
n u m m e r

208
september 2015
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Europa loopt over van de melk, 
melkprijzen storten in, boeren staan 
aan de rand van de afgrond. In veel 
EU landen voeren melkveehouders 
actie door het blokkeren van snel-
wegen, grenzen, melkfabrieken en 
supermarkten. Deze acties zijn be-
grijpelijk, de nood is heel hoog. Nog 
geen vier maanden na het wegval-
len van het melkquotum is in heel 
Europa een crisissituatie ontstaan. 
Deze situatie vraagt om afdoende 
crisismaatregelen.

Gevolgen desastreus
Boeren kunnen hun rekeningen niet 
meer betalen bij deze melkprijzen en 
het einde is nog lang niet in zicht. De 
gevolgen zijn desastreus voor de ge-
troffen gezinsbedrijven die als gevolg 
hiervan hun deuren moeten sluiten. 
Voor de EU komt de voedselzekerheid 
wat zuivel betreft in het geding en op 
het platteland komen nog meer gro-
tere bedrijven. Om de doodeenvou-
dige reden dat schaalvergroting on-
ontkoombaar is bij deze melkprijzen.

Politiek ruïneert melkveehouders
Dat alles op de melkmarkt fout loopt 
en heel Europa in brand staat, heeft 
de politiek nu ook begrepen. De land-
bouwministers van de 28 EU-lidsta-
ten hebben op 7 september een bui-
tengewone zitting in Brussel gepland 
om oplossingen voor de melksector 
te bespreken. Opdat het niet weer al-
leen bij bespreken blijft en de land-
bouwministers nu eindelijk ook tot 
dringend noodzakelijke oplossingen 
voor de melkmarkt besluiten, moe-
ten de Europese boeren zorgen dat 
ze worden gehoord.

Demonstratie
Op 7 september is een grote de-
monstratie gepland voor het gebouw 
waar de landbouwministers vergade-
ren. Melkveehouders uit heel Europa 
met talrijke tractoren zullen de minis-
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ters de blijvende gevolgen en de be-
labberde resultaten van hun zuivel-
beleid voor ogen houden. Laten we 
samen voor onze melkveebedrijven 
vechten!

De eisen van de melkveehouders uit 
geheel Europa:
−	 	Kostendekkende	 melkprijzen	 en	

invoering van het crisisinstrument 
ontwikkeld door de EMB, het MVP. 
Nu!

−	 	Met	het	geld	van	de	superheffing	
moeten per direct vrijwillige, niet-
leververdragen	 worden	 gefinan-
cierd zodat de hoeveelheid aan-
geleverde melk terugloopt.

Politiek aan zet!
Het aanbod van melk moet aanslui-
ten bij een koopkrachtige vraag. 
Daar lijkt op dit moment maar één 
oplossing geschikt voor te zijn en dat 
is het Markt Verantwoordelijkheid 
Programma (MVP). Dit kan in het 
Milk Marketing Observatory worden 
geïmplementeerd. De EU-Commissie 
en het parlement zijn de verantwoor-
delijken hierin, zonder hun steun lukt 
het niet dit voor elkaar te krijgen. Nu 
is de politiek aan zet! 

Grote EMB actie in Brussel

Overal in Europa 
protesteren boeren 
tegen de huidige 
lage prijzen.

Op de EMB site kunt u lezen, wat 
er zoal in de verschillende landen 
gebeurt.

http://www.europeanmilkboard.
org

In Duitsland zijn BDM boeren be-
gonnen aan een trekkertocht met 
als einddoel München.

http://bdm-verband.org/html/in-
dex.php?module=News&func=dis
play&cat=10069&sid=881

In België zijn meerdere acties ge-
organiseerd waarvan er één, op 
zaterdag 22 augustus, bij het For-
mule 1 circuit van Spa. http://
www.f1journaal.be/index.php/
nieuws/artikel/bernie-ecclestone-
steunt-belgische-melkboeren-en-
probeert-wegblokades-te-ve/

http://nl.metrotime.
be/2015/08/22/news/boze-melk-
boeren-voeren-actie-aan-circuit-
spa-francorchamps/
http://www.hln.be/hln/
nl/954/Formule-1/article/de-
tail/2431891/2015/08/22/Zo-
damt-Bernie-Ecclestone-boeren-
protest-in-op-circuit-Spa-Francor-
champs.dhtml

Ook in Denemarken en Spanje 
gaan boeren met trekkers de weg 
op om te demonstreren. https://
www.facebook.com/pages/Ldm-
traktordemo/872828382795680
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Misschien zijn ze u, net zoals de dui-
zenden lezers van www.boerderij.nl, 
ook niet ontgaan; de beelden, die de 
handhavingsafdeling van de omge-
vingsdienst van de Provincie Noord-
Brabant (@SsibBrabant) op 4 augus-
tus jl. ten onrechte heeft gepubli-
ceerd met de onderstaande tekst.

