
ONDERSCHEIDEND
Waarom praat iedereen altijd over “we 

moeten ons onderscheiden” of  “het moet 

onderscheidend zijn”? Omdat als we allemaal 

hetzelfde doen, het wel saai wordt. Collega-

melkveehouders die net wat anders met 

hun bedrijf omgaan zijn vaak weer een 

inspiratiebron voor anderen. Het houdt alles 

dynamisch, ondernemend en uitdagend. 

NoorderlandMelk is eigenlijk vanaf haar start 

al onderscheidend. We hebben vaak net 

andere routes gekozen. Soms heeft dat goed 

uitgepakt en soms ook minder goed. Eigenlijk 

hoort dat ook bij het onderscheidende, 

eigenwijze karakter van NoorderlandMelk. Wij 

zijn gewoon geen groep die overal klakkeloos 

achteraan loopt. NoorderlandMelk moet altijd 

om zich heen kijken en ook vooruit. Hoe 

kunnen we ons onderscheiden en hoe past 

dat in de strategie en visie? Altijd in het belang 

van NoorderlandMelk en haar leden. Dat is 

en blijft een vereiste. Dat is altijd de uitdaging, 

nu en de komende jaren.

Ad van Velde
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WANNEER IS HET KIEMGETAL LAAG GENOEG?

NEDERLAND MELK,  

VOORAL ONDERSCHEIDEND OP KWALITEIT

M A R K S  &  S P E N C E R  ( M & S ) 

In de nieuwsbrief van oktober 2014 gaven we al aan dat vorig jaar de 

tendens was dat het gemiddelde kiemgetal na jaren van lichte daling 

weer begon te stijgen. Landelijk was het gemiddelde kiemgetal in 2013 

 10.9 en in 2014  12.8. Als NoorderlandMelk zitten we daar gemid-

deld 1 punt onder. Bij de uitslag van januari 2015 is het landelijke gemid-

delde kiemgetal 14. Dit is weer 2 punten hoger dan in januari 2014. Dit 

beeld laat het gemiddelde kiemgetal bij NoorderlandMelk ook zien. 

Komt deze stijging door: 
• Meer melkrobots? 
• Meer en grotere melkstallen?
•  De groei van de bedrijven en daardoor minder controle 

op de reiniging?
•  Of omdat we een kiemgetal van > 20 normaal gaan 

vinden als we geen korting krijgen? 

NoorderlandMelk is gebaat bij een kiemgetal dat duidelijk lager is dan 

het landelijke gemiddelde. Aangezien het % korting voor kiemgetal niet 

toeneemt wordt de kiemgetal stijging wel veroorzaakt doordat het 

kiemgetal op een groep bedrijven stijgt.  Het kiemgetal van de melk in 

de uier van een gezonde koe is < 1. Dus bij alle kiemgetal uitslagen die 

hoger zijn komen deze kiemen van buitenaf in de melk, of groeien ze tij-

dens de opslag in de melk. De groei van bacteriën in een schone koude 

(4 graden) melktank is erg beperkt (minder dan 1 punt per 24 uur).  

De meeste bacteriën komen dan ook door onvoldoende reiniging van 

de melkinstallatie of tijdens het reinigen in de melk terecht. Voor bedrij-

ven met een melkstal is het goed mogelijk om elke monstername het 

enkelvoudige kiemgetal < 15 te hebben. Zit u hier structureel boven 

dan kan de reiniging van de melkinstallatie / melktank beter. Bij bedrijven 

met meerdere melkrobots valt het op dat het vaak lastiger wordt om 

het kiemgetal < 15 te houden. Dit kun je als veehouder accepteren. 

Echter, als u dit geluid niet doorgeeft aan de robotleverancier, dan zal 

de robotfabrikant geen actie ondernemen op uw bedrijf en ook niet bij 

de ontwikkeling van de robots om er voor te zorgen dat het kiemgetal 

makkelijker laag blijft.

