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Een bijzondere klus blijft het: een voorwoord schrijven. Soms weet je niet 
waar je moet beginnen of waar het, eenmaal begonnen, zal eindigen. Dit 
geeft veel stof tot nadenken, anticiperen op wat er gebeurt, maar tegelijker-
tijd stabiliteit en koersvastheid naar de toekomst behouden. Zowel zakelijk, 
in de dagelijkse praktijk op het boerenerf, als privé in uw en mijn gezin.

Regelmatig benoemde ik de bijzondere en bijzonder vreemde wereld om 
ons heen. Toen sprak ik nog vanuit het perspectief van de coronaperikelen. 
Ondertussen zijn daar een hoge inflatie, zeer hoge grondstofprijzen en de 
inval van Poetin in Oekraïne bij gekomen. Geld is verworden tot een 
digitaal getal. Begrotingen van de overheid en van onze melkveebedrijven 
kunnen grotendeels de prullenbak in. Dan spreken we nog niet eens over 
de overheidsplannen en, zo zal ik ze maar noemen, zeer ambitieuze en veel 
bediscussieerde investeringen die de overheid heeft gepland ten aanzien 
van klimaat, stikstof en natuur. Daar komt nog bij de invulling van het 
nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, het actieprogramma nitraat 
en de effecten daarvan op de productiemogelijkheden en de recente visie 
van LNV op grondgebonden veehouderij. Bij mij rijzen regelmatig 
verschillende vragen op: Waar gaan we dit alles van betalen? Hoe gaan we 
om met onze afhankelijkheidspositie van het buitenland op de gebieden 
van voeding en energie. Keuzes op deze beleidsterreinen zijn van invloed 
op onze economie en op ons gevoel van veiligheid. 

Ik wil geen somber wereldbeeld bij u over de drempel gooien, maar 
bovenstaande overdenkingen en vraagstukken zijn vandaag de dag een deel 
van ons dagelijks bestaan. We zullen daarop moeten anticiperen en 
tegelijkertijd de koers voor de lange termijn moeten vasthouden. 

Als landbouw en zuivelsector voelen we altijd de effecten van 
gebeurtenissen in de wereld op ons eigen erf: hoge grondstofprijzen 
vertalen zich naar enerzijds zeer hoge inkoopkosten voor bemesting en 
materialen, anderzijds zit de melkprijs al een periode in de lift. De melkprijs 
zal niet altijd in de pas lopen met een verhoging van de grondstoffenprijzen, 
maar het boert zeker beter met een hogere melkprijs om de 
kostprijsstijging enigszins te kunnen compenseren. De hoge melkprijs is 
noodzaak en geeft waardering. Ergens zal er wel een plafond zijn. Immers, 
als producten te duur worden voor verwerking of verkoop, dan zal er 
gezocht gaan worden naar alternatieven en komt het risico van 
vraagverschuiving om de hoek zetten. Zeker op het moment dat er nieuwe 
contract-besprekingen worden gevoerd met o.a. de retail, zal dit vraagstuk 
van hogere prijzen en de zoektocht naar alternatieven, een rol kunnen gaan 
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spelen. We zijn zeker gebaat bij een zo hoog mogelijke melkprijs, maar een 
melkprijs die door het plafond gaat schieten kan ook juist zorgen voor een 
tegengestelde werking. Dat is iets om rekening mee te houden. Als zuivel 
en als coöperatie NoorderlandMelk zitten we vooralsnog in een flinke 
vraagmarkt. Dat maakt onze positie sterker. NoorderlandMelk blijft een 
serieuze partij in de zuivel. Koers houden, blik blijven richten op onze 
doelen en een lange termijnvisie, blijven net als altijd belangrijk.

Binnen de coöperatie en meer specifiek als bestuur houden we koers  
en blijven we onze doelen nastreven door regelmatige besprekingen  
met Royal A-ware, onze belangrijkste klant en samenwerkingspartner.  
We onderhouden onze netwerkcontacten en volgen de zuivelmarkt 
voortdurend. Voor ons merk Weide Weelde voeren we regelmatig 
gesprekken met retailers. Het is voor NoorderlandMelk belangrijk dat we 
weten wat zich in de wereld van de zuivel afspeelt. We blijven zo een 
zichtbare partij.