‘Vanmiddag enkele zeer ern-
stig verwaarloosde koeien 
aangetroffen in het buitenge-
bied van Eersel. Hulp is on-
derweg.’

Deze schadelijke beeldvorming is ook 
in de landelijke media verspreid. U 
zult begrijpen dat dit nogal wat com-
motie heeft veroorzaakt. Uiteinde-
lijk bleek dat het om een enkele koe 
ging, die netjes werd verzorgd en be-
geleiding kreeg van een dierenarts. 
Deze koe kreeg voor revalidatie be-
weiding. Excuses volgden via twitter:

‘SSiB biedt welgemeend ex-
cuus aan veehouder voor mel-
ding van zogenaamde ver-
waarloosde koeien te Eersel. 
De dieren kregen wel de nodi-
ge zorg.’

Het is voor de NMV een doorn in het 
oog	dat	een	overheidsinstantie,	gefi-
nancierd uit publieke middelen, zich 
zo onzorgvuldig en partijdig opstelt. 
Dit zijn praktijken die men kan ver-
wachten van @wakkerdier, niet van 
een instantie die opereert namens de 
provincie en diverse gemeenten.

Al bij het tot stand komen van de 
provinciale Ruimtelijke Verordening 
heeft Linssen namens de NMV laten 
weten dat dierenwelzijn- en gezond-
heid geen ruimtelijk relevante be-
voegdheden zijn voor provincies. Dit 
is later bevestigd door de Raad van 
State.

De provincie Noord- Brabant heeft de 
hoogste leges van Nederland en de 
grootste achterstanden op het gebied 
van natuurbeschermingsvergunnin-
gen. Het zou beter zijn als deze pro-

vincie prioriteit geeft aan haar wette-
lijke kerntaken.

Met nog meer verbazing ontdek-
ten wij dat de gedeputeerde Van 
den Hout het bovenstaande beschul-
digende bericht heeft ge-retweet, 
maar niet de erop volgende excuses. 
In deze zaak is niet alleen het belang 
van één veehouder, maar van alle 
melkveehouders geschaad.

Deze gang van zaken is in strijd met 
de algemene beginselen van behoor-
lijk bestuur. Voor de NMV is dit een 
reden om een klacht in te dienen bij 
de omgevingsdienst en Provinciale 
Staten van Noord-Brabant.

Zie ook: http://www.boerderij.nl/
Rundveehouderij/Nieuws/2015/8/
Koeien-Eersel-ziek-maar-niet-ver-
waarloosd-2667444W/
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Met ingang van 1 januari 2016 moeten alle melkveehouders in Nederland voor hun bedrijf de Kring-
loopWijzer op laten stellen. Dit is een van de maatregelen die de samenwerkende partijen in de zui-
velketen aankondigen om de fosfaatexcretie op sectorniveau te reduceren. De Nederlandse Melkvee-
houders Vakbond (NMV) is zeer verbaasd over deze maatregel, omdat dit ten koste zal gaan van be-
weiding. Diezelfde zuivelketen tracht sinds 2012 via het Convenant Weidegang een nieuwe impuls te 
geven aan weidegang. De NMV verwacht dat alle voortgang die sindsdien is geboekt, teniet zal worden 
gedaan door de verplichtstelling van de KringloopWijzer.

Imagoschade door overheid

Met kringloopwijzer geen weidegang

De	KringloopWijzer	is	een	rekensy-
stematiek die boeren moet stimule-
ren	tot	efficiënter	werken.	Dit	zal	als	
gevolg hebben dat melkveehouders 
meer mais gaan telen en de koeien 
meer op stal gaan houden. Dit le-
vert	 immers	 in	 de	 KringloopWijzer	
voordeel op ten opzichte van bewei-
ding. De NMV vraagt zich dan ook af 
of de zuivelketen met het verplicht 

stellen van de kringloopwijzer niet 
het doel voorbij schiet.

Met het verplicht stellen van de 
KringloopWijzer	wordt	iedere	melk-
veehouder	gedwongen	een	financië-
le bijdrage te leveren. Dit gaat weer 
af van het inkomen van de melk-
veehouder, dat door de lage melk-
prijs toch al onder druk staat. Juist 

extensieve bedrijven worden op 
deze manier gedwongen tot hoge 
kosten waar zij zelf geen voordeel 
van hebben.

De NMV is en blijft dan ook tegen-
stander van verplichting tot het ge-
bruik	van	KringloopWijzer	als	maat-
regel om de fosfaatexcretie terug te 
dringen.
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Van leden uit het westen van het land heeft de NMV vernomen dat 
het Hoogheemraadschap Delfland begonnen is met het bestuurs-
rechtelijk en strafrechtelijk ingrijpen bij beweiding langs natuur-
vriendelijke oevers ook wel ecologische verbindingszones genoemd.

