JAARGANG 15, NUMMER 2
JAN WERNERS :“NOORDERLANDMELK
IS EEN COÖPERATIE DIE NAAST DE
VEEHOUDERS STAAT.”
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VAN DE VOORZITTER
En dan is het alweer september. De zwaluwen kwetteren nog een vrolijk
lied boven de stal. Het gras ziet groener dan ooit en de groei zit er nog
goed in. Het levert nog een paar flinke snede ’s gras op. Prima, we kunnen
het gebruiken.
De zodebemester heeft de allerlaatste mest uit de mestkelder geslurpt.
Het is niet zo dat het gewas de mest op dit moment het beste kan
gebruiken, nee, we zijn aan het kalenderboeren: een bewerking doen
omdat het volgens de Wet- en Regelgeving op een ander moment niet
meer mag. Dat geldt voor vele onderdelen van de bedrijfsvoering die
meer en meer een onderdeel worden van de kalender in plaats van de
goede boerenpraktijk.
Alleen de zwaluwen, zo lijkt het, weten nog wat het is om te kunnen
leven dichtbij de wetten van de natuur. Zij weten wanneer het hun tijd is
om op te krassen vanuit ons landje richting een ander oord, om volgend
jaar, op een door de natuur ingegeven moment, terug te komen en
precies de juiste plaats en tijd te vinden om hun nest te bouwen en de
volgende generatie weer mee te nemen in de levenscyclus. Zij hebben
slagkracht, omdat ze weten waar ze naar toe willen en het vertrouwen
hebben dat ze dat kunnen. De vogels voelen zich welkom en zijn dat ook.
Dit in tegenstelling tot het gevoel van ons boeren aan de keukentafel.
Het is een schande, de wijze waarop de landbouw onderdeel is
geworden van kille scenariobesprekingen en uitingen over een sector die
niet meer of veel minder nodig wordt geacht. Wat een hautain gedrag. Ik
vrees voor een historische vergissing voor onze volgende generaties als
de politiek op deze wijze met onze sector blijft omgaan.
Het leek, door de langdurige coronabeperkingen, wel een beetje of wij als
mens, politiek en maatschappij ook wat dichter bij het natuurlijke gevoel
kwamen. Meer oog voor elkaar en waardering voor goed voedsel uit de
buurt en erkenning van het vakmanschap van dichtbij
We realiseerden ons ook wat beter dat het leven minder maakbaar is
dan we dachten. Voedsel, dichtbij geproduceerd en verkocht smaakt
goed en de boer als producent is herkenbaar.
Het verhaal van dichtbij, dat is belangrijk. Niet alleen voor ons voedsel,
maar ook voor vriendschappen, relaties en natuurlijk ook voor onze
coöperatie. Zoals ik in de Algemene Ledenvergadering al memoreerde:
het ledencontact, het ongedwongen gesprek, de verbinding, dat zijn
belangrijke pijlers onder NoorderlandMelk en…. natuurlijk staat het
uitbetalen van een goede melkprijs op nummer 1.
Wat heeft de lange coronaperiode ons gebracht, maar ook geleerd?

