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VAN DE VOORZITTER
“Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar
zoals het kan.”
Een gevleugelde uitspraak van mijn vader. Vaak, vooral in deze bijzondere
tijd, hoor ik hem dat in mijn gedachten zeggen. Mijn vader was door deze
houding ook niet voor één gat te vangen en raakte niet snel in paniek of
gefrustreerd. Immers, kunnen zaken niet linksom, dan maar rechtsom.
Het maakte hem creatief, maar hij ging wel voor het door hem beoogde
resultaat.
Vanuit het motto: “het moet maar zoals het kan” maakt ook de corona
periode eenieder creatief, het zorgt voor onorthodoxe oplossingen of
brengt nieuwe ontwikkelingen met zich mee. Zo zaten we de afgelopen
week, voor het eerst, in een digitale Algemene Ledenvergadering samen
met u, leden van NoorderlandMelk. Voor de zakelijk te nemen
coöperatieve besluiten was het een goede setting, de inhoud kon goed
naar voren worden gebracht, er kon worden gestemd en vragen gesteld.
En toch: wat heb ik het goede gesprek gemist, de informele lunch, de
interactie met elkaar. Maar toch voelden we verbinding, want we zijn
verenigd in dezelfde coöperatie met een gezamenlijke toekomst met
bijhorende uitdagingen. Het is belangrijk dat we daar ook in alle ruimte
met elkaar over kunnen sparren, dat bleek ook uit een paar vragen van
leden. We gaan zeker, zodra het kan, de mogelijkheid benutten om elkaar
live te ontmoeten, hopelijk lukt dat ergens in de zomer.
U heeft als leden de voordracht van twee nieuwe kandidaten bekrachtigd
door unaniem te kiezen voor toetreding tot het bestuur van Marcel Strijtveen
en Djurre Postma. Beide gedreven ondernemers met creatieve, zakelijke
en besluitvormende capaciteiten. Tegelijkertijd brengen beide ook
verschillende kwaliteiten het bestuur binnen, zoals kritisch beschouwen,
blik op doorontwikkeling en treden buiten de gebaande paden. Meer van
hetzelfde brengt geen extra waarde, diversiteit wel. Daar koersen we op.
Het is bijzonder om een aantal jaren als bestuurder bij de coöperatie
betrokken te mogen zijn, dat geeft inhoud, inzicht, een nieuwe blik van
binnenuit op de coöperatie. Het besturen doet ook wat met jezelf als
ondernemer.
“Het moet maar zoals het kan”, dat kennen we altijd al vanuit onze
bedrijfsvoering, waar we dagelijks geconfronteerd worden met verrassingen
en regelmatig de planningen overhoop gaan. Schakelen en flexibel zijn, dat
hoort bij een bedrijf met levende have. Daar komen dan weersomstandig
heden, wetgeving, markt en prijs bij.

“ALS HET NIET KAN ZOALS
HET MOET, DAN MOET HET
MAAR ZOALS HET KAN.”

Na het droge jaar blijken op diverse plekken de voervoorraden echt op
te raken. We hoopten allemaal op een vroeg voorjaar, maar het bleef te
koud en nu lijkt het wel herfst. Hier en daar kwamen de koeien al eerder
de wei in dan de bedoeling was, maar de eerste snede gras wordt al geen
vroegertje meer, terwijl dat nu net wel goed uit zou komen. Maar ook
hier is het een kwestie van creatief zijn en anders dan bedoeld de
rantsoenen invullen. De kostprijs is daarbij wel een vraagstuk, de prijzen
op de grondstoffenmarkt zijn erg hoog. Geen voorjaar gelijk, het blijft een
puzzel. Ook financieel staan de marges onder druk, waardoor we met
een krappere liquiditeitspositie het voorjaar in gaan.
Ik hoop ook dat in politiek Den Haag de nuchterheid de boventoon gaat
voeren van het motto: “het moet maar zoals het kan” en dat de heren
politici gaan inzien dat een land wel een bestuur nodig heeft wat, voor de
agrosector, met een heldere lange termijnvisie en beleid komt. We willen
als ondernemer niet steeds worden verrast, maar we willen kunnen koersen
op de toekomst. Onzekerheid geeft frictie en spanning en dat is voor
niets en niemand goed. Markt en handel moeten draaien en zicht hebben
op een duidelijk toekomstperspectief. Ruimte en vertrouwen, dat zijn op
dit moment wel bijna de meest beladen woorden. Ruimte is verworden
tot een gevecht om de vierkante meters en vertrouwen, zo is wel duidelijk,
komt te voet en gaat te paard. Het zal een flinke weg zijn, voordat er in
Den Haag weer bestuurd kan worden vanuit vertrouwen en dit ook
middels toekomstgericht beleid voor de agrosector zal gelden.
Op het eerste gezicht lijkt de zuivelmarkt stabiel de coronaperiode te
doorstaan en noteringen zijn nu stijgende. Er lijkt een goede vraag te zijn,
maar de verwachtingen zijn voorzichtig en hangen voor een groot deel
samen met het ontspannen van de maatregelen, zowel nationaal als
internationaal. Toch hoor ik wel het woord vertrouwen. Vertrouwen in
herstel van de markt en vraag, echter wanneer de reguliere handelspaden
weer hun weg vinden, dat zal de tijd leren. De coronaperiode heeft allicht
ook paden veranderd, andere inzichten gegeven en nieuwe mogelijkheden
gecreëerd.
Zo blijf ik toch maar vertrouwen op de wijsheden van mijn vader, die niet
snel in paniek of frustratie geraakte maar het deed met wat er kwam en
daar altijd een nieuwe mogelijkheid uit wist te halen. Urgentie geeft
creativiteit. Nieuwe kansen zien, ook als ze niet voor de hand liggen.
Dat is ook ondernemerschap, zowel individueel als voor onze coöperatie.
“Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan”.
Alma Den Hertog, voorzitter NoorderlandMelk