In 2014 heeft Wakker Dier 500.000 euro ontvangen van de Postcodeloterij. Mede door deze bijdrage kan 
Wakker Dier campagnes voeren en schadelijke berichten verspreiden over de agrarische sector. Recent heeft 
de Reclame Code Commissie een misleidende reclamespot over de weidemelk in kaas ernstig bekritiseerd.

 15-7 Regiegroep Werkafspraken
 20-7 Extra bestuursvergadering
 4-8 Extra European Milk Board (EMB) vergadering
 5-8 Extra European Milk Board (EMB) vergadering
 14-8 Overleg NVV – bewustwordingscampagne
 14-8 Rabobank overleg
 17-8 Overleg NVV
 20-8 NVV – overleg bewustwordingscampagne
 20-8 Sectoroverleg samenwerking op gebied van TTIP
 20-8 ABC bijeenkomst TTIP
 20-8 Overleg ledenbijeenkomsten/actiedag i.s.m. DDB
 24-8 Werkgroep Fauna en Natura 2000
 26-8 Ledenbijeenkomsten MVP in samenwerking met DDB
 27-8 Ledenbijeenkomsten MVP in samenwerking met DDB
 27-8 Ledenbijeenkomsten MVP in samenwerking met DDB
 31-8 Vergadering stuurgroep ABRES 2015

NMV op pad

Handhaving beweiding

Door het beheer van de oever te 
splitsen van de watergang heeft het 
hoogheemraadschap geen rekening 
gehouden met de maatschappelij-
ke functie van het water; namelijk 
water voor beweiding. Water is een 
eerste levensbehoefte van een koe. 
Daarnaast blijkt dat op de oevers tot 
meer dan vier meter uit de water-
kant ongewenste hoge begroeiing  
ontstaat waar het hoogheemraad-

schap geen onderhoud pleegt en het 
nagenoeg onmogelijk is een afraste-
ring te hebben en te houden.

Beweiding langs watergangen is een 
eeuwenoud gebruik, waar de musea 
mee vol hangen. De NMV heeft con-
tact gezocht met het bestuur om be-
ter rekening te houden met elkaars 
belangen en het handhavingsbeleid 
aan te passen.

Oproep: stem voor het echte goede doel

De agrarische sector heeft veel last 
van hele leugens en halve waarheden 
die organisaties als Wakker Dier ver-
spreiden. Op dit moment heeft NRC 
een actie waarbij Goede Doelen or-
ganisaties een prijs van 75.000 euro 
kunnen winnen. Iedereen kan van 
dinsdag 28 juli tot vrijdag 11 septem-
ber stemmen op een van de 24 geno-
mineerde reclame-uitingen van Goe-
de Doelen organisaties.

In 2014 wonnen de Vogel- en de Die-
renbescherming bij deze actie van 
NRC. Organisaties zoals Wakker Dier 

Door het betalen van een strafbe-
schikking wordt schuld erkend; dit 
levert een strafblad op met gevol-
gen	voor	financieringen,	verzekerin-
gen, vergunningen en VOG’s.

Maak (foto) opnames van uw situa-
tie. Dat is een van de weinige manie-
ren waarmee u tegenbewijs kunt le-
veren, aangezien alles wat een BOA, 
een bevoegd opsporingsambtenaar, 
zegt of schrijft door een rechter bij-
na altijd wordt geaccepteerd.

De NMV adviseert u tijdig te (laten) 
reageren op eventuele brieven. Te-
gen een  strafbeschikking dient u 
binnen 14 dagen verzet aantekenen.

en de Faunabescherming roepen hun 
achterban op massaal te gaan stem-
men. Dat deden ze ook al, en met 
succes, bij de evaluatie van de Vogel- 
en de Habitatrichtlijn. Agrarische on-
dernemers kunnen hier ernstig over-
last van ondervinden; de goede naam 
kan worden aangetast, het agrarisch 
gebruik in en in de buurt van Natura 
2000 gebieden en het uitoefenen van 
negatieve invloed op schadebestrij-
ding	bij	flora-	en	faunaschade.

Vindt u het ook belangrijk dat er 
wordt gestemd op andere dan deze 

goede doelen? Stem dan op organi-
saties die zich richten op bijvoorbeeld 
de zorg voor mensen. En verspreid 
deze oproep via facebook en twitter.
Uw stem kunt u uitbrengen via http://
www.nrccharityawards.nl

