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NIEUW BEGIN
In 2007 is NoorderlandMelk van start
gegaan. Een samenwerking van een groep
melkveehouders in het Noordoosten van
Nederland. Samenwerken is niets meer
dan met elkaar iets tot stand brengen, een
bepaald doel nastreven en proberen dat
doel te bereiken. Een samenwerking moet
ook altijd getoetst worden. De afgelopen

jaren werd duidelijk dat NoorderlandMelk op
zoek moest naar een nieuw business model.
Een bulkbegrip, ik weet het, maar in wezen
is het wel zo. We moesten op zoek naar
een nieuwe toekomst. In samenspraak met
de leden is dat nieuwe model er gekomen.
Een ambitieus model met verwachtingen op
gebied van stabiliteit en ondernemerschap.

We kunnen echt spreken van een nieuw
begin in 2015. Daar komt het einde van de
melkquotering nog bij. Het jaar 2015 belooft
dynamisch te worden.
Ad van Velde
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Mts. A. en H. Flapper (5 jaar kwaliteitsmelk)/ Mts. G.
Mts. IJdema - de Haan (15 jaar kwaliteitsmelk) &
Huizing en G. Huizing-Wolbers (5 jaar kwaliteitsmelk) N. van den Akker (20 jaar kwaliteitsmelk)
J.T.M. Neuteboom (5 jaar kwaliteitsmelk)

Vanaf 1 januari zullen er naast de vertrouwde RMO’s met
het logo van NoorderlandMelk, ook RMO’s gaan rijden met
het A-ware logo erop. De ‘oude’ NoorderlandMelk RMO’s
richten zich vooral op de collectie van de weidemelk.
Om het RMO-transpor t zo efficiënt mogelijk in te richten zal het
ook voor gaan komen dat er nieuwe A-ware RMO’s op bedrijven van NoorderlandMelk leden komen. AB Texel gaat het RMO
transpor t verzorgen. Vanaf 1 januari gaan zij naast de melk van
NoorderlandMelk, ook de melk ophalen van de leveranciers die
rechtstreeks aan A-ware leveren. Dit vraagt nogal wat van de
planning en de chauffeurs. Dit kan betekenen dat er begin januari
enkele aanpassingen komen in de ophaalschema’s.
Winter & RMO-transport
Het winterseizoen staat weer voor de deur! Voor de chauffeurs
van AB Texel weer een uitdagende tijd. RMO-transpor t moet
eigenlijk te allen tijde doorgaan. Dit is echter niet vanzelfsprekend.
Het is aan u als melkleverancier om er voor te zorgen dat de
toegangsweg tot uw tanklokaal goed toegankelijk is. Dit houdt in
dat u bij sneeuwval of een gladde toegangsweg, er voor zorgt dat
de weg sneeuw- en ijsvrij is. Wanneer de situatie het niet toelaat
om veilig en verantwoord uw melk op te halen, dan zal de RMOchauffeur dit bij u melden. Het is echter niet vanzelfsprekend dat
u dan nog in een andere rit ingepland kunt worden. Zorg er dus
voor dat uw oprit en erf goed toegankelijk zijn.
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Delvo testen
Onlangs hebben we u gemeld dat u de Delvo testen kunt bestellen via Ger t Jan Postma. Echter, is er vanaf 1-1-2015 voor een
andere aanpak gekozen. Alle leden van NoorderlandMelk kunnen
Delvo navulsetjes gratis bestellen via de Customer Service van
Lely. Onder vermelding van uw leveranciersnummer kunt u per
e-mail een Delvo SP mini navulsetje (25 stuks) bestellen. Ook
kunt u eventueel een Delvo incubator (tester) bestellen. Deze
tester wordt wel bij u in rekening gebracht. U kunt de setjes en
de tester aanvragen via: info@lely-consumables.com of telefonisch
via telefoonnummer 0263 – 186 700.
Afgelopen jaren werd er nogal eens gebruik gemaakt van de
sneltest op de RMO’s. Het gebruik hiervan willen we met het
aanbieden van de Delvo testen reduceren. De kwaliteit van uw
melk blijft altijd uw eigen verantwoordelijkheid. Door tijdig een
test uit te voeren op de aanwezigheid van bacteriegroei remmende stoffen voorkomt u problemen.