Wat is de invloed van deze tijd op ons gedrag, kijk op het leven en
waardering voor lokaal geproduceerd voedsel? Is de invloed en
waardering van blijvende waarde of gaat we zo langzamerhand weer
terug naar de oude modus?
Tijdens de huiskamerbijeenkomsten bij u in de buurt willen we elkaar
deze vragen stellen, ons afvragen wat de betekenis kan zijn voor een
coöperatie als NoorderlandMelk. Grote mondiale afzetmarkt of korte
keten, of juist allebei. Afzet vergroten op de wereldmarkt of verfijning
zoeken binnen de regio.
Een ding is zeker: binnen ons kleine landje zullen niet méér maar minder
vierkante meters beschikbaar komen voor de landbouw. De in
Nederland geproduceerde liters melk zullen niet gaan toenemen.
Natuurbeheer en vragen vanuit de samenleving zullen van invloed zijn op
onze bedrijfsvoering. Maar tegelijkertijd zal ook de vraag naar voedsel
wereldwijd toenemen. De vraag, hoe we als boer aan deze ogenschijnlijke
tegenstrijdigheden kunnen voldoen is onduidelijk.
Of de wensen vanuit de samenleving praktisch toepasbaar zijn en of er
ook sprake kan zijn van een noodzakelijk verdienmodel, daar zullen we als
boer stevig aandacht voor moeten vragen van zowel de politiek, de
NGO’s en de consument.
Mijn overtuiging is dat we de schouders eronder kunnen en moeten
zetten en de kansen die zich voordoen moeten benutten. We nemen
daarmee onze verantwoordelijkheid voor de toekomst van onszelf en de
volgende generatie. De landbouw heeft altijd ingezet op vernieuwing,
innovatie, ontwikkeling en produceren wat de markt vraagt. Dus nu ook.
Daar hoort langjarig, consistent en faciliterend beleid van de overheid bij.
Alleen dan kunnen we als boeren zorgen voor voedselzekerheid voor
iedereen, dichtbij of ver weg.
Als coöperatie staan we met elkaar aan het roer om op tijd te
anticiperen op kansen.
De zwaluwen kwetteren nog een aantal dagen boven mijn hoofd totdat
zij de hun bekende weg naar het zuiden gaan inslaan. De zodebemester
staat ondertussen stil, de kalender geeft de Wet- en Regelgeving aan,
maar de natuur gaat gelukkig haar eigen weg. Het gras is prachtig groen,
er komt vast nog een mooie snede gras, we kunnen het gebruiken…..
Alma Den Hertog, voorzitter NoorderlandMelk

ERIKA DE BOER OP
FAMILIE WERNERS, RUINERWOLD
Familie:	Jan en Carolien Werners en hun 4
dochters, Bettine, Marianne,
Annemiek en Eveline.
Melkstroom:
VLOG+ Weidemelkstroom
Aantal melkkoeien:
130
Aantal Jongvee:
95
Arbeidskrachten:
2 FTE
Aantal HA: 	100 ha waarvan 15 ha wordt
verhuurd voor de teelt van
aardappels
Bouwplan:
gras en mais (80-20 met derogatie)

Het afgelopen jaar is de familie druk geweest met de bouw van een nieuwe
stal. De bestaande stal was te klein geworden voor al het vee. Er zijn
verschillende opties onderzocht om een oplossing te vinden voor het tekort
aan ligplaatsen. Het oorspronkelijke plan was een verdubbeling van het aantal
melkkoeien. Door de invoering van de fosfaatrechten hebben ze dit plan
toch maar niet doorgevoerd. Wel is nu de ruimte die er was in de
NB-vergunning benut. De gemeente heeft probleemloos een vergunning
verstrekt voor de bouw.
Met het oog op de toekomst hebben ze uiteindelijk gekozen voor de bouw
van een nieuwe stal die voldoet aan de MDV eisen, naast de bestaande stal.
De koeien hebben op deze manier optimaal comfort. De ventilatie in de
nieuwe stal is veel beter, zeker met een warme zomer is dit veel fijner. De
verwachting is dat door de verbeterde voeropname de melkproductie ook
nog wel een beetje zal stijgen. Ze hebben gekozen voor zand in de boxen.
Dit zand wordt in de bezinkbak weer gescheiden van de dunne fractie (zie
foto). In 2019 is een EAZ-windmolen geplaatst. Het totale geheel past goed
in het landschap.
In juni zijn de melkkoeien naar de nieuwe stal verhuisd, het jongvee en de
droge koeien blijven in de bestaande stallen. Alle koeien hebben nu een
ligplek en er zijn weer genoeg vreetplekken. Het melken gebeurt in de
bestaande stal. Ze hebben de nieuwe stal zo gebouwd dat er eventueel
robots geplaatst kunnen worden. De werkzaamheden zijn nu in de
afrondende fase. Wil je met eigen ogen de nieuwe stal
bewonderen? Geef je dan op de voor