Tot en met vrijdag 11 september kunt 
u stemmen en invloed uitoefenen zo-
dat er op organisaties die adverten-
tieruimte gebruiken om de agrarische 
sector schade toe te brengen, minder 
wordt gestemd. Per e-mailadres mag 
u één stem uitbrengen.
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Dat zal op z’n vroegst in het vol-
gende nitraatactieprogramma wor-
den en dan moeten we de politiek er 
met solide onderzoeksgegevens van 
overtuigen dat de huidige (stijgen-
de) gewasonttrekking aan fosfaat 
en stikstof (ver) boven de aanwen-
dingsnormen uitkomen. Er wordt 
veel verwacht van het inzetten van 
de	Kringloopwijzer	maar	dat	instru-
ment is nog niet ‘af’. Het is belang-
rijk dat melkveehouders gebruik 
maken van de toenemende moge-
lijkheden om de eigen ruwvoerop-
brengsten te wegen. Deze weeg-
data moeten m.i. (nagenoeg) over-
eenkomen	met	 Kringloopwijzer-uit-
komsten. Dat lukt niet overal en dan 
zal er nog e.e.a. aangepast moeten 
worden. Verder zouden meer fos-
faatklasse’s bovenop de bestaan-
de 3 wenselijk zijn waarbij de arm-
ste gronden wel 50 kilo fosfaat per 
hectare extra kunnen hebben en de 
verzadigde gronden eigenlijk veel 
verder terug zouden moeten. Om-
dat de hectares arme gronden gro-
ter zijn dan de hectares verzadigde 
gronden zou je ook wat druk van de 
mestmarkt halen. 

Kun je iets over jouw bedrijf 
vertellen?
Ik heb een écht gemengd bedrijf 
aan de westkant van de Noordoost-
polder met een melkveetak waar ik 
zelf de meeste tijd aan besteed. Op 
de helft van de eigen kavel staan 
pootaardappelen, plantuien en tul-
pen door landverhuur en ruilcon-
structies met buren. Deze gewas-
sen leveren doorgaans meer op dan 
melken maar dit heeft ook te ma-
ken met de structuur van de grond  
die met 50% grasland (20 ha) goed 

blijft. De drainage ligt om de 2 me-
ter. Hierdoor wortelen gewassen die-
per en zijn minder droogtegevoelig 
en de opbrengsten hoger. Het gras-
land bij de buren wordt uitsluitend 
gekuild en thuis ook (dag en nacht) 
beweid. Ruige percelen worden ge-
hooid en nooit gebloot. In principe 
doe ik alle werk zelf met veel jong 
2e hands materiaal wat ik regelma-
tig naar eigen inzicht aanpas. Dit is 
begonnen n.a.v. het steeds zwaar-
der wordende materiaal van loon-
werkers dat op het nieuw ingezaai-
de grasland letterlijk teveel sporen 
achterliet. Het grasland wordt zon-
der te ploegen na de aardappelteelt 
de laatste jaren ingezaaid met een 
eigen mix van rogge, Italiaans raai-
gras, Engels raaigras en klaver. Op 
éénjarige maaipercelen geen kla-
ver; dat ontwikkelt te weinig. Deze 
mix geeft een vroege eerste snede 
en heeft een vlotte hergroei. Afgelo-
pen jaar realiseerde ik een gewogen 
drogestof-opbrengst van ruim 19 

NMV-lid in de spotlight
Iedere maand zetten we een NMV-lid en zijn/haar bedrijf spreekwoordelijk 
in de schijnwerpers. Aan de hand van zes vragen leren we elkaar iets be-
ter kennen. Het geïnterviewde NMV-lid geeft het stokje door aan een vol-
gende NMV-er en stelt meteen de eerste vraag. Deze keer is Herman Zon-
derland aan de beurt. Hij heeft het stokje gekregen van Lammert van Dijk.

De vraag van Lammert van Dijk aan Herman Zonderland:
Hoe lang duurt het nog voordat wij weer meer mest van onze die-
ren op onze eigen manier mogen aanbrengen? Onderzoeken wij-
zen toch uit dat we gezien de opbrengsten de grond uitmergelen?

ton/ha. Gras wordt na de middag in 
één werkgang gemaaid en geschud 
(niet gekneusd), daags erna geharkt 
en de ochtend daarop gekuild. Zo 
komt het koel en goed aanrijdbaar 
in de kuil. De mest wordt pas gemixt 
als de kelder 60% leeg is. Het dunne 
deel werkt veel sneller/schoner in  
’t voorjaar en het dikkere deel wordt 
op vrijgekomen bouwland in de zo-
mer zo ondiep mogelijk ingewerkt. 
De warme grond zorgt dan voor 
snelle omzetting. Na de tulpen en 
plantuien wordt een mix van Japan-
se haver en Italiaans raaigras ge-
zaaid dat wordt gebruikt voor zo-
merstalvoedering. En daarna bewei-
den.