COLUMN

Fedde van der Meer

NOORDERLANDMELK: EEN ECHTE
C O Ö P E R AT I E M E T S L AG K R AC H T.

KO RT V E R S L AG E E R S T E D I G I TA L E
LEDENVERGADERING 29 APRIL 2021
Contactgegevens nieuwe
bestuursleden

Een zuivelcoöperatie bestuurt door boeren, dichtbij de leden en met kennis van wat er speelt op het boerenerf. Dit is, naar mijn mening,
de kracht van NoorderlandMelk. De afgelopen zes jaar heb ik dit als bestuurder mogen ervaren en ben dit steeds meer gaan waarderen.

Op het boerenerf is de laatste jaren veel
hectiek, dus ook bij zuivelcoöperatie
NoorderlandMelk. Na afloop van het
melkquotumtijdperk even vol gas melken,
vervolgens vol op de rem tijdens de introductie
van de fosfaatrechten en in het vooruitzicht
mogelijk nog een reductie van het aantal dieren
in Nederland. Er gebeurt enorm veel en dit
vraagt heel veel van ons als boer. Neem alleen
al de verschillende melkstromen met de
daarbij behorende voorwaarden. Alle zuivel
ondernemingen geven hun eigen invulling
daaraan, wat resulteert in een melkprijsverschil
van een laagste en hoogste uitbetalingsprijs
binnen een coöperatie of onderneming.
Het verschil tussen de laagste en hoogste uit
betaalde melkprijs bedraagt per fabriek 3 tot
6 cent per kg. Op een gemiddeld melkvee
bedrijf is een verschil in melkprijs van 1 cent
toch al snel 10.000 euro per jaar. Vaak vraagt
de hoogst uitbetalende melkstroom een
hogere kostprijs en is dus geen pure winst,
echter wanneer vroegtijdig strategische
keuzes worden gemaakt hoeft van een
kostprijsverhoging niet altijd sprake te zijn.
Als boer heb je ruimte nodig om te onder
nemen. Wij leven in een dicht bevolkt land en
dus moet de ruimte je ook gegund worden.
Het klinkt misschien gek maar als boer zal je je
toch moeten verantwoorden dat jou manier

van boeren past in de huidige maatschappij.
Het gezonde boerenverstand moet je nooit
verloochenen, maar rekening houden met je
omgeving hoort ook bij ondernemerschap.
De leden van NoorderlandMelk hebben de
kwaliteit om snel te schakelen en zo in te
spelen op gewijzigde voorwaarden. Twee jaar
geleden, met de introductie van de diverse
melkstromen, hebben wij dat bewezen.
Dat is de kracht van NoorderlandMelk.
Op ons eigen bedrijf richten wij ons steeds
meer op het melk produceren met toege
voegde waarde. Wij zien dat het landschap
in onze omgeving de afgelopen 25 jaar is
veranderd door o.a. schaalvergroting en zo
efficiënt mogelijk produceren. Wij zien ook
de nadelen van deze ontwikkeling en denken
dat dit op de lange termijn niet goed is voor
iedereen. Het gericht inzetten van natuur
ontwikkeling kan een bijdrage leveren aan
meer balans in de omgeving. Dit kan prima
samengaan met een modern melkveebedrijf.
Het Weide Weelde fonds van NoorderlandMelk
kan een mooie bijdrage leveren om de
gemaakte kosten voor natuurontwikkeling te
vergoeden. Wij willen dit jaar een natuurvrien
delijke oever aanleggen, de gemaakte kosten
worden vergoed uit het Weide Weelde fonds.
Op deze manier