Ook ten aanzien van de samenstelling van het bestuur bent u als lid aan zet. 
Het is belangrijk uw stem te laten horen om de continuïteit te waarborgen 
voor onze individuele bedrijven en de koers van de toekomst als 
coöperatie. Er zullen ook altijd wisselingen zijn in bestuurssamenstelling, dat 
is een doorgaand coöperatief proces. Nieuwe generaties zetten voort wat 
eerdere generaties hebben opgebouwd. Bestuurswisselingen brengen ook 
nieuw elan, frisse ideeën en creatieve inzichten. Tegelijkertijd is het de kunst 
om continuïteit en stabiliteit van NoorderlandMelk te waarborgen. Zo zal 
er bij ieder van ons op bedrijfsniveau een moment komen van wisseling 
van generaties of ondernemers. Ook bij ons, in onze bedrijfsvoering, zal die 
wisseling aanstaande zijn. Gezondheid en toekomst vragen 
ondernemerskeuzes. Het is altijd belangrijk dat je hierin de eigen regie kunt 
voeren. Deze bedrijfskeuze brengt ook met zich mee dat mijn bestuursinzet 
voor NoorderlandMelk na afloop van mijn 3e en laatste bestuurstermijn in 
2023 eindigt. Er ligt voor NoorderlandMelk een stevige basis: actieve leden 
en een bestuur die goed samenwerkt en past bij de coöperatie. Een goed 
gesmeerde motor voor nu en de toekomst.

Het blijft belangrijk als gezin, als bedrijf, als NoorderlandMelk en als 
zuivelsector de blik op de toekomst vast te houden. We moeten echter 
allemaal anticiperen op de dagelijkse werkelijkheid en daar waar gewenst 
bijsturen. Dat is ook koershouden!

Alma Den Hertog, voorzitter NoorderlandMelk



weinig transport. De berekeningsmethodiek voor CO2 kan naar mijn mening 
nog wel wat aangepast worden. We zijn nu in discussie hoe we het rantsoen 
kunnen aanpassen zonder verlies van melkproductie. Het economisch 
resultaat mag er niet onder lijden. Sturen in efficiëntie moet een besparing 
opleveren, dan is het interessant. Zeker met de hoge prijzen voor mengvoer 
en graan is het extra van belang om te blijven zoeken naar een voeroptimum. 
Het is altijd goedkoper om losse grondstoffen te kopen als mengvoer. Daar 
proberen we de winst te pakken. 
Er zijn zoveel verschillende bedrijven die ieder hun eigen kracht kennen. De 
ene legt de focus op de fokkerij en de andere weer bij voeding. Sommige 
boeren hebben hun eigen mechanisatie goed op orde. Marcel: wij proberen 
naar efficiëntie te streven, net als de rest van de boeren, maar dat lukt het 
ene jaar nu eenmaal beter dan het andere. Afgelopen jaar was de 
voeropbrengst wel goed maar de kwaliteit viel tegen. De 2 jaren daarvoor 
was het hier enorm droog, dus geen opbrengst en ook geen eiwit. Het blijft 
een uitdaging.
Zo zijn er in Drenthe veel projecten maar wij hebben voor dit project 
gekozen. Het reductie percentage is geen harde eis. Haal je de gewenste 
reductie niet ondanks je inspanningen, dan heb je laten zien dat het in de 
praktijk niet zo makkelijk haalbaar is. Dan kan dat de conclusie zijn.