Ik heb zo’n 40 koeien en (te) veel 
jongvee en ben 3 jaar geleden be-
gonnen met inkruisen van Zweeds 
Roodbont en Brown Swiss omdat ik 
teveel zware kalveren als genetisch 
probleem in eigen veestapel had. 
Een vaars die zwaar afkalft, wordt 
hier nooit een oude koe. De melk-
productie ligt rond 7500 kg met 
hoge gehalten. Rantsoen is 100% 
gras(kuil) en beperkt brok en aard-
appelen die hier in de buurt volop te 
krijgen zijn. Inmiddels is het bedrijf 
bijna 2 jaar antibiotica-vrij. Daar 
moet je je weg wel in vinden, m.n. 
bij het droogzetten van de koeien. 
Door de vruchtwisseling is er altijd 
schoon grasland en hoef ik jong-
vee	 niet	 te	 ontwormen.	 Klauw	 be-
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kappen doe ik zelf met een zelfge-
bouwde unit aan de minishovel, die 
werkt op de accu waardoor je geen 
uitlaatgassen hebt tijdens het werk. 
Bij kwetsuren word direct een half-
hoog klosje gelijmd. Zonder druk/
pijn vreet een koe beter en her-
stelt sneller. Als éénmansbedrijf is 
het belangrijk dat het werk makke-
lijk gaat, dan stel je het ook niet uit. 

Wat zijn volgens jou op dit mo-
ment de grootste problemen in 
de melkveehouderij?
De groeistuipen van de meeste boe-
ren waardoor de bedrijven te kapi-
taalsintensief worden en de continu-
iteit/opvolging in gevaar komt. Het 
gaat er niet om of iets kan maar er 
moet geld mee te verdienen zijn. Be-
denk nog los van huidige lage melk-
prijs wat er gebeurt als de rente se-
rieus zou stijgen. Verder de door het 
hokjes denken aangeprate milieu-
problemen die enorm kosten- en ri-
sicoverhogend werken en meestal 
geen positief effect opleveren.

Waarom ben je lid van de NMV 
geworden?
Dat	was	 tijdens	het	MKZ	gebeuren	
waarbij ik door het zinloze ruimen 
van zoveel dieren destijds een kriti-
sche club zocht die duidelijke stand-
punten heeft en niet eindeloos door 
poldert.

Waar moet de NMV zich vooral 
op richten / mee bezig houden?
Zorgen dat je als sector niet steeds 
een stukje van de koek moet inleve-

ren om aan het politieke krachten-
spel mee te mogen blijven doen.

Aan wie wil je dit estafettestok-
je doorgeven en welke vraag wil 
je hem stellen?
Aan Pieter de Jong. En ik wil hem 
vragen: Hoe heb je de omschakeling 
naar biologisch ervaren en voorzie 
je dat er op termijn nog veel meer 
melkveehouders gaan omschakelen 
naar deze vraagmarkt?

PRIJSUITREIKING EERSTE 
RONDE FOTOWEDSTRIJD; 
DANSEND NAAR BUITEN!



Elke maand publiceert de European Milk Board (EMB) een Nieuwsbrief. Deze Nieuws-
brief is in zijn geheel in het Duits en Engels te vinden op www.europeanmilkboard.eu 
of via www.nmv.nu. Klik op “Dossiers” en vervolgens op “EMB”. De Koebont streeft er 
naar elke maand een samenvatting van de meeste EMB-nieuwsberichten weer te geven.
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In haar voorwoord gaat Silvia Däberitz, EMB manager, in 
op de lage melkprijs. In veel landen wordt minder dan 25 
cent/liter betaald. Productiekosten liggen op meer dan 
40 cent. Het mag duidelijk zijn dat melkveehouders zo 
niet kunnen overleven. De lage prijzen hebben boeren 
in geheel Europa gedwongen om de straat op te gaan en 
te protesteren. Politici hebben gereageerd met een extra 
vergadering van de Landbouwraad op 7 september. De 
EMB grijpt deze gelegenheid aan om grootschalig actie te 
gaan voeren in Brussel.
Het is een feit dat het opheffen van het melkquotum heeft 
geleid tot overproductie. De beloofde exportmogelijkhe-
den zijn er niet gekomen. Däberitz roept op te stoppen 
met klagen en vindt dat het hoog tijd is om te komen met 
een lange-termijnoplossing. Een oplossing die de sector 
uit de crisis helpt. De EMB wil naar de toekomst kijken. Er 
moet een effectief instrument voor crisismanagement ko-
men. Het Markt Verantwoordelijkheid Programma (MVP) 
van de EMB is zo’n instrument. Politici, beleidsmakers en 
industrie, kijk er eens naar! Het bijt niet!
Meer over het Markt Verantwoordelijkheid Programma 
kunt u hier lezen http://www.europeanmilkboard.org/en/
special-content/market-responsibility-programme.html

Verklaring Franse en Duitse melkveehouders
Franse en Duitse melkveehouders hebben gezamenlijk 
een verklaring uitgebracht waarin zij oproepen tot een 
diepgaande hervorming van de zuivelsector. Zij pleiten 
voor een systeem van crisismanagement dat vroegtijdig 
de markt weer in balans kan brengen. Zij steunen de ac-
ties van melkveehouders elders in Europa.

