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NOORDERLANDMELK 2.0
Het lijkt er op dat alles in de maatschappij
een 2.0 versie heeft of moet krijgen. Er
zijn zelfs 2.0 ambtenaren die aan een 2.0
overheid moeten werken. De term 2.0 is
eigenlijk ontstaan rond 2005. Kortweg is
het een verzamelnaam voor een nieuwe
generatie internet toepassingen. Zoals
bijvoorbeeld de social media en de andere
manieren van communiceren. De één vindt
het een verstikkende brij van laagwaardige

informatie en onzin, de ander ziet het als de
grootste revolutie sinds de boekdrukkunst.
In China is Mengniu de grootste
zuivelverwerker. Mengniu doet dagelijks
zaken met 70 miljoen consumenten, vooral
UHT-producten. In 2013 is de verkoop via
webshops met 32% gestegen. Misschien
kunnen we dit wel de consument 2.0
noemen.

In de agrarische sector wordt 2.0
geassocieerd met duurzaamheid. CONO
werkt al met een Caring Dairy 2.0. En
hoe zit het met NoorderlandMelk 2.0?
Qua kwaliteitsregelingen, weidemelk en
het gezondheidsplan lopen we voorop.
NoorderlandMelk is nog niet actief op
Twitter, wie weet?
Ad van Velde

E X T R A K WA L I T E I T S B E PA L I N G E N
BIJ NIEUWE MELK- OF
KO E L I N S TA L L AT I E S
Bij een nieuwe of gerenoveerde melk- of koelinstallatie
gaat u er vanuit dat alles in één keer goed is. Echter een
nieuwe of gerenoveerde melk- of koelinstallatie is in de
meeste gevallen niet in één keer optimaal afgestemd en
ingeregeld. Extra kwaliteitsbepalingen geven een duidelijk beeld van de afstelling van uw installatie. Het is
zonde als u er door korting achter komt dat er ergens
wat fout gaat.

Het insturen van extra melkmonsters is vooral van belang voor de
kwaliteitsbepalingen op kiemgetal, chloroform en vriespunt. Tevens
is het van belang om bij een nieuwe melkinstallatie het tankcelgetal
kritisch te volgen. Het tankcelgetal wordt vanaf dit jaar bij elke melklevering onderzocht. Bij veranderingen van de melkinstallatie ziet u
nu snel het effect op de uiergezondheid.
Extra monsters kiemgetal
Omdat de reiniging van de melkmachine en melktank van grote invloed
is op het kiemgetal, raden wij u aan om na vernieuwing van de installatie
extra onderzoek te laten doen naar het kiemgetal. Blijkt uit onderzoek dat
het kiemgetal te hoog is, dan kunt u snel actie ondernemen om het probleem te verhelpen. Het is verstandig het kiemgetal de eerste 2 maanden
te volgen omdat een nieuwe melkinstallatie of melktank normaal gesproken schoon van binnen is. Bij een langzame groei van de vervuiling kan het
enkele weken duren voordat een stijging van het kiemgetal te zien is.
Extra monsters chloroform en vriespunt
Chloroform en vriespunt zijn bepalingen waarmee u ziet of de afstelling
door de melkmachinefabrikant, robotleverancier of tankfirma in orde
is. U doet er daarom goed aan extra melkmonsters voor chloroform
te laten nemen tijdens de eerste 14 dagen dat u uw installatie gebruikt.
Het vriespunt wordt in Zutphen voor elke levering onderzocht. Omdat
NoorderlandMelk hiervoor niet betaalt, staat deze uitslag niet in Z-net. Het
is wel mogelijk om deze uitslagen met terugwerkende kracht op te vragen.
Normaal gesproken worden deze bepalingen slechts eens per halfjaar
teruggekoppeld. Door het extra monster voorkomt u, dat u na een aantal
maanden plotseling wordt geconfronteerd met een eventuele korting.
Uitslag melkmonsters en eventuele vervolgactie
Hiernaast vindt u enkele aandachtspunten voor het geval uit het onderzoek blijkt dat vervolgactie nodig is. Daarnaast kunt u voor aanvullend advies altijd contact opnemen met NoorderlandMelk of Johan
Grolleman. Zijn alle monsters in orde? Dan mag u er vanuit gaan dat de
instellingen goed zijn voor een goede melkkwaliteit.
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Enkele voorbeelden
Afwijkende waarde chloroform
Omdat 90% van de chloroformproblemen door de melktank worden
veroorzaakt vraagt deze waarde vooral aandacht bij veranderingen bij de
melktank.
Mogelijke oorzaken:
•	
Er wordt te weinig met koud water nagespoeld.
•	
De melktank wordt onvoldoende gelucht. Dit is een lastig punt bij
robotmelken.
•	
Bij een te grote melktank komen eventuele chloorresiduen terecht in
een geringe hoeveelheid melk, waardoor de concentratie chloroform
de norm overschrijdt. Een eenvoudige oplossing is het reinigen van de
melktank met een chloorvrij reinigingsmiddel.