leden BBQ op vrijdag 24 september. Een uitnodiging vind je in
deze nieuwsbrief.
Jan vertelt: “Je moet je eigen kop volgen, als je steeds maar afwacht kom je
ook geen steek verder, ik hoop dat de politiek de agrarische sector weer
meer gaat waarderen. In Den Haag zoeken ze gewoon een zondebok en ze
proberen met een rekensom het stikstof verhaal weer kloppend te krijgen.
We hebben als gezin elke keer meegedaan aan de demonstraties in Den
Haag en bij ons in de buurt. Het beleid is gebaseerd op lucht. Het zijn
allemaal aannames en modellen. Volgens mij loopt dat hele beleid van Den
Haag op den duur spaak. De politiek heeft niet goed in beeld wat de
oorzaken zijn van het hele stikstof verhaal. Wij als agrarische sector hebben
natuurlijk alles goed op papier. De industrie doet alsof hun neus bloed.
Stikstofuitstoot? Kringloop? Wat is dat. Politiek Den Haag heeft gewoon de
ruimte van de boeren nodig. Door dit gevoel van onrechtvaardigheid heb ik
deze keer wel meegedaan aan de protesten. In het verleden haalde ik mijn
schouders dan maar weer op, maar nu vond ik het tijd voor actie! Het is
natuurlijk niet de manier waarop het eigenlijk moet maar het heeft in
Nederland wel een boel losgemaakt. De aanwezigheid bij de protesten
gaven mij weer een gevoel van saamhorigheid in de gehele agrarische sector.
We stonden er met elkaar. We hebben in Den
Haag van het publiek eigenlijk alleen maar
leuke reacties gehad. De duimen
gingen omhoog”

“Je ziet ook nu weer wat er gebeurt, een klein aantal NGO’s maken
gewoon gebruik van stemmingmakerij tegen de agrarische sector.
Nu ook weer die anti-Zuivel publiekscampagne van Dier & Recht.
De meerderheid van de Nederlandse bevolking staat nog steeds positief
tegenover de agrarische sector, dat zie je terug in de diverse polls die
gehouden zijn. Ik hoop dat de belangbehartigers zich in blijven zetten
voor de agrarische sector en zich niet door de politiek laten beïnvloeden
en sturen. Het is belangrijk dat onze sector zich gehoord blijft voelen en
serieus genomen wordt.
We worden wereldwijd gezien als vooruitstrevend land ten aanzien van
efficiëntie, kennis en vakmanschap, alleen de eigen politiek die ziet dat niet
zo en vanuit die hoek krijgen we niet de waardering die we verdienen.
Welke beroep je ook uitoefent in Nederland, iedereen heeft behoefte aan
waardering en de politiek geeft ons nu het gevoel dat wij als boeren
ongewenst zijn. Het kan niet zo zijn dat er vergaande besluiten worden
genomen met betrekking tot het stikstofverhaal, zonder een goede
wetenschappelijk basis en zonder dat alle sectoren meegenomen worden
in het hele verhaal. Gelijke monniken gelijke kappen. Als je als boer het
voor elkaar moet hebben dan moet iedereen het voor elkaar hebben!”
Ook levert de eventuele reductie die wij in Nederland klaarspelen geen
grote bijdrage aan het klimaat op wereldniveau. De productie wordt
verplaatst naar andere landen waar men niet zo efficiënt kan produceren
en waar minder aandacht is voor dierenwelzijn. De uitstoot op
wereldniveau zal dan eerder toenemen dan afnemen. Dit is weer typisch
Nederlands, wij moeten altijd maar weer het braafste jongetje van de klas
zijn. We hoeven in Nederland niet de illusie te hebben dat wij als klein
landje de wereld kunnen redden”.
Sommige onderzoeken worden ook bewust niet gepubliceerd omdat ze
niet in het beeld passen van het stikstofverhaal. Neem het onderzoek van
de WUR m.b.t. het Dwingelderveld.
De politiek zit gewoon hopeloos in de knoop, er is een klimaatakkoord
getekend en Den Haag staat onder druk van gasten als Urgenda
en Vollenbroek”.
Carolien: Natuurlijk, je bent jezelf op je eigen bedrijf ook wel bewust
welke maatregelen je kunt nemen m.b.t. stikstof en ammoniakuitstoot. In
de nieuwe stal en ook de bestaande stal hebben we maatregelen genomen
(MDV eisen). Wij gebruiken de restwarmte van het water uit de
voorkoeler om de cv-ketel van het huis voor te verwarmen en we hebben
een windmolen. We hebben ook meegedaan aan het project Duurzame
Melkveehouderij Drenthe en zaten in de pilotgroep. Het heeft bijgedragen
aan de bewustwording m.b.t. bepaalde indicatoren. Het project is net
afgerond. Het is jammer dat het project nu geen vervolg krijgt.
Hoe denken jullie over de coöperatie:
Jan: “Wij zijn er al vanaf het begin bij. Een kleine coöperatie van zelfbewuste
boeren die een bepaalde drive hebben en niet zomaar alles voor waar aan
willen nemen.
De kleinschaligheid en de korte lijnen spreken mij aan. Wij kozen ook wel
een beetje voor het avontuur. Er wordt een concurrerende melkprijs
uitbetaald. Ook het advies wat je kunt krijgen over bijvoorbeeld
Kwaliteitszaken vind ik erg waardevol. Als ik het daar wel eens over heb met