Véronique Le Floc’h, voorzitter van OPL, geeft haar me-
ning over TTIP en de gevolgen ervan voor de veehouderij
TTIP en het einde van het melkquotum; Europa 
verliest!
Zuivelbedrijven kijken uit naar de komst van TTIP. Zij 
verwachten dat dit nieuwe exportmogelijkheden gaat bie-

den en dat Europa met TTIP veel kan winnen op zuivel-
gebied. Maar het artikel „L’aveuglement des exportateurs 
laitiers français et européens sur le TAFTA“ (De blindheid 
van Franse en Europese zuivelexporteurs voor TTIP) van 
Jacques Berthelot schetst een heel ander beeld. De im-
portheffingen	op	Europese	zuivelproducten	zijn	drie	keer	
zo hoog als op Amerikaanse. Het mag duidelijk zijn wie 
daarvan	 gaat	 profiteren.	 In	 een	 onderzoek	 uitgevoerd	
door het Europees Parlement in 2014 kwam dit ook al 
naar voren. Het is een kwestie van tijd totdat Europa 
wordt overspoeld met Amerikaanse zuivelproducten.
Ten tweede heeft de VS sinds februari 2014 een actief on-
dersteuningsbeleid voor haar zuivelsector. Europa heeft 
juist het tegenovergestelde gedaan bij de herziening van 
het GLB door geen opvangnet voor de melkveehouders in 
te voeren en de melkquota met ingang van 1 april 2015 
af te schaffen. In geval van overproductie en dalende prij-
zen blijven Amerikaanse melkveehouders, geholpen door 
hun overheid, melk produceren. In Europa zijn melkvee-
houders dan overgeleverd aan de markt en met desas-
treuze gevolgen. Laten we bij zinnen komen. De zuivelin-
dustrie moet stoppen met het geven van foute informa-
tie aan boeren. TTIP zal nooit gunstige gevolgen hebben 
voor hen. De Europese Unie moet haar verantwoordelijk-
heid nemen en voedselproducten buiten dit vrijhandels-
verdrag houden.

CETA en de gevolgen voor boeren
De EU en Canada hebben recent een handelsverdrag, 
CETA, afgesloten dat gevolgen zal hebben voor boeren 
in beide landen. De Canadese organisatie National Far-
mers Union (NFU – Nationale Boeren Vakbond) verwacht 
dat boeren weinig voordelen van het verdrag zullen on-
dervinden en waarschuwt zelfs voor de gevolgen. Het vol-
ledige artikel kunt u hier lezen; http://www.nfu.ca/sites/
www.nfu.ca/files/Dec%205,%202014%20-%20NFU%20
CETA%20Brief%20for%20HOC%20Ag%20Committee.
pdf

Uit de EMB nieuwsbrief van augustus 2015

Bestuur
In het bestuur van de coöperatie zijn 
enkele wijzigingen doorgevoerd. 
Gert	Kastelijn	zal	als	voorzitter	op-
treden. Barend Meerkerk blijft pen-
ningmeester	en	Wim	Kauffman	be-
hartigt het onroerend goed en een 
aantal personeelszaken. De nieuwe 

Voortgang proefboerderij KTC Zegveld
bestuursleden	 Arjan	 Kok	 en	 Coen	
Hagoort zijn algemeen ondersteu-
nend. Sjaak Hoogendoorn en Bert 
de Groot zijn uitgetreden. In de le-
denvergadering dit najaar zal de le-
den worden gevraagd het voorzit-
terschap	 van	 Gert	 Kastelijn	 te	 be-
krachtigen.



VAN DE VOORZITTER

Aan lager wal
Het is al een hele poos geleden dat 
wij met onze buren en de kinderen 
een boottochtje gingen maken in Giet-
hoorn. En aangezien wij buitenlui zijn 
wilden we meteen het ruime sop op-
zoeken. Verhuurbedrijven van boten 
hebben opgelegd gekregen dat alle 
huurboten elektrisch moeten zijn aan-
gedreven. Zo eentje kregen wij er dus 
ook mee. Op het ruime sop aangeko-
men, plaatselijk beter bekend als de 
Beulacker, gingen wij vol goede moed 
het meer op. Het duurde echter niet 
lang of er stak een harde wind op. Bo-
vendien werden we ook nog eens ver-
rast door een dikke regenbui. Onze 
eco-boot ging steeds langzamer varen. 
Op een gegeven ogenblik kwamen we 
echt niet meer vooruit. Sterker nog, 
we dreven steeds verder af en raak-
ten zelfs aan lager wal. Daarbij ging, 
tot overmaat van ramp, onze boot ook 
nog water maken. Zo kwamen we in 
een penibele situatie terecht waarbij 
het ons niet lukte er zelf uit te komen. 
We hebben de verhuurder gebeld en 
om hulp gevraagd. Nadat hij ons, over 
land en met de auto, een nieuwe mo-
tor had gebracht, zijn we weer goed en 