Bij een enkelvoudig kiemgetal van 20 of hoger per maand vindt er een 

korting plaats van € 0,10 per 100 kg melk over de betreffende maand. 

Voor een bedrijf met 1 miljoen kg melk per jaar is dit al snel € 85,- per 

maand. Het loont dus om het kiemgetal structureel laag (< 15) te 

houden. Om de vinger beter aan de pols te houden is het mogelijk om 

extra kiemgetal monsters te laten nemen per maand (2 extra tot elke 

melktank extra kiemgetal monster). De kosten van dit extra monster 

bedragen € 1,- per monster.  Voor minder dan € 10,- per maand heeft u 

van elke melktank een extra kiemgetal uitslag.

Johan Grolleman
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Nederland is een zuivelland bij uitstek. Melkveehouders, maar 
ook Nederlandse zuivelexperts, zijn werkzaam over de hele 
wereld. Daarnaast wordt onze rol als zuivelexporteur steeds 
belangrijker. Binnen niet al te lange tijd zal 70% van de in 
Nederland geproduceerde melk geëxporteerd worden.

Zuivelconsumptie
In een Westers land als Nederland wordt de calciumbehoefte 

van de Nederlander voor 59% door de consumptie van zuivel 

gedekt. Daarnaast levert zuivel ook een belangrijk aandeel in de 

inname van vitamine B2 (42%), vitamine B12 (41%), dierlijk eiwit 

(38%), verzadigd vet (30%), zink (24%) en vitamine A (21%). 

Conclusie: het is belangrijk om voldoende zuivel te consumeren. 

Voor mensen in derde wereldlanden is dat vaak niet haalbaar. 

De armste mensen van de wereld kunnen zich geen vlees, vis 

of zuivel veroorloven, waardoor ze sneller tekorten opbouwen 

van belangrijke voedingsstoffen. Door de groeiende welvaart in 

landen als India en China, neemt het aantal mensen dat zich een 

gezond dieet met voldoende hoogwaardig eiwit kan veroorloven 

echter toe. Daardoor stijgt de totale consumptie. De mogelijkhe-

den van gezonde voeding kunnen sterk worden vergroot door 

de inzet van zuivel. Het gaat daarbij niet om het product melk 

op zich, maar om de vele componenten die in melk aanwezig zijn 

en die een heel goede bijdrage aan de preventieve gezondheid 

kunnen leveren.

Eetgewoonten
Ook zal er een dieetverandering plaats vinden. Ondergewicht 

en overgewicht raken mensen binnen dezelfde gemeenschap, 

doordat veel mensen voeding met gezonde voedingsstoffen 

niet kunnen betalen. Gevolg hiervan is dat er gekozen wordt 

voor voeding met teveel zout, vet en suiker. De vraag naar meer 

dierlijke eiwitten is vooral bepalend. Aan deze vraag kan ten 

dele worden voldaan door meer vlees en meer vis, maar toch 

zal vooral melk deze behoefte moeten gaan invullen. Kenners 

verwachten een groeiende vraag van 2,4% per jaar de komende 

jaren.

Onderscheidend 
De Nederlandse melkveehouderij is goed gepositioneerd om 

aan die mondiale groeiende voedselbehoefte een bijdrage te 

leveren. De zeer hoogwaardige kwaliteit van zuivel die door de 

gemiddelde Nederlandse melkveehouder kan worden geleverd 

is onderscheidend. Het heeft geen zin om op bulk met een lage 

kostprijs te focussen, dat is niet de kracht van de Nederlandse 

melkveehouderij. De kracht van de Nederlandse melkveehou-

derij is vooral gelegen in de hoge efficiëntie, de betrouwbare, 

zeer hoogwaardige productie en de volledige ketenintegratie. Nu 

wordt er veel melk afgezet in het kapitaalkrachtige Europa. In de 

toekomst zal de vraag vooral komen uit de groeiende midden-

klasse in ontwikkelingslanden.