Erika: Op dit moment is de methaanremmer Bovaer van DSM nogal in het 
nieuws, hoe kijken jullie daartegenaan? Wydo: Het kan misschien bijdragen 
aan een oplossing. Mijn vraag is, wat doet het met de gezondheid van de 
koeien. Ik ben voorzichtig met het toevoegen van chemische stoffen aan voer 
of aan mest. Op dit moment wordt er door sommige boeren 
magnesiumchloride toegevoegd aan de mest. Vanuit de provincie Drenthe is 
daar ook een heel project voor opgestart. Dat zou de ammoniakemissie uit 
de mestput verminderen en een betere benutting van de stikstof geven. 
Maar goed, dan moet je wel magnesiumchloride toevoegen. Wat is het effect 
van die magnesium op de bodem? Er kan sprake zijn van verslemping op 
zandgronden door het verdringen van calcium. Calcium is een groter 
molecuul dan magnesium en daardoor wordt de grond in feite compacter. 
En wat doet extra chloor? Misschien bacterieremmend, maar kan dat weer 
effect hebben op de penswerking van de koe en op de samenstelling van de 
kuil? Wij zijn er nogal huiverig voor. We moeten proberen het zo natuurlijk 
mogelijk te houden.
Erika: Kringlooplandbouw roept bij mij de gedachte op van een zuivere en 
schone landbouw. Wydo: wij proberen eerst de reductie te behalen zonder 
chemische toevoegmiddelen. Maar goed, misschien is het wel een oplossing, 
maar de praktijk zal het moeten uitwijzen. 

Erika: Ik krijg van jullie de indruk dat jullie zin hebben in het boeren dat stralen 
jullie samen uit. Wydo: ja hoor, ik laat mij niet zo leiden door de berichtgeving 
in de media en van de politiek. De ene keer is er dit en de andere keer is er 
dat. De veestapel zal wel gaan krimpen, mede door de jaarlijkse krimp van 
het aantal boeren in Nederland. Bedrijven worden groter maar het wordt 
wel steeds lastiger gemaakt om op 1 locatie flink door te groeien. Groeiers 
zullen misschien wel kiezen voor meerdere locaties. 
We moeten in Nederland een agrarische sector houden die groot genoeg is. 
Een sterke zuivelindustrie en hoog aangeschreven onderwijsinstellingen die 
kennis vergaren. De hele keten hangt er mee samen. Als voorbeeld noem ik 

dan even de kinderhartchirurgie van het UMCG. Haal je deze uit Groningen 
weg dan lopen er veel meer afdelingen leeg. Dat is met boeren net zo, ruim 
je boeren op dan verdwijnt er veel meer uit Nederland.

Marcel: Er zijn op dit moment zoveel zaken die spelen. Het 7e actieplan 
nitraatrichtlijn en kaderrichtlijn water bijvoorbeeld. Er zijn hier nu projecten 
om de uitspoeling en afspoeling tegen te gaan. Zoals ze het nu stellen kun je 
in de toekomst kiezen voor een basismaatregelen pakket zonder controle 
van de overheid. Dit alles met als doel om de waterkwaliteit te verbeteren. 
Staat dus los van derogatie. De vaste normen zijn soms te streng of 
onwerkbaar, dus dan is de kans groot dat je bij metingen terecht komt. Maar 
dan kun je ook een jaar uit de bocht vliegen, zeker bij droge jaren. Als je op 
voorhand de bemesting niet hebt aan kunnen passen en de opbrengsten fors 
lager uitvallen.

Erika: Hoe denken jullie over NoorderlandMelk? Wydo: De melkprijs kan 
natuurlijk altijd beter maar volgens mij mogen we de afgelopen jaren niet 
klagen. Je zit nooit helemaal aan de top maar ook niet aan het ondereind. 
We moeten in de buurt blijven van de melkprijs van RFC. Wij, 
NoorderlandMelk boeren hebben er belang bij dat RFC goed draait. Daar 
maak ik me wel eens wat zorgen over. Royal A-ware is een sterke 
partner van NoorderlandMelk en groeit nog steeds, daar mogen we blij 
mee zijn. NoorderlandMelk is een mooie kleine coöperatie met een 
toegankelijk bestuur waar je stem gehoord wordt.