nen worden ingezet om de melkmarkt 
en	het	MVP	financieel	te	ondersteunen.	
Dit zou melkveehouders in geheel Eu-
ropa een steuntje in de rug kunnen ge-
ven en hen snel uit deze uitzichtloze 
crisissituatie kunnen verlossen.
Om van de acties op 7 september een 
succes te maken hebben wij nu eerst 
uw steun nodig. Wij vragen u dan ook 
met ons mee te gaan naar Brussel om 
gezamenlijk met melkveehouders uit 
heel Europa actie te voeren en aan-
dacht te vragen voor onze situatie.
Maar het zijn niet alleen acties die op 
het programma staan dit najaar. Ik 
vraag ook uw aandacht voor de thema-
dag die de NMV op 2 oktober organi-
seert in omgeving Papekop, met als titel 
“De bodem heeft geen fosfaatplafond”.  
Ik wens u een  
behouden vaart. 
Graag allen tot 
ziens in Brussel 
en/of in omgeving 
Papekop.

Harm 
Wiegersma, 
voorzitter NMV

wel, op eigen kracht en over het water, 
thuis gekomen.
Het huidige zuivelbeleid is per 1 april 
van	dit	jaar	flink	op	de	schop	gegaan.	
En daarmee ook aan lager wal geraakt. 
Kapitein	Hogen	denkt	misschien	dat	de	
storm wel weer zal gaan liggen, maar 
ook een EU-schip kan op de klippen lo-
pen. En dat beseffen de Landbouwmi-
nisters van de Europese landen blijk-
baar maar al te goed. Op 7 septem-
ber komen zij in Brussel bijeen om als 
Landbouwraad de ontstane crisis te 
bespreken.
Wat ons, Europese melkveehouders, 
betreft moet dit echter niet bij mooie 
woorden of halfslachtig beleid blijven. 
Daarom heeft de European Milk Board 
(EMB) opgeroepen tot een grote pro-
testactie voor het gebouw waar de 
Landbouwraad die dag vergadert. Ook 
heeft de EMB het Markt Verantwoorde-
lijkheid Programma (MVP) ingediend 
bij de Europese Commissie. De EMB is 
van mening dat het nu vol laten lopen 
van de pakhuizen ertoe zal leiden dat 
de markt nog heel erg lang slecht blijft. 
Deze	 maand	 wordt	 de	 superheffing	
weer geïnd. Dit geld zou prima kun-

Arbeidsorganisatie
De verantwoordelijkheid voor de 
verzorging van de melkveestapel 
ligt	nu	bij	Jan	Verduijn.	Mike	Kroes	
is verantwoordelijk voor de alge-
mene boerderijzaken. Jan en Mike 
zijn nog jong, maar enthousiast en 
talentvol. Zij worden ondersteund 
door de enkele oproepkrachten.
Het bestuur heeft afscheid geno-
men van Cornelis de Groot, maar is 
dankbaar voor de inzet die hij heeft 
getoond.

Boerderij
De gezondheid en de productie van 
de koeien verbetert zich. De pro-
ductie ligt rond de 21 à 22 kg per 
koe. De koppel is in 3 delen opge-
splitst, die ieder een weideproef lo-
pen. Dit vraagt de nodige organi-
satie, oplettendheid en extra werk 
van onze mensen. Door de proef 
zijn ook de mogelijkheden voor bij-
voeren van de dieren beperkt. Na 
de quotering zijn we vanaf 1 april 

nadrukkelijk meer melk gaan leve-
ren. We zitten op goed op schema 
om de prognose van 700.000 kg vol 
te melken. Momenteel lopen er 118 
koeien, waarvan 114 aan de melk.

Fosfaatrechten
Recent kondigde de staatssecretaris 
aan een systeem van fosfaatrech-
ten te gaan toepassen in de melk-
veehouderij waarbij 2014 als refe-
rentiejaar geldt. Ook de datum van  
2 juli 2015 wordt hierin genoemd. 
In	2014	hadden	we	op	KTC	nauwe-
lijks koeien. Daarentegen waren er 
op 2 juli 2015 118 melkkoeien aan-
wezig. Hoe hiermee zal worden om-
gegaan moet de toekomst uitwij-
zen.

Asbestverwijdering / Zonnepa-
nelen
Tijdens de ledenvergadering in mei 
is uitgebreid gesproken over het 
project om de asbesthoudende da-
ken op de gebouwen te saneren en 