Uitdagingen
Zuivelexport regio’s zoals de EU, de VS en Nieuw-Zeeland staan 

voor de uitdaging om aan die groeiende vraag te gaan voldoen. 

In Nederland krijgen we te maken met nieuwe beperkingen. 

Voerprijzen, beschikbare landbouwgrond en strengere milieu-

eisen krijgen meer importantie. In Nederland bestaat gemiddeld 

25% van het totale rantsoen uit krachtvoer, terwijl in de meeste 

andere exporterende landen dit aandeel slechts 5 tot 10% is. Dit 

maakt de sector wat gevoeliger. Nogmaals, Nederland onder-

scheidt zich door de kwaliteit van de zuivel, in de totale zuivel-

keten en ook qua aandacht voor dierwelzijn.

Marks & Spencer (M&S) is een grote 
Engelse retailer. Naast winkels in Groot-
Brittannië bezitten ze ook wereldwijd 
(kleding-)winkels. Opvallend is dat in de 
Engelse winkels onder de eigen merknaam 
exclusief M&S zuivelproducten worden aan-
geboden. Deze melk komt allemaal van een 
groep, geselecteerde melkveehouders, de 
‘M&S milkpool’. Deze milkpool telt totaal 
ongeveer 50 miljoen kg melk. 

De melkprijs die de melkveehouders ontvan-

gen is voor 75% gekoppeld aan hun kostprijs 

en voor 25% aan de retailprijs van zuivelpro-

ducten. De melkveehouders worden getoetst 

door M&S op melkkwaliteit, dierwelzijn en 

diergezondheid. Op deze terreinen worden 

zwaardere eisen gesteld dan in Nederland. 

Een voorbeeld van onderscheidenheid is de 

bepaling van vetzuren in de melk. De melk 

wordt getest op percentage verzadigde 

(=ongezonde) en onverzadigde (=gezon-

de) vetzuren. Het percentage verzadigde 

vetzuren moet onder 69% zijn. Door middel 

van voeding moeten de melkveehouders dit 

proberen te realiseren.

De leden van de milkpool zijn niet helemaal 

content over de organisatie en denken dat er 

meer mogelijkheden zijn voor hun melkafzet. 

Alle leden leveren de melk aan DairyCrest, 

een particuliere verwerker. DairyCrest 

maakt de producten die bij M&S in het 

schap komen. Dit traject is niet transparant 

richting de leden van de pool. Daarnaast 

willen ze wat minder afhankelijk zijn en 

worden van M&S. Bijvoorbeeld door hun 

melk ook te kunnen verkopen aan ambach-

telijke kaasfabrieken. Een model als dat van 

NoorderlandMelk is een heel reële optie. Er 

is overleg tussen NoorderlandMelk en de 

M&S milkpool over het voeren van 

een mogelijk model voor laatstge-

noemde. Hopelijk kunnen we er 

beiden iets van leren. 



Hoe is jullie bedrijf ontstaan? Wim vertelt: 

“Toen mijn grootvader het bedrijf kocht 

was het een gemengd bedrijf met koeien, 

varkens, kippen en akkerbouw. Kortom, 

een heel normaal bedrijf voor die tijd. 

In 1980/1981 kwam ik in het bedrijf. De 

oudste stal op dit bedrijf is van 1971. We 

hebben in 1981 de keus gemaakt om de 

bestaande stal uit te breiden, zodat er plaats 

was voor zo’n 100 koeien. Op dat moment 

is ook de keus gemaakt om alleen verder te 

gaan met de koeien en vleesstieren.”

Jullie maatschap ligt aan de rand van het 

werkgebied van NoorderlandMelk. Hoe zijn 

jullie bij NoorderlandMelk terecht gekomen? 

“We leverden eerst aan Heino Krause, 

de coöperatieve Zuivelfabriek uit 1912, 

maar deze werd destijds geleid door een 

verkeerde directeur”, vervolgt Wim. “Hier 

is een heel juridisch gevecht uit ontstaan. 