Erika Otten

ERIKA DE BOER OP  
SNEUL VOF, WITTEVEEN

Familie:  Wydo en Marja van den Heuvel  
en hun 4 kinderen

Melkstroom:  VLOG+ met Weidegang

Vanmorgen ga ik op bezoek bij de familie van den Heuvel in Witteveen. 
Wydo en Marja hebben 4 kinderen, 2 jongens en 2 meisjes. Samen met hun 
oudste zoon Marcel vormen ze de VOF Sneul. De naam is meegenomen 
vanuit het bedrijf bij Amersfoort waar Wydo oorspronkelijk vandaan komt. 
Ze melken 1,3 miljoen kg melk en hebben 55 ha grasland en 15 ha mais
Het is een bijzondere week, veel storm en regen. Rusland is Oekraïne, de 
graanschuur van Europa, binnengevallen. Tijd voor de politiek om een 
onderwerp als het veiligstellen van de voedselproductie nu eens hoog op de 
agenda te plaatsen lijkt mij.
Onderweg zie ik veel landerijen die gedeeltelijk onder water staan. Een plas 
dras gebied zeg maar, aangelegd door de gigantische hoeveelheden regen 
van de laatste tijd. Als boerin van de klei, nu wonende op het zand, weet ik 
inmiddels dat water op zandgronden ook weer snel kan verdwijnen. Dan kan 
de mest op het land om het gras en het graan weer te laten groeien. Gras en 
graan ligt aan de basis van het rantsoen van de koeien van dit bedrijf
De VOF koopt zo weinig mogelijk mengvoer aan. De verhouding eigen 
mengvoer (tarwe en gerst) ligt, dit jaar door het lagere eiwitgehalte in de kuil, 
op 40% eigen krachtvoer en 60% aangekocht. Door deze manier van voeren 
brengen ze het Kringloopboeren volop in de praktijk. Bent u geïnteresseerd 
in de manier hoe het bedrijf dit realiseert en naar de technische details, dan 
kan ik van harte het artikel aanbevelen die onlangs verschenen is in het 
vakblad Melk van het Noorden: https://www.melkvanhetnoorden.nl/laatste-
nieuws/reportage/met-eigen-krachtvoer-naar-11-600-kilo-melk-per-koe/.
Erika: De komende 4 jaar doen jullie mee met het Netwerk Praktijkbedrijven 
met als doel het terugdringen van de ammoniak en methaanuitstoot op jullie 
bedrijf met 15 tot 30%. Ik ben wel nieuwsgierig hoe jullie dit denken te 
realiseren.
Wydo: 40 veehouders in het hele land doen mee aan dit project, daarvan zijn 
10 bedrijven deelnemers aan het project Koeien en Kansen. In het voorjaar 
van 2021 is dit project begonnen en het eerste jaar stond in het teken van 
data verzameling. Het is een project dat samen met het Ministerie van LNV, 
de WUR en de LTO wordt uitgevoerd.

Op de Koeien en Kansen bedrijven werden als veel metingen verricht, zoals 
grasmetingen en ammoniakmeters in de stal die real time meten. Dit is de 
kopgroep. Het project moet nu uitwijzen of de uitkomsten van deze 
metingen toepasbaar zijn voor alle boeren. Kun je met kleine 
managementmaatregelen toch al heel wat winst halen? Dat is het doel. Deze 
winter hebben ze een reductieplan opgesteld om de ammoniak en methaan 
emissie te verlagen en dit voorjaar starten we met veranderingen. Voor ons 
is dat vooral de reductie van eiwit in het rantsoen. 
We zaten nogal hoog met het eiwitaandeel in het rantsoen en het lijkt erop 
dat wanneer je meer eiwit voert je dan ook meer ammoniakemissie krijgt. 
Uiteindelijk draait het erom dat al je mineralen zo efficiënt mogelijk benut 
worden. Dan heb je een financieel voordeel en het milieu is erbij gebaat. Er is 
wel discussie hoe het doel te bereiken; wij zitten hoog in eiwit, maar we 
zitten ook hoog in energie in het rantsoen. Wij zijn van mening dat wanneer 
je maar genoeg energie voert die eiwitten ook goed benut worden en dat je 
dan evengoed een lage uitstoot kan behalen. Daar zijn we nu binnen het 
project over aan het discussiëren. Onze bedrijfsfilosofie van veel eigen 
krachtvoer lijkt vooral van invloed te zijn op de methaan en CO2 uitstoot. 
Op methaan scoren we goed door de tarwe die we voeren. Op CO2 ook 
doordat we geen productieproces hebben van mengvoer. Ons graan wordt 
geteeld op het akkerbouwbedrijf van mijn vrouw, lokaal geteeld dus en 
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Eind april zitten de bestuurstermijnen van Rik Smits en Adrian Langereis erop.
Binnen het bestuur is in de afgelopen maanden een inhoudelijk discussie gevoerd waarbij in  
het kader van een gewenste bestuurssamenstelling verschillende scenario’s zijn besproken.