2

andere boeren dan is men erg verbaasd. Johan Grolleman heeft in
Nederland (en zelfs daarbuiten) een goede naam. Hij is onafhankelijkheid en
kundig zonder dwingend te zijn. NoorderlandMelk is op diverse punten heel
faciliterend naar de veehouders toe. NoorderlandMelk is een coöperatie die
naast de veehouders staat. Jan: “ik vind het ook positief dat er boeren zelf in
het bestuur zitten. Mensen uit de praktijk die met de poten in de klei blijven
staan en niet de status van bestuurder aan gaan nemen en zo de
feeling met de praktijk verliezen”.
Erika Otten
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BORGING MELKSTROMEN
H U I S K A M E R B I J E E N KO M S T E N
NOORDERLANDMELK

Een fysieke controle op de voorwaarden door een medewerker of bestuurslid van NoorderlandMelk behoort tot de mogelijkheden.

Jij komt toch ook?
We zien ernaar uit elkaar weer persoonlijk te kunnen spreken en met elkaar van gedachten te
kunnen wisselen over actuele zaken die ons, individueel als bedrijf en gezamenlijk als coöperatie
NoorderlandMelk, bezighouden.
Je kunt je via info@noorderlandmelk.nl opgeven voor een bijeenkomst bij jou in de buurt.
Graag de datum van jouw keuze doorgeven en het aantal personen.
Wij willen je vriendelijk vragen bij Corona klachten thuis te blijven. We geven je de
gelegenheid de huiskamerbijeenkomst online bij te wonen. Voor info, neem contact op met
info@noorderlandmelk.nl
De volgende onderwerpen staan op de agenda:
• Melkprijsuitleg 2022
•	Blik op de toekomst van NoorderlandMelk, positie in de zuivel
• Carbonfarming, kans of niet aan beginnen?
Natuurlijk is er ook gelegenheid om onderwerpen aan de orde te stellen die jezelf belangrijk
vindt. Daar is, net zoals in voorgaande jaren, volop de gelegenheid voor. Open en vrij met elkaar
communiceren, daar gaat het om tijdens de huiskamerbijeenkomsten!

“NOORDERLANDMELK, EEN ECHTE COÖPERATIE
MET SLAGKRACHT”
(CITAAT: FEDDE VAN DER MEER)

Lever je aan de VLOG+ of VLOG+ met Weidegang melkstroom dan willen wij je vragen de enquête borging melkstromen 2021 in te vullen.
Dit jaar is het niet nodig de bijbehorende documenten (opnieuw) te uploaden. Het plaatsen van een vinkje is voldoende.
Mijn Z-net - mijn enquêtes - 00162 Melkstroom VLOG+ en VLOG+ met Weidegang 2021

Wanneer: Dinsdag 12 oktober
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Familie Langereis
Bouwerschapweg 29-a
Ten Boer
Aanwezig namens het bestuur:
Alma den Hertog
Adrian Langereis

Wanneer: Woensdag 13 oktober
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Familie Reuvekamp
P. Stuyvesantweg 67
Sonnega
Aanwezig namens het bestuur:
Alma den Hertog
Adrian Langereis
Djurre Postma