Een beetje vergelijkbaar met hetgeen we 

met Lyempf bij NoorderlandMelk heb-

ben meegemaakt”, vult Hennie aan. “We 

zijn toen overgegaan naar Leerdammer, 

maar op een gegeven moment voelden 

we ons daar niet meer thuis. Daarom zijn 

we omstreeks 2006/2007 met ongeveer 

20 andere veehouders gaan rondkijken 

naar de mogelijkheden. Hierbij hebben we 

gesproken met Steegro, NoorderlandMelk 

en Van Bakel. Uiteindelijk hebben 7 van de 

20 veehouders zich bij NoorderlandMelk 

aangesloten en daar waren wij er één van”, 

vervolgt Wim.

Bezoeken jullie vaak de bijeenkomsten van 

NoorderlandMelk? Hennie: “Ja, Wim slaat bij-

na niets over, maar ik moet vaak werken op 

de vergaderdatums dus ben er vaak niet.” 

Wim: “Als ik even kan dan ga ik inderdaad 

naar vergaderingen. Elk jaar vergelijkt onze 

accountant de cijfers met de concurrenten 

en elk jaar krijgen wij de vraag: Waarom 

NoorderlandMelk? Maar we zijn tevreden. 

Je wordt gehoord en er zijn korte lijnen 

binnen de coöperatie. Dat past bij ons.” 

Wij begrepen dat er plannen zijn om een 

stal te bouwen? “Ja, dat klopt. We hadden de 

keus om ons bedrijf te laten zoals het nu is, 

maar we konden ook de uitdaging aan gaan. 

En voor dat laatste hebben wij gekozen. We 

willen een aantrekkelijk en financieel ge-

zond bedrijf achterlaten voor de opvolging 

of de verkoop. We laten een stal voor 200 

koeien bouwen. Het is nu echter wachten 

op de natuurbeschermingswetvergunning. 

Op zijn vroegst kunnen we dit eind mei 

2015 verwachten, maar vermoedelijk zal 

het langer duren. We hebben genoeg grond 

om onze koeien buiten te laten grazen. We 

hebben in totaal namelijk zo’n 99 hectare 

grond, waarvan we +/- 60 hectare pachten.”

Jullie doen dus aan weiden? ”Jazeker! Wij zijn 

fanatieke weiders”, vertelt Wim. “Rond half 

november gaan de koeien – als het even 

kan - pas weer naar binnen. Om 10 uur ’s 

ochtends gaat bij ons de selectiepoort open. 

Rond 13.00 uur gaat alles open en kunnen 

de koeien op 35 hectare vrij rond lopen. 

Wat we er ook aan bijverdienen, onze koeien 

blijven buiten”, zegt Wim met klem. “Voor de 

omgeving en het imago van het boerenbedrijf 

is dit een heel belangrijk aspect. Daarnaast is 

het moment dat de koeien weer opgehaald 

mogen worden het rustigste moment van de 

dag, en daar genieten we volop van.”

Jullie melken met robots? “Klopt, mijn vader 

was een vooruitstrevende man en heeft de 

verschillende mogelijkheden voor melken 

onderzocht. Dit heeft geresulteerd in de 

aanschaf van twee Lely melkrobots in 1999. 

Zelf was ik in eerste instantie wat terug-

houdend over deze aanschaf, maar ik heb 

er nooit spijt van gehad. Als ik nu de keuze 

opnieuw moest maken zou ik gelijk weer 

voor robots kiezen.”

Ben je ook flexibeler geworden door het 

melken via robots? “Absoluut, maar het werk 

moet wel gebeuren”, vertelt Wim. Hennie 

vult aan: “Ja, als we ergens heen gaan is het 

gevaar dat je ergens te lang blijft plakken 

omdat je niet hoeft te melken. Maar naast 

het melken moeten er ook nog werkzaam-

heden gebeuren en die blijven wel gewoon 

liggen.”