KRINGLOOPWIJZER
VAN GEITENWOLLEN SOKKEN NAAR BOOMING BUSINESS
Wat heeft dat met elkaar te maken zou u zeggen, maar toch werd
de Kringloopwijzer nog niet zo lang
geleden afgedaan als hierboven vermeld. Ik doe al vele jaren mee aan de
Kringloopwijzer en heb het niet als een
bedreiging gezien, maar juist als een
kans om de mineralenstromen binnen
het bedrijf inzichtelijk te krijgen. Een
geweldige bewustwording dat je zelf
kunt bepalen wanneer en hoe jij de
nutriënten wilt inzetten. Een vereiste is
wel dat jouw bedrijf over voldoende
opslagcapaciteit beschikt. Door o.a. het
gebruik van de Kringloopwijzer kunnen
we met elkaar laten zien dat we meer
mineralen aan de grond onttrekken, dan
dat we toedienen. Dit scenario moet zo
snel mogelijk worden omgebogen want
dit leidt op termijn tot verschraling van
onze grond. De factor grond is in het

ruwvoer. Toch zorgt het hiermee bezig
zijn er voor dat je ervan bewust wordt
aan welke touwtjes je moet trekken om
de bedrijfsvoering te beïnvloeden. Zoals
het er nu naar uit ziet, krijgen wij een instrument in handen waarmee we onze
bedrijfsvoering sturing kunnen geven,
het vraagt inspanning van de ondernemer maar verlost ons van de generieke
regelgeving.
Bouke Meijer

A - WA R E E X C U R S I E

Afwijkende waarde vriespunt
Mogelijke oorzaken:
•	
Er blijft veel naspoelwater in het melksysteem staan, bijvoorbeeld door
een slecht functionerende drainklep.
•	
De melkbekers van de melkrobot sluiten niet goed aan op de spoeljetter.
• De voorkoeler is lek.
• De laatste melk wordt met te veel water weggespoeld.

Op 14 november jl. vertrokken we met 2 bussen naar Zeewolde. Hier bezochten we de
A-ware locatie waar grote hoeveelheden kaas worden gerijpt, versneden en verpakt.
Ook luisterden we naar een verdiepende presentatie over A-ware.
Wist u bijvoorbeeld dat A-ware een hele logistieke divisie onder haar vleugels heeft? En dat in
de fabriek in Zeewolde miljoenen kilo’s kaas liggen te rijpen? Het was een indrukwekkende dag,
waarin we onze samenwerkingspartner beter hebben leren kennen. Ongeveer 90 personen
van ruim 50 melkveebedrijven namen deel aan deze excursie. Het bestuur kijkt terug op een
geslaagde dag en hoopt dat u ervan heeft genoten.

MOGELIJKHEDEN EXTRA MONSTER
U kunt een briefje op de tank hangen voor de RMO-chauffeur
met daarop het verzoek om een extra monster te nemen wat u
wilt onderzoeken. De kosten van dit onderzoek bedragen
€ 5,- per monster. Het is ook mogelijk om via een abonnement
voor een langere periode automatisch extra monsters te laten
onderzoeken. Neem hiervoor contact op met NoorderlandMelk
/ Johan Grolleman. De kosten hiervan zijn € 1,- per monster.
Voor de kosten van 2 extra (zelf genomen of door de chauffeur
genomen) monsters heeft u dus ook een maand lang
automatisch een extra uitslag van bijvoorbeeld het kiemgetal.
Bij een kwaliteitswaarschuwing of korting volgt er
automatisch een heronderzoek bij de 3e levering
na de betreffende uitslag.

