg 
leuke en spannende uitdaging waar wij sinds 
begin maart al volop mee bezig zijn en erg van 
kunnen genieten. Ik heb met veel motivatie en 
plezier gewerkt voor de Coöperatie en ben 
dankbaar dat ik mij voor NoorderlandMelk 
mocht inzetten. 
 
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik  
om collega’s, bestuur en u als lid te bedanken 

Mijn naam is Marieke Kooman. Dit jaar zal ik 
de taak van jongerenadviseur op me nemen 
en daarmee Rik Smits opvolgen. Ik kijk ernaar 
uit om mij meer te verdiepen in alles omtrent 
de zuivel en de ontwikkelingen die nu gaande 
zijn, zoals de diverse melkstromen. Daarnaast 
lijkt het me een uitdaging om het bestuur te 
ondersteunen en kritisch met hen mee te 
denken.  
 
In het dagelijks leven werk ik sinds januari 
als rundveedierenarts bij Van Stad tot Wad 
dierenartsen. Dit doe ik met veel plezier. 
Elke dag tussen de boeren, veel verschillende 
bedrijven zien, kritisch meedenken en 
ondersteunen op zowel individueel dier- als 
koppelniveau, vind ik het mooiste wat er is.  
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om mijn ouders 
te helpen op de boerderij. Zij hebben een 
melkveebedrijf in Adorp. Op de vraag of ik  
het bedrijf ook over ga nemen kan ik nog geen 
antwoord geven, maar die optie staat zeker  
nog open.  

Graag eens tot ziens op een bijeenkomst!

Mijn naam is Rik Smits, 27 jaar en ondertussen 
al 18 jaar woonachtig in Steenwijksmoer nabij 
Coevorden. Hier exploiteer ik samen met mijn 
vader een melkveehouderij met 130 melk-  
en kalfkoeien inclusief jongvee op ongeveer  
85 hectare.  
 
Na het behalen van mijn middelbare-
schooldiploma ben ik gaan studeren aan 
de HAS in Dronten, waar ik de richting 
Agrarisch Ondernemerschap Dier- en 
Veehouderij heb afgerond. In deze periode, 
waarbij ik voornamelijk in Dronten woonde, 
heb ik in verschillende commissies en 
besturen meegedraaid. Na het behalen van 
het diploma ben ik aan de slag gegaan als 
buitendienstmedewerker bij Agrifirm. Dit werk 
heb ik bijna drie jaar gedaan om vervolgens, na 
de afschaffing van het melkquotum, volledig thuis 
op het melkveebedrijf aan de slag  

te gaan. De afgelopen periode heb ik mij voor 
de Coöperatie ingezet als jongerenadviseur.  
Op de laatstgehouden ledenvergadering in 
april ben ik gekozen als bestuurslid. Ik ga mij 
de komende tijd verdiepen in de verschillende 
functies binnen de Coöperatie om een goed 
beeld te krijgen van wat er bij mij past. Ik zit vol 
energie en hoop een goede en positieve bijdrage 
te kunnen leveren aan onze mooie en unieke 
Coöperatie, zodat we samen verder kunnen 
komen. Mochten er nog persoonlijke vragen zijn, 
dan ben ik bereikbaar via de mail op  
r.smits@noorderlandmelk.nl  
of telefonisch 06 - 20 11 21 77.

voor de prettige samenwerking en ik wens 
jullie alle goeds voor de toekomst.
 
Hartelijke groet,
Hinke Visser

AGENDA 
1 september: Definitief keuzemoment melkstromen
21 november: Algemene Ledenvergadering

EVEN VOORSTELLEN:
Rik Smits en Marieke Kooman
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