NoorderlandMelk heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Met alle
leden is hard gewerkt aan die kwaliteit, bijvoorbeeld aan de introducties
van de cel- en kiemgetal regeling. De kwaliteit van NoorderlandMelk
zit in het product, de melk, de organisatie en in u als producent. Dit is
te zien aan de vele kwaliteitsonderscheidingen die wij elk jaar mogen
uitreiken. Hierdoor heeft NoorderlandMelk een goed kwaliteitsimago
opgebouwd binnen de zuivelsector. Het feit dat NoorderlandMelk al
jaren 100% geborgde Nederlandse kwaliteitsmelk levert, draagt ook bij
aan dit positieve imago.
Middels het handboek Keten Kwaliteit Melk worden de kaders
aangegeven waarbinnen u als melkveehouder opereert. We
conformeren ons al vanaf de opstart van NoorderlandMelk aan de
landelijke KKM-borging. Komend jaar gaat het nieuwe KKM-protocol
2015 in werking treden. Landelijk zijn er, ten opzichte van het oude
protocol, een aantal aanpassingen wat betreft de borging en de invulling.
Onlangs hebben we u daar middels een brief over geïnformeerd.
Hiernaast vindt u kort nog even de belangrijkste wijzigingen.

Mts. Slagter (35 jaar kwaliteitsmelk)

BELANGRIJKSTE
WIJZIGINGEN
•	De termijn voor eventuele verbeterpunten is verkort naar
4 weken.
•	Controleurs kunnen onaangekondigde controles uitvoeren
of deze pas 1 dag vooraf melden.
• Compost als boxbedekking/-strooisel is verboden.
•	Bedrijven met een fosfaatoverschot in 2015 moeten verplicht deelnemen aan de kringloopwijzer.
•	Nieuwbouw stallen zijn voldoende open, zodat het vee van
buitenaf zichtbaar is.

VO O R A A N KO N D I G I N G :
O P E N S T E L L E N N G P VA N A F 1 5 J A N U A R I 2 0 1 5
Net als afgelopen jaren hanteert NoorderlandMelk ook dit jaar
weer het NoorderlandMelk GezondheidsPlan (NGP) als richtlijn
van de diergezondheid, duurzaamheid van uw veestapel en
antibioticareductie. Het NGP zal vooraf worden ingevuld met
actuele data met betrekking tot uw dierziektestatus, DDD en
duurzaamheidskengetallen. Op een aantal onderdelen is het NGP,
naar aanleiding van opmerkingen vanuit u en uw dierenartsen,
aangepast. Met het NGP voldoet u aan de landelijke verplichting
van de Bedrijf GezondheidsPlannen (BGP). Het kan eventueel
noodzakelijk zijn om uw BedrijfBehandelPlan (BBP) naar aanleiding
van uw NGP aan te passen. Overleg dit met uw dierenarts. Vanaf 15
januari 2015 staat het NGP online, via Z-net, voor u klaar.

De procedure is als volgt.
• U vult in het NGP de ontbrekende data in.
•	U sluit uw gedeelte van het NGP af (hierna kunt u geen
aanpassingen meer doen).
• Uw dierenarts krijgt een melding van NoorderlandMelk.
•	Uw dierenarts vult samen met u na een rondgang over het bedrijf
het NGP verder in.
•	Wanneer uw dierenarts zijn/haar deel heeft afgerond is het NGP
gereed.
Voor 1 juni moet het NGP afgerond zijn. Qlip BV draagt
zorg voor de borging.
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M LV E N Z V M

D E G E S C H I E D E N I S VA N N O O R D E R L A N D M E L K
nov 2006

dec 2006

21-11-2006
Stop inname
boerderijmelk
door Hoogwegt
Milk

jan 2007

feb 2007

16/17-01-2007
Extra ledenver
gaderingen
MLV en ZWM

28-11-2006
Ledenvergadering
MLV en ZVM

mrt 2007

21-02-2007
Voorlichtings
vergadering
Eko-Holland

apr 2007

01-03-2007
Einddatum voor
tekenen intentieverklaring eigen
coöperatie

02-03-2007
We gaan van start!