Wanneer: Donderdag 14 oktober
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Familie van Dalen
Steendervalsweg 20
Mantinge
Aanwezig namens het bestuur:
Alma den Hertog
Carolien Werners
Rik Smits

Wanneer: Vrijdag 15 oktober
Aanvang: 10.30 uur
Locatie: Familie Wijnhout
Wechterholt 12
Wijhe
Aanwezig namens het bestuur:
Alma den Hertog
Rik Smits
Marcel Strijtveen
Erik Overkempe (jongerenadviseur)
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NAJAARSLEDENVERGADERING
Zet alvast in de agenda:
Najaarsledenvergadering
NoorderlandMelk.
Donderdag 18 november
Tijd: 10.30 – 15.00 uur inclusief lunch
Locatie: Wordt nog bekend gemaakt.

Op de vergadering zullen o.a. de
volgende onderwerpen aan de
orde komen:
1.		Begroting 2022 en Financiële
rapportage t/m Q3
2.		 Aanpassingen statuten NoorderlandMelk
3.		 Leveringsvoorwaarden 2022

Het bestuur is blij je weer te kunnen ontmoeten en ziet er naar uit persoonlijk met jou in
gesprek te gaan tijdens de altijd
gezellige lunch en nazit!
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WAT I S N U P R E C I E S B OT E R Z U U R ?

V L O G - B E D R I J F S P RO F I E L

We hebben het vaak over boterzuur, maar de problemen worden veroorzaakt door sporen van de boterzuur bacterie. Deze sporen komen via
het voer
pens
in de mest terecht en via de mest in de melk. Zitten er geen boterzuur sporen in het voer (kuil, maar het komt ook regelmatig in maïs voor) dan zitten ze ook niet in de mest en komen ze niet in de melk terecht. In de koe vermenigvuldigen de boterzuursporen zich
niet. Maar omdat globaal 10 kg voer 1 kg mest geeft is de concentratie van boterzuur sporen in de mest hoger dan in het voer. In warme kuil, maar
ook in warm voer aan het voerhek en op vochtige warme plaatsen in de stal, kunnen boterzuur sporen zich vermenigvuldigen.
Goed geconserveerde kuilen (gras en maïs) bevatten niet meer dan 100 tot 1.000 sporen per gram, zeer slechte kuilen bevatten meer dan
een miljoen.

Het VLOG bedrijfsprofiel dient te allen tijde up-to-date te zijn. Zodra je een voeder aan het rantsoen
toevoegt of verwijdert, is het van belang dat dit wordt aangepast in het VLOG bedrijfsprofiel.
Dit kun je doen op Z-Net via Mijn Z-Net>VLOG bedrijfsprofiel.

Boterzuur wordt standaard 2 maal per maand onderzocht. Is deze uitslag goed (--) dan volgt er geen heronderzoek. Is deze uitslag niet goed (+of ++) dan volgt in de 2e helft van de maand heronderzoek. Bij een ++ uitslag volgt er een korting van 2 punten. Is het heronderzoek ook weer
++ dan loopt de korting snel op. Bij een --uitslag komen er geen sporen van boterzuur voor in de melk.
Zitten er veel sporen van boterzuur in de kuil en dus ook in de mest dan is 1 eetlepel mest voldoende om een melktank van 10.000 liter te verpesten. De ervaring leert dat hiertegen bij het voorbehandelen niet te poetsen is. Het is verstandiger om bij problemen de kuil aan het jongvee te
voeren of te “verdunnen” met ander voer bijvoorbeeld maïs. Er zijn geen middelen bij het voorbehandelen die de boterzuur sporen doden. Het
voorbehandelen met een ontsmettende (vochtige) doek of voordippen wil in een aantal gevallen helpen om de spenen goed schoon te houden.
Daarnaast is het belangrijk om te zorgen dat de standvoer zo schoon mogelijk is en als er een melkstel afvalt deze geen mest kan opzuigen.
Boterzuur geeft vooral problemen bij de kaasverwerking. Boterzuur zorgt voor gasvorming in de kaas en er ontstaat dan ongewild gatenkaas.
Voor meer informatie kun je Googelen op de zoekterm boterzuur en Wageningen UR. Je vindt dan de boterzuur test en een brochure over
boterzuur. Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen met Johan Grolleman, adviseur melkkwaliteit NoorderlandMelk.