Rik Smits, onze penningmeester, is aftredend en herkiesbaar. 
Rik wil zich graag voor een volgende periode van 4 jaar herkiesbaar stellen. Rik heeft na een korte inwerkperiode bewezen een  
goed penningmeester te zijn en de samenwerking met Patrick Doornenbal, manager Financiën en Projecten verloopt prima.  
Het voltallige bestuur ondersteunt dan ook van harte zijn herverkiezing.

Het bestuur wil aan de ledenvergadering dispensatie vragen voor de verlenging van de bestuurstermijn van Adrian Langereis  
op basis van de volgende afwegingen en argumenten:

•  Het bestuur is van mening dat niemand onmisbaar is maar dat uit strategisch oogpunt een verlenging van de bestuurstermijn  
van Adrian Langereis de beste optie is.

•  Adrian is een graag geziene gesprekspartner van de heer Jan Anker, CEO van Royal A-ware. Samen met Rik Smits heeft Adrian  
ieder jaar meerdere gesprekken met Royal A-ware waarbij de uitbetalingsprijzen en positie van NoorderlandMelk op de agenda staan.

Voor de stabiliteit op onze bedrijven is een goede relatie met onze samenwerkingspartner erg belangrijk. De vanzelfsprekend  
waarmee Jan Anker en NoorderlandMelk elkaar kunnen vinden is voor een samenwerking als de onze essentieel. De samenwerking  
is gestoeld op wederzijds vertrouwen in elkaars kunnen en het zien en onderkennen van elkaars belangen.
•  Alma Den Hertog is in 2023 aftredend en niet herkiesbaar. Zij wil de ledenvergadering, na 3 termijnen, niet vragen om dispensatie voor haar 

bestuurstermijnen in verband met de transitie van de maatschap Den Hertog-Fluks. We moeten dus op zoek naar een nieuwe voorzitter.  
Het bestuur wil voorstellen Adrian in 2023 tot voorzitter te benoemen. Alma kan dan in 2022 haar taken geleidelijk overdragen aan Adrian.

-  De bestuursleden Djurre Postma en Marcel Strijtveen zitten nog in hun inwerkperiode en hebben aangegeven in 2023 een functie als  
voorzitter niet te ambiëren.

-  Het bestuur wil in 2023 in krimpen met 1 persoon. Het bestuur zal dan door een herverdeling van taken uit 5 personen bestaan. Inhoudelijke 
taken zullen dan nog meer door het bestuurssecretariaat worden uitgevoerd. Bijkomend voordeel is een verlaging van de bestuurskosten.

Adrian Langereis heeft aangegeven zich nogmaals voor een periode van 4 jaar beschikbaar te willen stellen onder de voorwaarde dat de leden 
van NoorderlandMelk zijn kandidaatstelling ondersteunen en onder gebruikmaking van artikel 13.5 uit de statuten. Onze juridisch adviseur ziet op 
basis van de statuten geen belemmering nogmaals om dispensatie aan de Algemene Ledenvergadering te vragen.

Tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden voorgedragen conform artikel 13.6 van de statuten.
Deze voordracht dienst schriftelijk en voor de Algemene Ledenvergadering van 28 april te worden ingediend en te zijn  
ondertekend door tenminste 10 leden.

BESTUURSVERK IEZ ING 2022 
OP  DE  ALGEMENE  LEDEN VERGADER ING  
VOORJAAR , DONDERDAG 28  APR I L ,  
SCH ILDHOEVE  FLU ITENBERG

JONGERENADVISEUR  
NOORDERLANDMELK,  
IETS VOOR JOU?