mei 2007

13-04-2007
Oprichtingsvergadering
NoorderlandMelk

01-05-2007
Eerste melk opgehaald
bij familie Zoontjes

ouderij

Melkveeh

Weidegang

stuur

gbe
Oprichtin

NoorderlandMelk is per 1 mei 2007 van
start gegaan. Voor die tijd werd de melk
afgenomen door Hoogwegt Milk, die
nog steeds bestaat en onderdeel is van
de Hoogwegt Groep. Hoogwegt Milk
verhandelt nu vloeibare melkproducten,
voornamelijk in Europa. De melk die
Hoogwegt Milk verhandelde ging voor het
grootste deel naar DOC Kaas en Lyempf
(Kampen). Transportbedrijf Rink Post
was verantwoordelijk voor het
gehele melktransport.
Leveranciersverenigingen
De leveranciers waren georganiseerd in
twee leveranciersverenigingen. ZVM in
de provincie Groningen en MLV voor de
provincies Drenthe en Friesland. Er was
veel contact tussen de beide verenigingen.
Er waren altijd twee vergaderingen, één in
het najaar en één in het voorjaar. ’t Witte
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1 inname
e

Huis te Donkerbroek en restaurant Aduard
waren de bekende vergaderlocaties.
De ballen gehakt na afloop van de
vergaderingen waren altijd één van de
hoogtepunten. Tijdens deze bijeenkomsten
was ook altijd een delegatie van Hoogwegt
present. Onderwerpen die vaak aan de
orde kwamen waren de zuivelmarkt,
leveringsvoorwaarden en kwaliteitszaken.
Stop inname boerderijmelk
Op 21 november 2006 werden de twee
besturen bijeen geroepen door Hoogwegt
voor een gezamenlijk overleg. De
boodschap was duidelijk: Hoogwegt wilde
per 1 mei 2007 stoppen met de inname
van de boerderijmelk. Het vermarkten van
deze melkstroom behoorden niet meer tot
hun hoofdactiviteiten. Het alternatief was
ook al geregeld: DOC Kaas te Hoogeveen
wilde de melkplas wel overnemen. De

Hoogwegt directie wilde dit zelf aan de
leden mededelen. De beide besturen
mochten niet naar buiten treden met deze
informatie.
Extra ledenvergaderingen
Op 28 november 2006 werd het nieuws
bekendgemaakt. De melkveehouders
wisten nog van niets, maar bij binnenkomst
werd het nieuws snel duidelijk: de
complete DOC-top zat op het podium,
dus de uitleg van Hoogwegt was bijna
overbodig. Op die bewuste bijeenkomst
hadden beide leveranciersverenigingen
ook korte spreektijd. Het advies was,
laat alles zorgvuldig bezinken en kom bij
vragen terug bij de beide besturen. Er
heerste veel onbegrip en er waren veel
vragen na afloop. Daarom werden er
destijds op 16 en 17 januari 2007 twee
bijeenkomsten belegd voor MLV en ZVM.

k op weg

Start van

NoorderlandMel
Noorderla

ndMelk

De melkverwerkers Willig en Vreugdenhil
hadden toen al interesse getoond in
‘onze’ melk.
‘Alternatieve’ afzet
Ondertussen was er ook een enquête
rondgegaan binnen de Hoogwegt
leveranciers. De meerderheid vond dat
‘alternatieve’ afzet in beeld gebracht
moest worden door de besturen van MLV
en ZVM. Op 21 februari 2007 is er een
voorlichtingsvergadering geweest met
vertegenwoordigers van Eko-Holland.
Eko-Holland was en is een afzetcoöperatie
voor biologische melk. Huidig
voorzitter Rene Cruijsen en toenmalige
penningmeester Jan van den Hurk
gaven een uitgebreide uitleg over hun
coöperatie. De melkveehouders kregen na
afloop een intentieverklaring mee, om te
ondertekenen voor 1 maart 2007. Als er