De oude diervoeders dienen niet verwijderd te worden uit de lijst met aanwezige diervoeders. Nieuwe voeders moeten wel worden toegevoegd
onderaan de lijst en bij de oude diervoeders vink je aan dat het geen onderdeel meer is van het rantsoen en vul je een einddatum in.
De E-learning is ieder jaar opnieuw beschikbaar, het is belangrijk dat de E-learning elk jaar uitgevoerd wordt.
Dit kun je doen op Z-Net via Mijn Z-net>Mijn E-learning VLOG.
Als het bedrijfsprofiel volledig is ingevuld en de E-Learning is uitgevoerd horen de VLOG onderdelen op het dashboard van Z-Net groen gekleurd
te zijn. Als dit niet het geval is, of je blijft met een vraag zitten, neem dan contact op met het kantoor van NoorderlandMelk.

K I E M G E TA L U I T S L AG E N I N Z - N E T

Ter informatie zie je in onderstaand schema de beoordelingsnormen voor Boterzuur
Boterzuurgehalte (in g/kg product)
Beoordelingsnormen:

Goed

0,00 – 0,20 procent boterzuur

Matig

0,20 – 0,50 procent boterzuur

Slecht

Meer dan 0,50 procent boterzuur

KIEMGETALREGELING

Het boterzuurgehalte wordt weergegeven per kg product en geldt vooral voor vochtig kuilvoer (<25% ds). Bij droger kuilvoer zijn deze normen
minder goed bruikbaar.
Sporen van boterzuur bacteriën (aantal per gram kuilvoer)
Beoordelingsnormen:
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Goed

Minder dan 50.000

Matig

50.000 – 500.000

Slecht

Meer dan 500.000

Met ingang van 1 juni worden alle leveranties onderzocht op Kiemgetal.
Op deze manier kun je sneller actie ondernemen op verhogingen in het
kiemgetal en daardoor misschien wel eerder in aanmerking komen voor
de bonus in de kiemgetalregeling en kan een korting op het melkgeld
worden voorkomen. Het is belangrijk dat wij aan onze afnemers melk
leveren met een zo hoog mogelijke kwaliteit. Dit komt ten goede aan
het proces van melkverwerking en de kwaliteit van de zuivelproducten.

Veel sporen komen vooral voor in matig tot slecht geslaagde (gras)kuilen. Niettemin kunnen ook in droge(re) graskuilen veel sporen voorkomen
als gevolg van natte plekken of condens lagen in met name goed verdichte kuilen.

In Z-net kun je alle uitslagen inzien:
Z-net - Kwaliteit - Extra monsters.

Johan Grolleman

De uitslagen die meetellen voor de officiële bepalingen,
kun je inzien bij:
Z-net - Kwaliteit - Kwaliteit per inname.

Voor de kiemgetal regeling gelden de officiële bepalingen in de
betreffende kalendermaand. De hoogste enkelvoudige kiemgetal uitslag van de betreffende 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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U I T VO E R I N G KO E M O N I TO R
Denk je aan het maken van een afspraak met je dierenarts voor
de uitvoering van Koemonitor? Het invullen van KoeKompas en
Koealert kan in 1 bedrijfsbezoek plaatsvinden. Dit scheelt je in de kosten.
Met KoeKompas kan je tevens invulling geven aan de eisen
van het wettelijk
verplichte BedrijfsGezondheidsPlan (BGP) Vereisten zijn
dan dat:
•de melkveehouder KoeKompas binnen twaalf maanden na het
laatste BGP/KoeKompas laat opstellen, én
•	de één-op-één dierenarts KoeKompas ondertekent.