Wat maakt jullie bedrijf onderscheidend?  

“Ik weet eigenlijk niet of we onderschei-

dend zijn, maar kenmerkend voor ons 

bedrijf is dat we een echt familiebedrijf zijn, 

dat we met robots werken en dat we nu 

al vanaf 1980 een erkend stagebedrijf zijn 

voor zowel MBO- als HBO-scholieren.”

En hoe kan NoorderlandMelk volgens jullie 

onderscheidend zijn? “Wij denken dat Noor-

derlandMelk onderscheidend kan worden 

en blijven door toegevoegde waarde aan 

een product. Het maakt eigenlijk niet 

uit op welke manier dit gebeurd, als het 

product maar toegevoegde waarde heeft. 

Bijvoorbeeld door Boerengildemelk, maar 

ook door weidemelk. Het is goed voor het 

imago van het melkveebedrijf om de koeien 

buiten te houden. De buren vragen erom 

en bedanken ons als de koeien weer buiten 

lopen. Voor de export is toegevoegde 

waarde aan het product ook van belang. 

Daarnaast vind ik dat onze hoge kwaliteit 

cijfers vaker en meer gecommuniceerd 

mogen worden. In de pers benoemen dat 

ons celgetal onder het landelijk gemiddelde 

ligt. We moeten onze kwaliteitscijfers echt 

promoten.”

Wat willen jullie de lezers van de nieuwsbrief 

meegeven? “Zorg dat je bedrijf een visite-

kaartje is voor de melkveehouderij en blijf 

communiceren met de consument. Niets 

is vanzelfsprekend al lijkt dat voor ons wel 

zo.”, besluiten Wim en Hennie.  
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In de EU gaat de melklevering 

seizoensmatig weer omhoog. Wel zitten 

landen als Duitsland en Nederland nu 

fors onder hun melklevering in vergelijking 

met 2014. Door deze lagere melkaanvoer 

is de melkprijsdaling ook tot stand 

gekomen. Prijzen van vet en eiwit zijn 

weer stijgende. Aan het einde van 2014 

kwam interventie in beeld, maar die is nu 

helemaal van de baan. De verwachting is 

dat per 1 april a.s. de melkproductie sterk 

zal gaan stijgen. Als de export van zuivel 

niet goed blijft, kan interventie alsnog in 

beeld komen. De eerdere redenen van de 

melkprijsdaling zijn nog steeds aanwezig. 

Aan de ene kant het grote aanbod van 

melk wereldwijd en aan de vraagzijde 

lijken de problemen in China nog steeds 

niet opgelost en het einde van de boycot 

door Rusland is ook nog niet in zicht. 

De beste valorisatie op dit moment is nog 

steeds de combinatie mager melkpoeder 

en boter/room. De wereldmarktprijs voor 

mager melkpoeder is weer stijgende. De 

EU is nog steeds sterk concurrerend op 

die wereldmarkt. Wel verwacht men dat 

Amerika de komende maanden mager 

melkpoeder lager gaat aanbieden op de 

wereldmarkt. Dezelfde stijgende trend is 

ook zichtbaar bij vol melkpoeder. Gunstig 

is ook dat Oceanië en Zuid-Amerika uit 

hun seizoen lopen.

Voor zuivelend Nederland wordt 1 april 

2015 een belangrijke dag. Komt er een 

tsunami van melk of valt het allemaal wel 

mee? En kan de export deze melk goed 

wegzetten? Als dat laatste het geval is 

zal de melkprijs wel stabiel blijven deze 

zomer. Zoals altijd zal de balans tussen 

vraag en aanbod de melkprijs bepalen, 

daar verandert in ieder geval niets aan.