sorteren wij voor op toekomstige verdie
nmodellen en wij en onze omgeving vinden
het nog mooi ook.
Dit jaar is NoorderlandMelk helaas de
PlanetProof melkstroom kwijtgeraakt, maar
ongetwijfeld zullen andere natuur inclusieve
melkstromen op ons pad komen. Er blijft
natuurlijk ruimte voor de bestaande stromen.
Het is fantastisch dat er keuzevrijheid is, zo kan
iedereen in zijn eigen kracht blijven. Royal
A-ware biedt ons die mogelijkheid. De samen
werking met Royal A-ware geeft
NoorderlandMelk dan ook een stabiele basis.
Tot slot wil ik iedereen bedanken voor het in
mij gestelde vertrouwen. Ik kan eenieder aan
raden om een periode deel te nemen aan het
bestuur van NoorderlandMelk. De drempel is
vaak hoog, niet nodig, gewoon een keer doen!
Voor mij was het een genoegen om samen te
werken met enthousiaste mensen, ik heb veel
geleerd. Ik wens iedereen veel succes voor de
toekomst, samen zijn we zuivelcoöperatie
NoorderlandMelk!

Djurre Postma
E-mail
d.postma@noorderlandmelk.nl
Telefoon 06 22964747
Impressie van de digitale
ledenvergadering

Op donderdag 29 april is de eerste digitale ledenvergadering
van NoorderlandMelk gehouden.
Nico van den Akker heeft een toelichting gegeven op de jaarcijfers van 2020 en de begroting
van 2021. Aan het bestuur is decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid en de
vergadering is akkoord gegaan met de toevoeging van het resultaat aan de algemene reserves.

Marcel Strijtveen
E-mail
m.strijtveen@noorderlandmelk.nl
Telefoon 06 51744397

Nico van den Akker en Fedde van der Meer hebben afscheid genomen van het bestuur.
Alma heeft in een persoonlijk dankwoord Nico en Fedde bedankt voor hun inzet en positieve
bijdrage aan NoorderlandMelk. Rik Smits zal Nico van den Akker opvolgen als penningmeester.
Rik was 2e penningmeester en in die functie heeft hij al ervaring op kunnen doen.
Carolien Werners was aftredend en herkiesbaar. Tijdens de herverkiezing is zij zonder
tegenstemmen verkozen voor een nieuwe periode van 3 jaar.
Djurre Postma, melkveehouder in Hardegarijp en Marcel Strijtveen, melkveehouder
in Liederholthuis zijn benoemd als nieuwe bestuursleden. Er zijn geen tegenstemmen
uitgebracht.
Erik Overkempe heeft het stokje overgenomen van Thijs Sonneveld als Jongerenadviseur
van NoorderlandMelk.

Erik Overkempe: Jongerenadviseur
E-mail
e.overkempe@noorderlandmelk.nl
Telefoon 06 33930812

U ontvangt deze zomer in een nieuwsflits de notulen van de vergadering.
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INTRODUCTIE
N O O R D E RT R O T S

K WA L I T E I T S M E L K E R S 2 0 2 0

Adrian Langereis
Nadat we u als lid van de coöperatie door middel van een online vraaggesprek hadden geïnformeerd over het tijdelijk stoppen van Weide
Weelde als merk en de overstap binnen Poiesz supermarkten naar Noordertrots is er heel wat gebeurd.

Poiesz heeft echt enorm uitgepakt om de
introductie van Noordertrots zuivel onder
de aandacht te brengen. Marten de Jong was
vanuit NoorderlandMelk eigenlijk al een
beetje het uithangbord van Weide Weelde
geworden bij Poiesz. Tijdens de overstap
naar Noordertrots heeft Poiesz Marten weer
ingezet om aan de consument duidelijk
kenbaar te maken dat dezelfde boeren nu
Noordertrots leveren. In Friesland en ver
daarbuiten kon je niet meer om Marten heen!!
Dat een dergelijke promotiecampagne effectief
is blijkt uit de cijfers, de introductie is meer
dan geslaagd. De 1e actieweek scoorde hoger
dan dezelfde actie in de Weide Weelde
periode en de neutrale weken scoren hoger
dan voorheen. Om dit om te zetten naar
een verwachting en een resultaat is nog te
vroeg. Dat volgt komend najaar op de
ledenvergadering.