verleden altijd een ondergeschoven kindje
geweest, want fouten in ons management
konden meestal gecompenseerd worden
door extra bemesting. Maar deze tijd is
voorbij. Door de verschillende onderdelen
van de Kringloopwijzer in te vullen, o.a. Bex,
Bea en Bep, komen er veel cijfers tot ieders
beschikking. Na een aantal jaren mee gedaan
te hebben gaan deze cijfers spreken. Je ziet
verbanden, net zoals met een bedrijfseconomische boekhouding. Het zou een geweldige
beloning zijn voor het vakmanschap als er
meer mineralen op het bedrijf mogen blijven,
dan bij de huidige starre generieke mestwetgeving. Het is toch de wereld op z’n kop
dat mest afgevoerd moet worden en dat er
kunstmest wordt aangekocht. Het percentage voordeel dat uit de onderdelen van de
Kringloopwijzer komt, is niet elk jaar even
groot en hangt ook nauw samen met de
geoogste hoeveelheid en kwaliteit van het

Excursie A-ware locatie Zeewolde
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‘Tour de Boer’

Markt

FA M . VA N DA L E N
‘Tour de Boer’ is een rubriek binnen de
nieuwsbrief waarbij een lid een ander
lid naar keuze interviewt.

De meeste EU-landen zijn het dal van de
melkaanlevering gepasseerd en hebben de
weg omhoog weer gevonden. Veel landen
zitten fors boven het niveau van vorig jaar.
Door de zeer hoge melkprijzen zal deze
trend niet snel veranderen. Deze extra
melk heeft op dit moment geen drukkende
werking op de prijzen van zuivelproducten.
De prijzen stijgen zelfs vanwege de goede
export vraag. Met name China trekt er
hard aan. Deze extra melk zal toch een
keer een kentering veroorzaken. In eerste
instantie dachten de kenners dat dat in
het eerste kwartaal van 2014 al zou gebeuren. Het lijkt er nu op dat die correctie
pas later in 2014 zal plaatsvinden.

‘De Delma’ een kleinschalige zorgfaciliteit bij het melkveebedrijf.

In Mantinge wonen Jacob (47) en Marrien (40)
van Dalen samen met hun drie kinderen Evert
(7), Jorien (4) en Niels (2). Hier runnen zij een
melkveebedrijf met ongeveer 80 koeien en
60 stuks jongvee, maar daarnaast ook ‘De
Delma’. Een zorgboerderij voor kinderen
die extra aandacht behoeven. Marrien speelt
hierin een grote rol.
Kunnen jullie wat vertellen over het melkveebedrijf en de zorgboerderij?
“Het melkveebedrijf beslaat ongeveer
45 – 50 hectare grond, waarvan bijna alles in
een straal van één km rondom ons ligt.
40 hectare is grasland en op 10 hectare telen
we snijmaïs. We melken ongeveer 675.000
kg. Voor onze zorgboerderij hebben we
paarden, pony’s, konijnen en allerlei ander
buitenspeelgoed, zoals skelters en tractors.
We willen de kinderen die hier komen graag
op een veilige manier kennis laten maken met
het agrarische bedrijf. Samen ravotten op de
boerderij waar ze elk de aandacht krijgen
die ze verdienen. Een handje helpen hoort
er ook bij, de kinderen verzorgen bijvoorbeeld de paarden en kalveren. We willen ze
extra vaardigheden meegeven. Dat doen we
spelenderwijs door o.a. dierverzorging. Er is
ruimte voor zes kinderen, waarvan er vier
kunnen blijven overnachten. ‘De Delma’ is een
kleinschalige zorgfaciliteit, dat willen we ook
graag zo houden, vertelt Marrien.

gemeente ons ook toestemming geven om te
groeien. Al is onze ervaring dat ze wel willen
helpen maar dat de ammoniak mol (die is
ingesteld voor Drenthe & Brabant) ook hen
tegenhoudt. We willen heel graag weten hoe
ver we kunnen gaan met onze bedrijfsontwikkeling. Toch zal altijd ons doel blijven om een
gezinsbedrijf te houden. Wij zullen dus niet
zomaar 200 koeien gaan melken, ook al hadden we die ruimte. We zouden willen groeien
naar ongeveer 120 koeien, maar de melkstal
kan dat nu niet aan. We hebben een stal van
2 x 6 en er is te weinig loopruimte, maar
een melkrobot willen we niet hoor!”
Wat vind je het mooiste aan het veehouder
zijn?
“Het melken vind ik erg mooi werk”, vertelt
Jacob. “Ik ben geen computerman, dus een
robot zou niet bij mij passen. Maar het
allermooiste is toch wel het bezig zijn met
de dierprestaties. Ook al loop je soms tegen
problemen aan, toch blijven proberen om
deze op een gezonde manier voor dier en
bedrijf aan te pakken. Jacob heeft het beste
met de koeien voor, vult Marrien aan, zo
lopen onze koeien zo veel mogelijk buiten,
mits het weer het toe laat natuurlijk.”