Markt
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‘Tour de Boer’

Dhr. Zantinge en dhr. Wijnhout

Het is alweer een tijd geleden dat ik op pad ben geweest voor deze rubriek, maar 
vandaag rijd ik naar een prachtige, bosrijke wandelomgeving in Overijssel. Boerderij 
‘De kleine Tichelhof ’ van Mts. Wijnhout - Nijman is ditmaal mijn eindstation. Deze 
leden worden voor de rubriek ‘Tour de Boer’ door fam. Zantinge - Meijer geïn-
terviewd. ‘De kleine Tichelhof ’ staat al decennialang in Wijhe. Vlak na de Tweede 
Wereldoorlog kochten de grootouders van Wim (52) de boerderij en samen met zijn 
vrouw Hennie (50), werkzaam als planner in het Isala Ziekenhuis (Zwolle), zijn ze 
nu de derde generatie die de boerderij runnen. Ze hebben twee kinderen:  Wouter 
(24) die nog thuis woont en dochter Kirsten (22) die in de buurt samenwoont. 

MTS. WIJNHOUT - NIJMAN  
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Zoals u al in de uitnodiging voor de cursus weidegang kon lezen, 
leveren wij met elkaar als leden bijna 60 miljoen kg weidemelk. Dat is 
iets meer als de helft van ons totale volume. Op zich al een vermel-
ding waard, gezien de landelijke druk die op weidemelk ligt. 

Weideconvenant
In 2012 werd door vele landelijke zuivelpartijen het convenant wei-

degang getekend: “De ondertekenaars van het Convenant Weidegang 

zien een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het doel om koeien 

zoveel als mogelijk weidegang te bieden en tenminste het huidige 

niveau van melkveebedrijven met weidegang te behouden, ieder zet 

zich hier vanuit de eigen rol voor in“, aldus LTO Nederland en het 

NZO. Ook A-ware is ondertekenaar van dit convenant en daarom is 

in de samenwerking tussen NoorderlandMelk en A-ware de weide-

melk belangrijk. 

Lidl
Onze weidemelk gaat in zijn geheel naar Lidl, waar het in het dag-

verse segment wordt verkocht. Onze weidemelk is de enige echte 

geborgde weidemelk in Nederland. Dit komt omdat onze weidemelk 

in opdracht van Lidl traceerbaar is. Per dag is te volgen op welke 

percelen de koeien in de wei lopen. Inderdaad een extra handeling 

voor ons als melkveehouders, maar wel een garantie van de afzet 

naar Lidl in dagvers. Hiervoor houdt u als boer o.a. de perceelregistra-

tie bij. NoorderlandMelk is hierin uniek. Voor de toekomst zijn er ook 

afspraken gemaakt met A-ware wat betreft het behoud van weide-

melk, met als referentiejaar 2014. Hiermee kan A-ware de afzet in 

de dagverse markt bewerkstelligen. In het dagvers wordt weidemelk 

steeds meer en meer een voorwaarde om in deze markt de afzet te 

(be)houden. Weidemelk wordt in toenemende mate de standaard 

voor de dagverse markt.

Landelijk weidepercentage
Landelijk lopen de meeste koeien procentueel gezien nog altijd buiten 

in het westelijk weidegebied. Daar blijft slechts 10% van de veestapel 

het jaar rond op stal staan. Op de tweede plaats staat het noordelijk 

weidegebied met 72% weidegang en net één procent daaronder 

volgt het oostelijke en centrale veehouderijgebied met 71%. Een da-

ling werd waargenomen bij het percentage koeien wat dag en nacht 

de wei in ging. Dat daalde met 1 tot 23%. Dat houdt in dat 77% van 

de koeien alleen overdag naar buiten gaat. Bij een consumentenon-

derzoek van FrieslandCampina met TNS NIPO naar duurzame zuivel 

gaf 75% als antwoord dat ze onder duurzame veehouderij verstaan 

dat koeien in de wei lopen. Ook landelijk is behoud van weidegang 

een discussie en voorwaarde voor de ontwikkelingsmogelijkheden 

voor de melkveehouderij.