Voor NoorderlandMelk is de inzet op Weide
Weelde Boerenzuivel meer dan alleen maar
een poging om toegevoegde waarde te
realiseren. Het gaat ook om positionering,
zichtbaarheid in de sector en kennis
ontwikkeling. Op alle vier de punten lijken
we met de intensivering van onze samen
werking met Poiesz supermarkten te slagen.
Meerdere felicitaties en aanvragen voor
interviews zijn binnengekomen. Een blijk van

waardering voor ons resultaat. Met de deal
met Poiesz hebben wij ons, met één van onze
specifieke melkstromen op de kaart weten
te zetten. Achter de schermen zijn we druk
bezig om afzet van Weide Weelde boeren
zuivel melkstroom te vergroten en het
assortiment verder uit te breiden.
Doelstelling is en blijft om over 2021 rond
het break-even punt uit te komen.

Wij feliciteren onderstaande leden met het behalen van jubileum melkkwaliteitsjaren. Een bijzondere
prestatie die getuigt van vakmanschap! De onderscheiding zal persoonlijk bij u worden thuisbezorgd!
5 JAAR KWALITEITSMELK

10 JAAR KWALITEITSMELK

15 JAAR KWALITEITSMELK

Melkveehouderij Hilhorst			
K. Hellinga 				
J. Bos 					
Zandhuizen
Wytgaard
Middelstum
C. L. M. van der Tol				
Melkvee en Educatiebedrijf familie
Nijelamer
Meijer			
		
20 JAAR KWALITEITSMELK
Melkveebedrijf Meijers-van der Heuvel
Witteveen
Familie Heida				
Eursinge
VOF Spruit 				
Koudum
E. W. van Cooten 			
Baflo
Melkveehouderij de Bildtse Klei 		
Ten Boer
Maatschap Wolthuis
		
Vrouwenparochie
Kempe Melkvee
			
Lutjegast
Enter
Maatschap Smits 			
25 JAAR KWALITEITSMELK
Melkveebedrijf het Meulemans 		Coevorden
Familie van Leeuwen 			
Dalfsen
’t Zandt (GR)
Greenpower B.V. 			
Hardegarijp

RANKING KWALITEIT NOORDERLANDMELK
De familie Moes uit Zuidhorn heeft de eerste plaats behaald voor het leveren van de beste kwaliteit melk in 2020.
Een topprestatie! Van harte gefeliciteerd!
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STICHTING DE BOER OP NOORD

K I E M G E TA L B E PA L I N G B I J I E D E R E
MELKLEVERANTIE

Jij valt met je neus in de boter!!
Een leuke activiteit in de klas voor de groepen 1 t/m 8

Een bezoek aan een educatieboerderij is een
onvergetelijke ervaring. We bieden interactieve
lesprogramma’s voor het basisonderwijs,
voortgezet onderwijs en de kinderopvang.
Op ruim dertig boerderijen in NoordNederland kun je met je klas of groep terecht
voor leuke en leerzame praktijklessen. Beleving
speelt daarbij een belangrijke rol. Met hoofd,
hart en handen is het motto van De Boer op
Noord!
Voorkom teleurstellingen en boek
alvast een bezoek!
Op https://deboeropnoord.nl/boerderijen kun
je zien welke educatieboeren bij jou in de
buurt actief zijn en vind je alle informatie en
de online agenda om te boeken! Als blijkt dat
door de corona maatregelen een bezoek geen
doorgang kan vinden, verplaatsen we deze
vrijblijvend en in overleg!
Wij hopen jullie snel weer te zien op de boer
derij!

Maar omdat we helaas de klassen niet fysiek kunnen ontvangen op
dit moment, hebben we een leuke activiteit bedacht!

M A A K J E E I G E N B OT E R I N D E K L A S !
Hoe lang duurt het?
30 min

Wat heb je nodig?

• Potje / flesje
• Ongeklopte room (slag)
• (Kan) water

Via onderstaande link wordt alles
verder uitgelegd:

Laat de room eerste even buiten de koelkast staan
zodat het op kamertemperatuur is.

Werkwijze

Voorbereiding:
1. Vul het flesje/potje met 1/3 room.

De uitvoering

2.	Doe de deksel op het potje en begin het potje
goed te schudden
3.	Je schudt net zo lang tot je geklots hoort
4.	Je ziet een bolletje boter en een wit sapje (dit is
karnemelk).
5. Spoel de boter even met koud water

https://youtu.be/9d2hwom3R3I

n maar!