te vervangen door daken met zon-
nepanelen. Het bestuur heeft in juni 
besloten over te gaan tot uitvoe-
ring van dit project. Het plan is om 
ca. 3500 m2 asbesthoudend dak te 
vervangen door geïsoleerde pane-
len op de zaal en op de ligboxenstal. 
Naar verwachting worden op de 
loods golfplaten teruggeplaatst. Met 
ca. 900 zonnepanelen zal naar ver-
wacht een stroomopbrengst van ca. 
€ 25.000,- tot € 29.000,- per jaar 
worden gerealiseerd. Voordelen van 
het project zijn dat alle asbest op, 
aan en in de gebouwen wordt ge-
saneerd en de daken worden ver-
nieuwd. Dit levert ook voordelen op 
voor het klimaat in de gebouwen 
en voor de waarde van de boerde-
rij. Met de zonnepanelen worden we 
netto leverancier van stroom (ruim 
200.000 kwh per jaar) en geven we 
als proefboerderij één van onze bij-
drages aan de energie- en klimaat-
discussie.
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MAINEnergie heeft inmiddels 
veel NMV-ers als vaste klant. De 
kracht van MAINEnergie zit in 
het persoonlijke contact en het 
vertrouwen van de klant. Als u 
klant wordt bij MAINEnergie 
profiteert	u	van	onze	scherpe	ta-
rieven en onze overstapservice. 
Wij nemen alle administratieve 
rompslomp uit handen en verzor-
gen de totale, naadloze overstap. 
Hierdoor blijft u te allen tijde ver-

zekerd van levering van stroom en 
gas.

Wilt u net als vele andere col-
lega-bedrijven profiteren van 
scherpe energietarieven? 
Neem dan contact op met het 
Sales team van MAINEnergie. U 
kunt ons telefonisch bereiken op 
088 - 08 09 000 of per e-mail via 
sales@mainenergie.nl.

Wilt u een goed inkomen behouden?
Wilt u een belangenbehartiger die wet- en regelgeving voor u in de gaten houdt?
Wilt u dat uw mening gehoord wordt?
                                   

Word lid van de NMV! 
Zodat u met een gerust gevoel uw bedrijf kunt runnen.

Voor jonge melkveehouders onder de 35 jaar is er 
een speciale actie: Schrijf je nu in en word een jaar 
lang gratis lid van de actieve belangenvereniging NMV. 
Je	ontvangt	dan	maandelijks	ons	ledenblad	Koebont	en	
de NMV-bodywarmer!

Wanneer u uw collega lid maakt, ontvangt u ook 
een bodywarmer. Geef u op bij het NMV-secretari-
aat, tel. 06-21322313 of via onze site www.nmv.nu.
De NMV-bodywarmers zijn ook te bestellen. Ze kos-
ten € 35,- per stuk, de verzendkosten bedragen  
€ 7,50. Verkrijgbaar in de maten M t/m XXXL

De NMV voor en door melkveehouders.
Uw inkomen en belang is onze prioriteit! 
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7 september
Demonstratie Brussel

21 september 
NMV-bestuursvergadering om 
20.00 uur in De Schakel, Nijkerk

19 oktober
NMV-bestuursvergadering om 
20.00 uur in De Schakel, Nijkerk

Op de NMV-site www.nmv.nu
vindt u actueel nieuws.

Secretariaat NMV

Krachtighuizerweg	28,	3881	PD	Putten

tel. 06 213 22 313

email info@nmv.nu

www.nmv.nu

Contactpersonen NMV

Groningen:

Steef Pronk, De Wilp, 0594-642922

Drenthe:

Johan	Inberg,	Koekange,	0522-451125

Friesland:

Harm Wiegersma, Rinsumageest,

0511-421083

Flevoland:

Laurens van Bavel, Zeewolde, 036-5228630

Noord-Overijssel:

Lammert	van	Dijk,	Kampen,	06-10634335

Oost-Nederland:

Marion Logtenberg, Baak, 0575-441504

Rivierengebied:

Peter van Beest, Lienden, 0344-662334

Gelderse Vallei/Utrecht-Oost:

Noord-Holland Noord:

Sjaak Ruyter, Schagen, 0224-297156

Gooi- en Vechtstreek:

Jan Galesloot, Weesp, 0294-253447

De Ronde Venen:

Rene Wahle, Zevenhoven, 06-10648997

Krimpenerwaard en Lopikerwaard:

Chiel Markus, Papekop, tel. 0348-565588

Zuid-West:

Marius Bouwmeester, Bosschenhoofd,

0165-317667

Maaskant, Limburg en Zuidoost-Brabant:

Hans Geurts, Veulen, 0478-541592

U kunt zich aanmelden als lid of informatie 

aanvragen via de contact personen of bij het 

NMV-secretariaat.

Foto	‘Koebont’:	Roeland	Koning

Agenda VOORAANKONDIGING

De Verenigde Naties hebben 2015 uitgeroe-
pen tot Jaar van de Bodem. Reden voor de 
NMV om een themadag rond dit onderwerp 
te organiseren op vrijdag 2 oktober 2015.

De bodem heeft geen fosfaatplafond

Voorlopig programma:

10.00	uur	 	Bezichtiging	profielkuil	en	 
demonstratie mestaanwending 
Lunch 
Diverse deskundige sprekers 
Forumdiscussie

15.30 uur  Afsluiting en borrel

RESERVEER DEZE DATUM IN UW AGENDA!