De jongerenadviesfunctie komt binnenkort vrij. Het bestuur van NoorderlandMelk is dus op zoek naar een 
nieuwe jongerenadviseur die mee wil denken over de strategische koers van NoorderlandMelk!

NoorderlandMelk wil een kans bieden aan jongeren die hun bestuurlijke competenties verder willen  
ontwikkelen. Daarom is het bestuur op zoek naar een jongerenadviseur die zich wil ontwikkelen in het  
agrarische bestuurswerk en die het een uitdaging lijkt om over de toekomst van zijn of haar coöperatie  
mee te praten. 

Als jongerenadviseur neem je deel aan alle bestuursvergaderingen. 
Het bestuur vergadert 1x per 3 weken. Alle vergaderingen worden belegd op de  
woensdagochtend van 10.30 uur- 13.00 uur.

We zijn op zoek naar iemand met het volgende profiel:
• Tussen de 18 en 35 jaar.
• Creatieve meedenker met een positief kritische houding.
• Potentieel bedrijfsopvolger is en/of hoge mate van betrokkenheid heeft bij NoorderlandMelk.
• Aanstelling is voor 2 jaar. 

Procedure
Eind maart vinden de sollicitatiegesprekken plaats. Op basis van deze gesprekken maakt het bestuur een keuze. Op de voorjaarsvergadering  
van 28 april in Fluitenberg zul je aan de leden worden voorgesteld. Vervolgens ben je van harte welkom om aan de slag te gaan.

Ben je geïnteresseerd om bij ons als jongerenadviseur aan de slag te gaan? 
Reageer dan voor donderdag 24 maart a.s. door je motivatiebrief en cv te sturen naar info@noorderlandmelk.nl. 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met 
Alma den Hertog (voorzitter) via 06–30 07 30 01.

Geheimhoudingsverklaring en Vergoeding
Je wordt gevraagd een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Als jongerenadviseur van NoorderlandMelk  
ontvang je naast reiskostenvergoeding (0,30 cent per km) een vaste vergoeding van € 150,00 per bijeenkomst.



Denkt u eraan de Kringloopwijzer 2021 in te vullen  
op de site www.mijnkringloopwijzer.nl

De uiterlijke indiendatum is 15 mei 2022.
De onderdelen: Eiwit van eigen land, Stikstofbodemoverschot, Blijvend grasland en 
Broeigasuitstoot in kg CO2 equivalent per kg melk worden automatisch ingelezen in ons 
Duurzaamheidsplan Wij maken de Melk..., mits u de machtiging tot uitwisseling hebt aanstaan.

IND IENEN KR INGLOOPWI JZER
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Met ingang van 1 juni 2021 worden alle leveranties onderzocht op kiemgetal. Op deze manier kunt u sneller actie ondernemen op verhogingen  
in het kiemgetal en daardoor misschien wel eerder in aanmerkingen 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 mogelijk kwaliteit. Dit komt ten goede 
aan het proces van melkverwerking en de kwaliteit van de zuivelproducten.

In Z-net kunt u alle uitslagen inzien: Z-net - Kwaliteit - Extra monsters. De uitslagen die meetellen voor de officiële bepalingen, kun je inzien bij:
Z-net - Kwaliteit - Kwaliteit per inname.

De kiemgetalregeling is ongewijzigd. 
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.

Organogram: een woord waar je, als je het uitspreekt, telkens over struikelt. Toch is een overzicht van 
verdeling van taken en verantwoordelijkheden belangrijk voor het goed functioneren van de coöperatie.  
Voor NoorderlandMelk ziet het organogram er als volgt uit:

K IEMGETAL  U ITSLAGEN IN  Z -NET

ORGANOGRAM

ALGEMENE 
LEDENVERGADER ING

BESTUUR

Financiën

Rik

Kwaliteit /  
Transport

Kwaliteits- 
manager

Erika / Patrick

Benoemd tot handelen  
namens de Coörporatie

Niet bevoegd tot handelen  
namens de Coörporatie

Johan

Bestuurssecretariaat

Commercieel

Alma / Adrian / 
Rik / Marcel

Strategie /  
Innovatie

Alma / Adrian /
Marcel / Djurre

Coöperatieve 
Leden Zaken

Alma

Kantoorvoering

Rik / Alma

Jongeren adviseur

Carolien
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De weidegangregistratie is weer voor u opengesteld in Z-net.
Start u met weiden, registreer dan nog dezelfde dag de Weidegang in Z-net via; U kunt net als de  
voorgaande jaren de weidegangregistratie ook bijhouden in de App Z-mob.
(te downloaden via onderstaande QR-codes, via de App Store of via Google Play.) 

LET OP:  
Alvorens de App te kunnen gebruiken moet u in Z-net de startdatum aangeven van de Weidegang.

De registratie dient vooraf ingevuld te worden, dit om een weidegangcontrole door NoorderlandMelk of een 
beoordelaar van Qlip mogelijk te maken. Indien er geen uren staan vermeld op een specifieke dag wordt dat 
geregistreerd als een niet weidedag. In bijzondere situaties kan het voorkomen dat u in een al geregistreerde  
weidedag, de uren wilt aanpassen. Dit kan tot maximaal 3 dagen achteraf. Wilt u nog een aanpassing doen  
maar is dit volgens het systeem in Z-net niet meer mogelijk, neem dan contact op met het bestuurssecretariaat 
via info@noorderlandmelk.nl of 050-8200295

Wij willen u nogmaals vriendelijk wijzen op de voorwaarden voor de Weidegang zoals vermeld in het door u 
ondertekende melkstroomcontract.

VOORWAARDEN WE IDEMELK
Om in aanmerking te komen te komen voor de weidemelktoeslag  
verklaart Veehouder dat:

1   De voorwaarden van de Stichting Weidegang worden gehanteerd, deze zijn te vinden op www.weidemelk.nl
2   Alle melkproducerende koeien minimaal 120 dagen per jaar en minimaal 720 uur per jaar weiden.
3   Maximaal 10 melkkoeien per hectare huiskavel aanwezig zijn.
4   De uiterlijke startdatum van de weidegang 15 juni is.
5   Wanneer er wordt besloten geen weidegang meer toe te passen, dit per direct wordt doorgegeven  

aan NoorderlandMelk U.A. De reeds ontvangen weidemelktoeslag dient te worden terugbetaald,  
tevens volgt er een boete van 1000 euro.

6   Er wordt meegewerkt aan de controles die Qlip B.V. uitvoert door middel van bedrijfsbezoeken,  
waarbij zowel het erf en de percelen als de administratie wordt gecontroleerd. Wanneer Qlip B.V.  
tekortkomingen constateert zal Qlip B.V. verbetermaatregelen meedelen aan Veehouder. Deze dienen 
binnen 4 weken te worden doorgevoerd. Wanneer bij de volgende controle blijkt dat de maatregelen  
niet zijn doorgevoerd verliest Veehouder direct het recht op weidemelktoeslag en wordt de melk  
aangemerkt en uitbetaald als gangbare melk. De reeds ontvangen weidemelktoeslag dient te worden 
 terugbetaald, tevens volgt er een boete van 1000 euro.
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KWAL ITE ITSMELKERS  2021WE IDEGANGREG ISTRAT IE  2022

Alle Kwaliteitsmelkers 2021: van harte gefeliciteerd!
De kwaliteitsmelkers zullen op de ledenvergadering  
van 28 april in Fluitenberg worden gehuldigd en de  
bijbehorende onderscheidingen ontvangen

5 JAAR KWALITEITSMELK
Maatschap Zantinge Ruinerwold
Jan de Groote Beilen
VOF Ymker-Michel     Kerkenveld
Familie Veenstra Marum
Maatschap Langereis Ten Boer
Maatschap Prins Middelstum
Maatschap A. en A.I. van Wensveen Garnwerd
Familie de Regt Leermens
Familie W. J. van den Berg Hommerts