En smere

Met ingang van 1 juni zal iedere melkleverantie op kiemgetal worden
onderzocht.
Het inzichtelijk hebben van het kiemgetal van elke melktank (behalve
van het weekeinde) geeft je de mogelijkheid om veel sneller te sturen
op mogelijke problemen bij de reiniging.
Het gevolg zal zijn dat er minder uitschieters in het kiemgetal zijn en
dat het gemiddelde kiemgetal gaat dalen. Korting op het melkgeld kan
op deze manier worden voorkomen.
De extra uitslagen kosten je niets en voor de leden die nu op eigen
verzoek al extra onderzoek doen op kiemgetal vervallen de kosten.
NoorderlandMelk is erbij gebaat dat er aan onze afnemers melk
geleverd wordt met een zo hoog mogelijke kwaliteit. Dit komt ten
goede aan het proces van melkverwerking en de kwaliteit van de
zuivelproducten.
De extra uitslagen zijn niet van invloed op de kortingspunten.
De systematiek blijft hetzelfde. Dat wil zeggen dat er 2x per maand
kiemgetalmonsters worden genomen die bepalend zijn voor de
kiemgetalregeling zoals vermeld in de leveringsvoorwaarden 2021.

N O O R D E R L A N D M E L K I S S P O N S O R VA N
STICHTING DE BOER OP NOORD!
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KIEMGETALREGELING
Voor de kiemgetal regeling gelden de officiële bepalingen in de
betreffende kalendermaand. De hoogste enkelvoudige kiemgetal
uitslag van de betreffend kalendermaand is bindend.
•	Voor de regeling geldt de uitslag van het enkelvoudig kiemgetal.
•	De korting geldt voor alle bedrijven die gedurende de gehele
kalendermaand hun enkelvoudig kiemgetal minimaal 1 maal hoger
dan of gelijk aan 20 hebben gehad.
•	De korting is € 0,15 per 100 kg melk.
•	Voor toeslag geldt voor alle bedrijven die gedurende de gehele
kalender maand alle enkelvoudige kiemgetal uitslagen lager
hadden dan 10.
•	De toeslag is € 0,15 per 100 kg melk.
•	De kortingen en toeslagen worden afgerekend over alle geleverde
kilogrammen melk van de betreffende maand.
Samenvattend
_ 20
>
€ 0,15 korting per 100 kg melk
_10 - < 20 Neutraal
>
< 10
€ 0,15 toeslag per 100 kg melk.
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CONTACT
HOPELIJK KUNNEN WE ELKAAR DE KOMENDE MAANDEN
SNEL WEER PERSOONLIJK SPREKEN, DAAR GAAN WE VOOR!
Heeft u nu een vraag of wilt u met iemand van het bestuur spreken, pak de telefoon of stuur
een mail.Natuurlijk kunt u ook, net als altijd, contact opnemen met het bestuurssecretariaat:
Erika Otten of Patrick Doornenbal op 050-8200295 of info@noorderlandmelk.nl
Johan Grolleman is te bereiken op 06-45312042 of via j.grolleman@noorderlandmelk.nl

Het bestuur
Voorzitter: Alma Den Hertog
Vicevoorzitter: Adrian Langereis
Penningmeester Rik Smits
Transport & Kwaliteit Carolien Werners
Algemeen bestuurslid: Djurre Postma
Algemeen bestuurslid: Marcel Strijtveen
Jongerenadviseur: Erik Overkempe

06 30 0 730 01
06 30 28 87 26
06 20 11 21 77
06 10 17 95 20
06 22 96 47 47
06 51 74 43 97
06 33 93 08 12

a.denhertog@noorderlandmelk.nl
a.langereis@noorderlandmelk.nl
r.smits@noorderlandmelk.nl
c.werners@noorderlandmelk.nl
d.postma@noorderlandmelk.nl
m.strijtveen@noorderlandmelk.nl
e.overkempe@noorderlandmelk.nl

O N D E RW E R P E N
NIEUWSBRIEF
Tijdens de algemene ledenvergadering
hebben we een opmerking van een lid
ontvangen over het hoge ANWB-gehalte
van de nieuwsbrief van NoorderlandMelk.
Dit lid had specifiek meer behoefte aan
artikelen met een financieel onderwerp,
daarom … heeft u suggesties, wij ontvangen
die graag!
Uw kunt uw suggesties sturen naar:
info@noorderlandmelk.nl o.v.v Nieuwsbrief

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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