Dus jullie doen aan weidegang, vind je de
weidemelkvergoeding hier hoog genoeg voor?
“Het allerbelangrijkste is dat we vinden dat
ze buiten moeten lopen, zeggen Marrien en
Jacob stellig. Wel of geen vergoeding, onze
koeien blijven naar buiten gaan. En als er
voldoende gras is, dan blijven ze ’s nachts
ook buiten. We voeren de koeien wel bij
met kuilgras en snijmaïs.”
Het bestuur zegt dat we voor kwaliteitsmelk
een plus kunnen realiseren. Hoe kijken jullie
hier tegen aan?
“Wij geloven zeker dat dit een plus zal
realiseren, maar niet dat het om grote
bedragen zal gaan. Ik geloof wel, zegt Jacob,

dat melk van een hoge kwaliteit extra mogelijkheden biedt voor de afzet. Hoe beter
de kwaliteit van de melk, hoe makkelijker
het bestuur naar afnemers kan gaan om
een plus te vragen.”

met grotere coöperaties en de managers.
Maar ik heb niet veel met deze ‘grote’
coöperatiemannen, de levering aan
NoorderlandMelk is voor ons een heel
bewuste keuze.”

Wat vinden jullie van de samenwerking met
A-ware?
“Toen de mogelijkheid tot een samenwerking met A-ware voorbij kwam ging mijn
ondernemershart echt harder kloppen”,
zegt Jacob. “Wij durven het zelfs zo stellig
te zeggen dat als de samenwerking niet
door was gegaan, wij op zoek zouden gaan
naar een andere afnemer. Wij maakten ons
zorgen over de afzetmogelijkheden van
NoorderlandMelk. Nu met A-ware hebben
we zekerheid voor onze afzet. We draaien
nu op een positieve manier mee tussen al
die andere grote melkleveranciers.”

Wat willen jullie de lezer van de nieuwsbrief
meegeven?
“Geniet van wat je hebt”, begint Marrien
te vertellen. ”Zorg dat de dieren het goed
hebben en dat je plezier houdt in je werk.
Het mag niet allemaal om schaalvergroting
draaien. Jacob sluit hierbij aan, je moet een
bedrijf hebben dat bij je past.”
Wilt u reageren op dit interview?
Mail dan naar:
nieuwsbrief@noorderlandmelk.nl

De export van vol melkpoeder loopt goed.
Het lijkt erop dat deze valorisatie beter
is, dan de combinatie mager melkpoeder
en room/boter. De wereld marktprijs voor
mager melkpoeder stijgt. De EU is wat
meer concurrerend dan de USA op dit
moment. Ook de Amerikaanse melkveehouders ontvangen een hoge melkprijs.
Vol melkpoeder is licht dalend, blijkt uit de
laatste Fonterra tenders. Oceanië begint
nu uit het seizoen te lopen, dus ook deze
prijzen kunnen mogelijk weer wat gaan
stijgen. De EU komt dan weer in beeld als
mogelijke leverancier.
Voor doemdenken lijkt nu geen reden te
zijn. Marktvooruitzichten lijken voor begin
2014 prima. De quotering blijft nog 15
maanden. Kijkend naar het verleden zal
er een keer een kentering komen, maar
ook is de verwachting dat de melkprijzen
zich weleens op een structureel hoger
niveau kunnen blijven bewegen. Net als de
graanprijzen de laatste jaren.

Was het een bewuste keuze om jullie melk
aan NoorderlandMelk te leveren?
“Ja, dat was het zeker, vertelt Jacob. Toen ik
dit bedrijf startte kon ik ‘bij gratie’ aan
FrieslandCampina leveren. Doordat ik zelf
in het verleden veel in het bestuurswerk
heb gezeten, heb ik kennis kunnen maken

Hoe zien jullie de toekomst van het melkveebedrijf?
“We denken na over groei. Hiervoor zijn
we echter afhankelijk van de kansen die ons
worden gegeven. Ons bedrijf ligt ‘ingekapseld’
door buurlandbouwers, en door het Mantinger zand aan de achterkant. Daarbij moet de
Boerderij in Mantinge.
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Jacob en Marrien van Dalen.