De adviezen die gegeven worden in KoeKompas zijn goed bruikbaar en ondanks dat het een advies is, is het verstandig, kritisch
en met een open blik naar je bedrijf te kijken.
De afgelopen jaren is gebleken dat Qlip, in het kader van een
KKM-controle, op bepaalde punten dezelfde constatering doet
en een kleine afwijking rapporteert. Is de kleine afwijking in een
volgende KKM- controle niet opgelost, dan wordt de afwijking als
een grote afwijking gezien. Een grote afwijking resulteert in een
hercontrole en de daarbij behorende kosten en frustraties.
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Het najaar is traditioneel de tijd om het grasland te verbeteren en plannen
te maken voor het bouwplan voor het komende jaar. Het is ook de tijd om te
onderzoeken of op jouw bedrijf een investering in een akkerrand, kruidenrijk
grasland of een stuw voor verhoogd waterpeil of zelfs de aanleg van een
plasdras gebied mogelijk is.

Wij, als boeren, zijn al decennialang de beheerder en eigenaar van de
landbouwgronden en de makers van het gekoesterde mooie open
weidelandschap. Onze grond hebben we nodig om goed en efficiënt
ruwvoer te verbouwen om zo onze voerkosten laag te houden.
Afgelopen jaar was, anders dan voorgaande jaren, een groeizaam jaar. Het
lijkt erop dat de ruwvoervoorraden weer zijn aangevuld. Wellicht is dit de
gelegenheid voor jou als ondernemer om eens te gaan onderzoeken of het
gebruik van kruidenrijk grasland iets voor je bedrijf is. Kruidenrijk grasland
is er in verschillende soorten, je kan ervoor kiezen om een productieve
kruidenrijke weide in te zaaien en deze gangbaar mee te maaien.
Het te zaaien mengsel zal daar dan op toegespitst moeten zijn, ook moet
je als boer “durven” om je bemesting erop aan te passen. Je kan er ook
voor kiezen om de productie van je grasland te differentiëren en een deel
van het areaal in te zaaien met kruidenrijk grasland en deze uitgesteld te
maaien. Het mengsel en de bemesting moeten daar dan zeker op
aangepast worden. Dit biedt weer ruimte voor de bemesting van de
overige percelen. Het hooi van de percelen met uitgestelde maaidatum is
uitermate geschikt voor de droge koeien en het jongvee. Eventueel kan je
een dergelijk perceel inzetten als een verrijking voor de weidevogels door
het uit te breiden met een (greppel) plasdras of natuurvriendelijke oever.

“Het perceel is ingezaaid met kruidenrijk mengsel. Dat levert een aantrekkelijk
gebied op, zowel voor de koeien, het oog als voor de weidevogels.” aldus Boer
Jelle Reijenga.
Het Weide Weelde Fonds is beschikbaar om je financieel te ondersteunen
deze investeringen te doen. Daarnaast is er in veel gevallen via de
collectieven een beheersvergoeding beschikbaar.
Wanneer je nadenkt over een investering in natuurontwikkeling, dan kun
je een vrijblijvend adviesgesprek aanvragen bij NoorderlandMelk. Samen
met jou gaan we dan op locatie kijken of en hoe de investering door jou en
voor het landschap zo goed mogelijk in te passen is. We kunnen je helpen
een plan op te stellen en de aanvraag in te dienen. De adviesgesprekken
worden vanuit het Weide Weelde Fonds gefinancierd.
Kijk voor meer info op www.weideweeldefonds.nl of bel gewoon even
naar het kantoor van NoorderlandMelk, 050-8200295.
Adrian Langereis

Meer weten? Kijk op weideweeldefonds.nl
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CONTACT
AG E N DA
Leden BBQ
Vrijdag 24 september
Aanvang 20.00 uur
Locatie: familie Werners
Buitenhuizerweg 6 Ruinerwold

Donderdag 14 oktober Mantinge
Aanvang: 20.00 uur

Data huiskamerbijeenkomsten
Dinsdag 12 oktober Ten Boer
Aanvang: 20.00 uur

Najaarsledenvergadering
Donderdag 18 november
Tijd: 10.30 – 15.00 uur inclusief lunch
Locatie: wordt nog bekend gemaakt

Woensdag 13 oktober Sonnega
Aanvang: 20.00 uur

Vrijdag 15 oktober Wijhe
Aanvang: 10.30 uur

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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