Conclusie
Weidegang is een issue. Mede daarom, en ook om u als beweider te 

steunen en te stimuleren, besteden we in twee cursusdagen aandacht 

aan weidegang. En als het seizoen gestart is zullen we waar gewenst, 

u ondersteunen met het digitaliseren van de administratie en waar 

nodig helpen d.m.v. een weidecoach die u ook gedurende de zomer 

kan adviseren bij het toepassen van beweiding op uw bedrijf. T.z.t. 

zullen wij u hierover verder informeren. 

NOORDERLANDMELK – WEIDEMELK
NIET GEWEEST OP DE SPARDAG? 
DAN HEEFT U WAT GEMIST!
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Het was een intensieve dag, de Spardag. 
Leden hebben zich de hele dag gebogen over 
de mogelijkheden voor NoorderlandMelk 
om onderscheidend te zijn. Wie zijn wij als 
NoorderlandMelk? Hoe zien we de toekomst 
wat betreft onze positie? En hoe gaan we 
zorgen dat we ons voortbestaan en onze 
toekomst borgen in de samenwerking met 
A-ware? Aan de hand van vijf thema’s werd 
deze klus aangepakt. Maar eerst werd een 
uitdagend filmpje getoond over de Golden 
Circle, waar Simon Sinek vertelt over niet 
het wat, maar het hoe en vooral het waarom 
een bedrijf succesvol is. De moeite waard om 
het eens te bekijken, u zult verrast worden*.

Thema 1: Imago NoorderlandMelk
Wat betreft ons imago blijkt er een bepaal-

de trots aanwezig te zijn onder de leden. 

Kernwoorden als eigenzinnig, duidelijk, korte 

lijnen en anders dan anderen komen naar vo-

ren. NoorderlandMelk staat voor een soort 

van eigenzinnige, creatieve vrijheid. Men wil 

graag zichtbaar zijn als NoorderlandMelk lid, 

ook naar de omgeving toe; bijvoorbeeld door 

een NoorderlandMelk-bord**. 

Thema 2: Leden voor Leden
Als coöperatie kan de kracht van leden benut 

worden met onderlinge kennisdeling, maar dit 

heeft alleen zin als de retail met een speci-

fieke behoefte danwel vraag komt waarvoor 

het van belang is dat deze kennis bij elkaar 

komt. Verder is de coöperatieve vorm meer 

een middel om een doel te bereiken. Een ‘no 

nonsense’ benadering is de meest effectieve 

om te komen tot het doel van een goede en 

stabiele melkprijs op het boerenerf. 

Thema 3: Innovatie van zuivelproducten
Dit thema leverde een aantal verrassende 

ideeën op. Rauwe melk als nieuw product, dat 

zich juist onderscheidt door de samenstelling. 

Inzet op ouderenvoeding als middel tegen 

ondervoeding bij ouderen en in instellingen, 

maar ook de uitwerking van de mogelijkhe-

den van specifieke voedingscomponenten 

zijn besproken. Een lid kwam met het credo: 

‘Melkvet is sexy’. Hebben we hier een nieuwe 

slogan? 

Thema 4: Bedrijfsvoering melkveebedrijf
Wat betreft de bedrijfsvoering op niveau 

van de melkveehouders was de conclusie 

duidelijk: NoorderlandMelk moet staan voor 

een nette bedrijfsvoering. We zouden ons 

kunnen onderscheiden met duurzaamheid in 

energie, langere levensduur van onze koeien 

en andere vormen van weidegang. 

Thema 5: Regionaal positioneren van 
NoorderlandMelk
Ook is er een roep van de leden om 

NoorderlandMelk als merk verder te 

versterken in de (regionale) omgeving. Dit 

kan bijvoorbeeld door samen te werken 

met veehouders tijdens open dagen of 

door samen te werken met open monu-

mentendagen. Dit alles zodat het merk 

NoorderlandMelk regionaal aan kracht wint. 