10 JAAR KWALITEITSMELK 
Maatschap van den Berg-Belshof Ten Post
Familie Groenewegen Noordwolde (GR)
Maatschap H. Stienstra en J. A. Bosma Jelsum

15 JAAR KWALITEITSMELK
Familie Lodder Kollum

30 JAAR KWALITEITSMELK
Maatschap Sonneveld Holwierde

1E PLAATS RANKING KWALITEIT 2021
G. L. M. Spruit Baflo 
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Per 1 januari 2022 heeft Qlip de kalibratie van de celgetal 
bepaling aangepast, om het celgetal (niveau) wereldwijd  
beter met elkaar te kunnen vergelijken. De verwachting  
was dat hierdoor het gemiddelde celgetal in Nederland  
met ruim 12 % zou stijgen.

Nu de eerste landelijke cijfers van het celgetal bekend zijn lijkt dit mee te vallen.
Het landelijke celgetal in Nederland van januari 2021 was 180 en voor januari 
2022 is het landelijke celgetal 192. Deze stijging van 12 punten is een stijging van  
7 % en een stuk lager dan de verwachte 12 %. 

De afgelopen 3 jaren, zit er een stijging in het landelijke celgetal. Het ouder wor-
den van de veestapel in combinatie met een beperkt antibiotica gebruik zijn hier-
van belangrijke redenen.  

Het gemiddelde celgetal van januari 2022 is een indicatie van het effect van de 
aanpassing van de kalibratie van de meetapparatuur bij Qlip. Het is nog afwachten 
hoe de ontwikkeling van het celgetal in 2022 zal zijn. Maar in eerste instantie valt 
de verwachte celgetal stijging dus mee.

Heeft u vragen over het celgetal, dan kunt u altijd contact opnemen met  
onze kwaliteitsadviseur Johan Grolleman: j.grolleman@noorderlandmelk.nl  
of 06-45312042

CELGETAL
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AGENDA
Jongerendag
14 april, Dorpshuis de Tille, Witteveen

Algemene Leden Vergadering, voorjaar
donderdag 28 april, Schildhoeve Fluitenberg

Lol houden in het 
boeren en 
uitdagingen 
aanpakken!
Met:
Erik Overkempe, jongerenadviseur NoorderlandMelk
Roy Meijer, voorzitter NAJK 
Paulien Hovenkamp, agrarisch coach

Wanneer: donderdag 14 april
Waar: Dorpshuis de Tille Witteveen
Tijd: 10.30 – 16.00 uur
Voor wie: boeren en boerinnen 
van NoorderlandMelk t/m 35 jaar

Geef je op via: info@noorderlandmelk.nl. Wil je meer informatie: bel of app Erik Overkempe, jongerenadviseur 0633930812 of bel het bestuurssecretariaat 050-8200295

JJoonnggeerreennddaagg

JongerendagNoorderlandMelk

Programma:

10.30 uur: Ontvangst en start: Roy Meijer, NoorderlandMelk lid en voorzitter NAJK:

Omdenken, hoe blijf ik ondanks de media en politiek Den Haag enthousiast boer. 

12.00 uur: Lunch

13.00 uur: Paulien Hogenkamp, agrarische coaching : Communicatie aan de keukentafel en op het boerenerf.

15.00 uur: Excursie naar het bedrijf van de familie Meijer, Mr. J. B. Kanweg 98 Witteveen

16.00 uur: Afsluiting

Lol houden in het 
boeren en 
uitdagingen 
aanpakken!
Met:
Erik Overkempe, jongerenadviseur NoorderlandMelk
Roy Meijer, voorzitter NAJK 
Paulien Hovenkamp, agrarisch coach

Wanneer: donderdag 14 april
Waar: Dorpshuis de Tille Witteveen
Tijd: 10.30 – 16.00 uur
Voor wie: boeren en boerinnen 
van NoorderlandMelk t/m 35 jaar

Geef je op via: info@noorderlandmelk.nl. Wil je meer informatie: bel of app Erik Overkempe, jongerenadviseur 0633930812 of bel het bestuurssecretariaat 050-8200295

JJoonnggeerreennddaagg