Familie Daatselaar draagt het stokje over aan de
familie van Dalen.
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BE GOOD
AND TELL IT!

2015
HET ‘ZUIVELSCHARNIER JAAR’

Het gebeurt overal, in alle branches en in alle lagen van de
economie. Altijd zijn er mensen en bedrijven bezig om aan
anderen te laten zien wat ze allemaal wel niet goed doen.
De focus voor de PR wordt gelegd op de positieve dingen,
ondanks dat een bedrijf op bepaalde onderdelen gerust niet
altijd even milieubewust, fairtrade of energiezuinig is.
Neem nu een bedrijf als Unilever, in hun intro wordt in de 3e
alinea al gerefereerd aan hun maatschappelijk verantwoord
ondernemerschap (MVO). In de tabbalk staan eerst hun
merken en direct daarnaast het tabje ‘duurzaam’ leven.
Hieronder worden alle activiteiten benoemd die Unilever
onderneemt op het gebied van maatschappelijk verantwoord
ondernemen. En waarom, om klanten te laten zien wat
ze allemaal goed doen. Maar bovenal om organisaties als
bijvoorbeeld Greenpeace geen mogelijkheid te geven om
Unilever in een negatief daglicht te zetten. Hiervoor zijn hele
afdelingen opgezet om het MVO-beleid uit te zetten en om
toekomstige issues weg te nemen. Pro-actief werken heet dat.

Het ‘zuivelscharnier jaar’ 2015 nadert snel. Iedereen heeft een mening
over mogelijke scenario’s. Gaat er voor de Nederlandse melkveehouder
veel veranderen of valt het allemaal wel een beetje mee?
Wereldwijd zijn er overschotgebieden en tekortregio’s. In overschotgebieden wordt volop geïnvesteerd in verwerking. En diezelfde verwerkers willen meer exporteren naar de tekortgebieden. Bij goede
marges zal de melkproductie gaan stijgen in gebieden waar dat goed
mogelijk is. Internationaal is er een duurzaamheidsprogramma (Dairy
Sustainable Framework) ontwikkeld om die mogelijk groei te sturen
en te begeleiden. Rond elf thema’s is het programma opgebouwd,
namelijk: broeikasgassen, nutriënten, verspilling, water, bodemgebruik,
biodiversiteit, diergezondheid, arbeidsomstandigheden, voedselveilig-
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heid, marktontwikkeling en plattelandseconomie. Landen en regio’s
kunnen zelf prioriteiten aanbrengen.
De exporterende EU-landen met Denemarken, Nederland en Ierland
voorop, worden sterk afhankelijk van diezelfde tekortgebieden. Dit
is een kans, maar maakt hen ook kwetsbaar. Kansen voor Nederland
zitten in de kwaliteit van de melkveehouderij. Het risico is dat landen
zoals China en Vietnam ook hun productie sterk gaan opschroeven. In
wezen doen ze dat nu al heel sterk, maar gaan ze de Europese kwaliteitstandaarden ‘benaderen’?
Wat betekent dit voor Nederland? Ongebreideld groeien zit er niet in.
Denk maar aan de huidige discussies over mestverwerking en dierrechten. Nederland heeft wel een hele sterke voorsprong op zuivelgebied.

Die moeten we behouden en het liefst uitbouwen. De uitdaging nu
is om nog effectiever te produceren, waarbij de milieulasten zullen
dalen. Cruciaal is dat er marges gedraaid worden op het boerenerf.
De mate waarin voldaan kan worden aan de stijgende vraag naar
melk, hangt af van de ontwikkeling van een duurzame oplossing. De
vraag naar 900 miljard kg melk betekent 83 miljoen melkkoeien, die
een extra belasting voor de aarde betekenen. Er wordt volop onderzoek gedaan naar energiebesparingen op boerderijniveau, milieu,
kringloop, voordelen bij de melkverwerking op de boerderij, etc.