minimaal 60 miljoen kg melk ‘zou meegaan’,
zouden er verdere stappen worden gezet.
Intentieverklaring ondertekend
Op 2 maart hebben 145 melkveehouders
de intentieverklaring ondertekend, goed
voor 91.300.345 kg melk. ‘We gaan van
start!!!’ stond er boven de begeleidende
brief. Ook stond er in diezelfde brief een
oproep aan de leden om een naam voor
de nieuwe vereniging te bedenken.
Nieuwe afzetcoöperatie
Vrijdag 13 april 2007 heeft de
oprichtingsvergadering van de nieuwe
afzetcoöperatie plaatsgevonden. Uit
alle ingezonden namen viel de keuze
op NoorderlandMelk, een naam die
bedacht was door de familie Sonneveld
te Holwierde. Na de oprichting hebben
zich nog een klein aantal leveranciers

Markt
De vooruitzichten op de zuivelmarkt
zijn voor de korte termijn niet gunstig.
De correlatie tussen olie en zuivel wordt
momenteel weer bevestigd. Beiden zijn
in korte tijd zo’n 40% in waarde gedaald.
Het verschil met de zuivel is dat bij olie
de OPEC het aanbod probeert te sturen.
In de zuivel is dat uitgesloten; de markt
moet zijn werk doen. Het lage prijsniveau
van dit moment genereert wel voldoende
koopinteresse. Het eerste kwartaal van
2015 is al grotendeels ingedekt door
kopende partijen. De mondiale vraag
naar melkpoeder is eigenlijk prima, met
uitzondering van China en Rusland.
Het probleem is de (wereldwijde)
hoge melkproductie die hoofdzakelijk
veroorzaakt wordt door de zeer gunstige
productieomstandigheden. De beste
valorisatie van melk in Europa is boter
en magere melkpoeder. De verwachting
is, dat er ook bij een lage melkprijs per 1
april 2015 extra melk gaat komen. Per
1 januari 2015 gaan de pakhuizen in de
EU weer open, voor 50 miljoen ton boter
en 109 miljoen ton magere melkpoeder.
Het slechte nieuws is dat de melkprijs
de komende maanden waarschijnlijk
onder de 30 cent zal duiken. Volgens
zuivelanalisten is het goede nieuws dat
Nederland, van alle EU-landen, het beste
in staat zal zijn om de wereldmarkt te
bedienen. Op lange termijn wordt toch
uitgegaan van melkprijzen van 32 tot 35
cent.
Bijzonder product op de markt
Coca-Cola komt in 2015 met een
bijzonder melkproduct op de markt.
Een product met 30% minder suiker,
50% extra eiwit, meer calcium en geen
lactose. De prijs zal dubbel zo hoog zijn
als gangbare melkproducten. De melk
wordt betrokken van de coöperatie ‘Select
Milk Producers’. Deze coöperatie hanteert
hoge standaarden voor melkkwaliteit en
dierenwelzijn.
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aangemeld. De eerste melk is op
dinsdag 1 mei 2007 opgehaald bij de familie
Zoontjes in Oldehove. Het eerste bestuur
zag er als volgt uit: Marian Broekhuyse, Eddy
Reuvekamp, Berend van Noord, Mathieu
Lam, Kees Hoekman, Adrian Langereis en
Ad van Velde.
Afnemers
De basis voor de afzet van de melk waren
vier contracten met verwerkers te weten
Katshaar, Lyempf, Hyproca en Willig. Alle
contracten werden afgesloten op basis van
de FrieslandFoods prijs, en later gekop-

peld aan de prijs van FrieslandCampina.
Met Katshaar en Lyempf werden 5-jarige
contracten afgesloten en met Willig en
Hyproca 3-jarige contracten. Eind 2008
begon de zuivelmarkt zich te verslechteren,
wat doorliep in 2009. De zomer van 2009
was een dieptepunt. Sommige verwerkers
daalden met hun uitbetalingsprijs tot onder
de 20 cent. NoorderlandMelk kon in die
periode de melkprijs wel op peil houden,
vanwege de toen nog bestaande contracten
op basis van de FrieslandCampina melkprijs.
Het faillissement van Lyempf, in 2010, is
wel het dieptepunt in de nog jonge historie