Met alle input van deze dag zal het bestuur 

in haar strategiebepaling rekening houden 

en ideeën verder gaan uit werken. Middels 

diverse communicatiemiddelen zullen wij u 

op de hoogte houden van de uitwerkingen 

van deze ideeën. Een algemene conclusie 

welke n.a.v. deze Spardag getrokken kan 

worden is dat alle aanwezigen het ermee 

eens zijn: NoorderlandMelk moet zich in de 

samenwerking met A-ware gaan waarmaken 

mét behoud van de eigen vrijzinnige en 

authentieke identiteit. 

Tijdens de diverse groepsgesprekken werd 

er stevig gediscussieerd en was het een 

geanimeerde dag. Het leverde veel input 

voor het bestuur om weer enthousiast mee 

verder te kunnen. En…. voor diegenen die 

niet zijn geweest: u heeft wat gemist! De 

volgende keer bent u er vast wel bij.

* Op onze website onder het kopje ‘Nieuws’ hebben 
wij een link toegevoegd naar dit filmpje.
** Tijdens de voorjaarsvergadering van 23.04.2015 
lanceren wij het NoorderlandMelk-bord! Voor elk lid is 
er dan een bord beschikbaar.

U komt uw bord toch ook halen op 
23 april a.s.?

Fotograaf: Camilla Groenhoff

..en sparren maar!
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Melkontvangst

AGRARISCHE SECRETARESSE (NIEUW!)
Sommige van u hebben haar wellicht al aan de telefoon gehad, maar het secreta-

riaat wordt vanaf begin januari 2015 ondersteund door Erika Otten-Streurman 

uit Lutjewolde. Erika vervangt hiermee Adinda Bult, de voormalige secretaresse. 

Erika is ingehuurd voor 16 uur per week en is werkzaam op dinsdagochtend, 

woensdag, en donderdagochtend. In de volgende nieuwsbrief zal zij zich uitge-

breid aan u voorstellen.

BEREIKBAARHEID PLANNER
Wij hebben vernomen dat Gert-Jan Postma (planner, AB Texel) op ongepaste 

tijden wordt benaderd om diverse transport gerelateerde zaken te bespreken. 

Daarom willen wij u erop wijzen dat Gert-Jan van maandag tot en met vrijdag 

tijdens kantooruren bereikbaar is voor allerhande zaken m.b.t. het transport. 

Alleen In geval van dringende zaken kunt u ook buiten deze tijden contact met 

hem opnemen. Graag uw begrip hiervoor. 

AANVRAGEN VAN DELVO-TESTEN
Vanaf begin 2015 kunt u gratis Delvo SP mini (25 stuks) navulsetjes bestellen 

via de klantenservice van Lely, o.v.v. van uw NoorderlandMelk bedrijfsnummer 

(500…). Ook kunt u eventueel een Delvo-incubator (tester) bestellen. De kosten 

hiervoor worden bij u in rekening gebracht. U kunt uw bestelling plaatsen via 
info@lely-concus mables.com of telefonisch via 0263 – 18 67 00.   
Voor het aanvragen van Delvo-testen e.d. hoeft u dus geen contact meer op te 

nemen met Gert Jan Postma (planner, AB Texel). Heeft u vragen over de aanschaf 

van Delvo-testen? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat. 

KANTOORTIJDEN
Het kantoor is telefonisch bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag tijdens 

kantooruren via telefoonnummer 050 – 8200 295. Op maandag is het kan-

toor gesloten. Indien u tijdens bovenstaande tijden belt, maar onverhoopt geen 

gehoor krijgt, kunt u een voicemailbericht inspreken. De voicemail wordt dagelijks 

afgeluisterd en het secretariaat zal u dan z.s.m. terugbellen. U kunt uw opmerking/ 

vraag ook mailen naar info@noorderlandmelk.nl. 

Fotograaf: Camilla Groenhoff