In het bedrijfsleven en met name in de levensmiddelenindustrie
is het verantwoord omgaan met je product als producent
een must. Traceerbaarheid en transparantie zijn hierbij de
speerpunten. De Nederlandse zuivelorganisaties zijn bezig
om hun beleid op het gebied van MVO neer te zetten.
Cono begon met Cairing Dairy en FrieslandCampina
introduceerde Focus planet. Daarnaast zijn er natuurlijk de
reclamefilmpjes van weidende koeien en van de jonge boer
die heel verantwoord met zijn omgeving en dieren omgaat.
Dit om zichtbaar te maken wat we allemaal goed doen. Toch
weten instanties altijd weer een gaatje te vinden om door de
zorgvuldig opgezette verdedigingslinie heen te dringen. Neem
de geboortekrik als voorbeeld. Waarom lukt het om de boer
toch te raken, omdat het verhaal niet volledig sluitend is. Aan
de voorkant het mooie verhaal dat we graag vertellen, maar
aan de achterkant zijn er nog altijd zaken die we liever niet
in de openbaarheid brengen en waardoor we regelmatig in
de verdediging moeten. Waar Unilever aan issuemanagement
doet, schiet de agrarische sector nog wel eens tekort. Laat
zien wat we doen, laat zien wat de vooruitgang is en durf
het verhaal te vertellen! Maar durf als sector ook eens
uit het vaste denkpatroon te stappen! Diergezondheid
en verantwoord omgaan met je dieren zijn in grote lijnen
de issues van de toekomst voor de melkveehouderij.
NoorderlandMelk gaat hier invulling aan geven met het
Noorderland GezondheidsPlan. Alle issues gaan we hier niet
mee uitsluiten, maar we kunnen wel laten zien hoe goed wij
het als NoorderlandMelk eigenlijk al doen.
Noorderland GezondheidsPlan, be good and tell it!

Samenvattend is Nederland altijd een voorloper geweest in de zuivel. Dat moet zo blijven, het scharnier zal dan niet piepen of kraken,
maar gesmeerd lopen.
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MELKPRIJZEN 2013
VERGELIJKING MELKPRIJS 2013
O.b.v. 700.000 kg. melk (incl.weidegang en exclusief BTW)

€45,00

NoorderlandMelk
FC
DOC Kaas
Bel
Nemelco
FC Garantieprijs

€40,00
35,00
30,00
25,00

jan febr mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec 2013

Bron: Boerderij

€50,00

MELKPRIJZEN BIJ JAARLEVERANTIE 700.000 KG EXCL. WEIDEGANG EN EXCL. BTW
Jaar

Maand

NoorderlandMelk

FC

DOC Kaas

Bel

Nemelco

FC Garantieprijs

2013

januari

€ 34,79

€ 35,61

€ 34,67

€ 33,07

€ 37,60

€ 35,70

2013

februari

€ 32,74

€ 34,91

€ 33,95

€ 33,07

€ 33,70

€ 35,00

2013

maart

€ 31,13

€ 32,12

€ 33,95

€ 32,17

€ 34,71

€ 34,50

2013

april

€ 36,10

€ 34,62

€ 34,67

€ 34,53

€ 37,58

€ 37,00

2013

mei

€ 38,60

€ 37,16

€ 37,01

€ 37,07

€ 39,57

€ 39,50

2013

juni

€ 39,60

€ 37,69

€ 37,32

€ 37,63

€ 40,13

€ 40,00

2013

juli

€ 39,70

€ 40,02

€ 37,32

€ 38,53

€ 40,75

€ 40,00

2013

augustus

€ 39,90

€ 42,49

€ 38,30

€ 42,43

€ 42,42

€ 40,00

2013

september

€ 41,20

€ 43,97

€ 40,27

€ 42,43

€ 47,11

€ 41,50

2013

oktober*

€ 45,40

€ 44,65

€ 41,48

€ 42,83

€ 48,23

€ 42,25

2013

november

2013

december
€ 37,92

€ 38,32

€ 36,89

€ 37,38

€ 40,18

€ 38,55

Gemiddeld 2013
jan-oktober
* Incl. 3,5 eurocent nabetaling

AG E N D A
8 JANUARI
Symposium uiergezondheid, Dronten (10 uur)
18 FEBRUARI

N O O R D E R L A N D M E L K O P YO U T U B E
De website Youtube.com is inmiddels uitgegroeid tot één van de belangrijkste
zoekmachines in de wereld. Ook NoorderlandMelk vind je hier terug. Een paar
NoorderlandMelk veehouders vertellen vol trots over hun bedrijf.
Kijk maar eens op de link: http://www.youtube.com/boeiendeboeren
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