van NoorderlandMelk. Een faillissement
waarvan de afwikkeling nog steeds niet is
afgerond!
Afzet afgelopen jaren
De afgelopen jaren is de melk meestal binnen Nederland afgezet. Vaak op basis van
kortlopende afspraken, o.a. met Katshaar,
Hyproca, DOC Kaas, Bel Leerdammer,
Zuivelhoeve, Vecozuivel, Nemelco, Globemilk, Hoogwegt, Interfood, Apollo, etc. Maar
ook is de melk regelmatig afgezet in België
en Duitsland en incidenteel naar Frankrijk,
Engeland en Denemarken.

In april 2015 moeten er 2 bestuurlijke vacatures vervuld worden.

De najaarsvergadering van 23 oktober jl. was uitdagend en
zoals altijd, een volle, betrokken en inhoudelijke dag. De basis voor een nieuw begin, in de vorm van de samenwerkingsovereenkomst, was al eerder gelegd maar enige aanpassingen
moesten nog wel door u als leden worden bekrachtigd.

da
Vrouwen

g 2013

1e inname: 01-05

-2007

De wijze waarop de inkoop door NoorderlandMelk in A-Ware
wordt vertaald naar de bijdrage door de leden werd - na diverse
vragen - met instemming begroet. Ook gaf Klaas de Jong, directeur
van de A-ware fabriek in Heerenveen, een presentatie waarbij hij de
leden een inkijkje in de bouw van de fabriek gaf. In de media heeft
u kunnen lezen dat de fabriek inmiddels een opstart heeft gemaakt
en de eerste kaas is gemaakt. Richting het nieuwe jaar wordt de
daadwerkelijke samenwerking meer en meer een feit en dat juichen
wij toe.
Voorjaarsvergadering 2015
Tijdens de voorjaarsvergadering van 23 april 2015 willen we stil
staan bij de invulling van de bestuurlijke functies binnen NoorderlandMelk. Zoals u weet is voormalig bestuurslid Stieneke IJdema
geëmigreerd naar Denemarken. Zij werd op de ledenvergadering
uitgebreid bedankt voor haar inzet. In april 2015 zal NoorderlandMelk voorzitter Ad van Velde zijn bestuursperiode beëindigen.
Hierdoor zal in het voorzitterschap ook een wijziging plaatsvinden.
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angt
Lid Sonneveld ontv
de naam
attentie omdat hij
eft bedacht
NoorderlandMelk he

Lid Koo
ma
een kers n overhandigt
tpakket
aan het
bestuur
(2012)

Het bestuur heeft Alma den Hertog uit haar midden gekozen als
beoogd voorzitter als Ad zijn bestuursperiode er op zit. Deze zaken
houden dus in, dat er in april 2015 twee bestuurlijke vacatures vervuld moeten worden. Op dit moment is in de bestuurssamenstelling
de provincie Groningen erg sterk vertegenwoordigd. Wij vragen u
als lid, bij voorkeur uit één van de andere provincies, alvast na te
denken over mogelijke interesse voor invulling van deze vacatures.
Ruim vooraf zal de procedure worden opgestart en het profiel en
vacature met u worden gedeeld. In eerste instantie gaat het dan om
de functie voor Algemeen Bestuurslid.
Adviserende jongere
Verder zal het bestuur een jongere, potentiele bedrijfsopvolger van
onze leden, vragen om deel te gaan nemen aan de strategische bestuurlijke bijeenkomsten. Dit in de rol van ‘adviserend jongere’. Deze
jongere mag gedurende een jaar meedraaien tijdens 4 á 5 bestuurlijke strategiesessies. We willen hiermee graag frisse inzichten toevoegen. Ook is het een mooie kans voor deze jongere om ervaring
op te doen met bestuurlijk werk en zichzelf verder te ontwikkelen.
Wij zullen hiervoor op korte termijn een eerste jonge ‘bestuurder’
persoonlijk benaderen. Kortom, er liggen weer genoeg uitdagingen
voor ons om aan te pakken!
Namens het bestuur van NoorderlandMelk, Alma den Hertog
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U I T N O D I G I N G S PA R DAG 2 0 1 5 :
‘DENKEN IN KANSEN’
En nieuw begin, dat lijkt voor
NoorderlandMelk aan de orde in de
samenwerking met A-Ware vanaf 1 januari
2015. Het punt waar we nu aan zijn beland
is het vervolg van vasthoudendheid, hard
werken, tops en flops en vooral samenwerken aan een gezamenlijk doel. Zoals ook bij
het ontstaan vooral werd gedacht in kansen,
zo is nu de inzet te denken in kansen die de
markt en de samenwerking ons biedt.
Nieuwe denkrichtingen
Samenwerken met een sterke partij met
behoud van eigenheid biedt kansen voor
ons als ondernemende coöperatie. Een
speciale lijn verder ontwikkelen en uitzetten
binnen A-ware als sterke partner lokt
nieuwe denkrichtingen uit. Niet alleen maar
denken in hogere kwaliteitseisen, maar
vooral in de wijze van produceren of het
ontdekken van een speciale kans: een flinke
uitdaging. Hiervoor wordt creativiteit een

vereiste, buiten gebaande paden denken
een voorwaarde voor waarde-creatie, maar
ook ‘licence to produce’.
Groeimogelijkheid
Breder denken als ondernemer en
ondernemen ingebed in de eigen omgeving,
het wordt als lastig ervaren, maar is nodig
voor ons allen om ondernemer te kunnen
zijn en blijven in dit drukbevolkte landje.
Tegelijkertijd biedt juist het noorden kansen
wat betreft de agrarische ontwikkeling.
De drie gezamenlijke provincies hebben
een onderzoek naar de ruimte voor groei
uit laten voeren. Daaruit bleek dat in het
noorden de melkveehouderij 30% groeimogelijkheid zou hebben. Deze ruimte pakken
door puur op bedrijfsniveau te acteren is
onvoldoende om als landbouw de uitkomst
van dit rapport te ondersteunen en kansen
te grijpen. In de tegenwoordige tijd kijken
en werken we als agrariërs met een groot

perspectief van de ruimte om ons heen.
Die ruimte is niet meer alleen van en voor
ons boeren, maar wordt gedeeld met allerlei andere mensen die inmiddels ook onderdeel van ons platteland zijn. Het is van
belang om hier rekening mee te houden.
Kansen
Dit biedt ook kansen om de omgeving te
betrekken bij de bedrijfsvoering en bewustwording van het huidige ‘boeren’ mee te
geven. Wij zijn ieder persoonlijk ambassadeur van dat gedachtengoed en hebben
hier allemaal een rol in profilering en
samenwerking in de plattelandsomgeving.
Met elkaar staan we aan de vooravond van
een nieuw begin, waarin uw melk naar het
Friese gaat, een afnemer kent en ingebed
zal worden in een nieuwe samenwerking.
Gezond en lekker in perceptie en smaak,
dat is de uitdaging waar we voor staan,
luisterend naar de consument.
Op 19 februari 2015* gaan we deze
uitdaging aan tijdens onze Spardag.
We hopen dat dit artikel over
‘Denken in kansen’ u alvast aanzet
om over dit onderwerp na te denken.
Voor deze Spardag zult u t.z.t. worden
uitgenodigd.
* Er zijn meerdere datums gecommuniceerd: de
definitieve datum voor de Spardag 2015 is
19.02.2015.

Transport/ Planning
Gert-Jan Postma (AB Texel)
M 06 22 32 07 55

AGENDA
15 JANUARI 2015 Openstellen NGP

MAART 2015 Nieuwsbrief

19 FEBRUARI 2015 Spardag

23 APRIL 2015 Voorjaarsvergadering

KKM helpdesk
T 088 754 81 78

NoorderlandMelk heeft nu ook een
Twitteraccount
volg ons via @Noorderlandmelk
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COLOFON
Deze nieuwsbrief is een uitgave van NoorderlandMelk.
NoorderlandMelk
Hereweg 95C
9721 AA Groningen
T. (050) 82 00 295
info@noorderlandmelk.nl
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