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Boeren demonstreren,
NMV teleurgesteld in
politieke maatregelen
Zo’n 8.000 Europese boeren,
waaronder veel Nederlandse
melkveehouders, waren maandag 7 september in Brussel. Ze
trokken met ongeveer 1.500
tractoren naar het gebouw van
de Europese Commissie waar de
Landbouwministers een extra
vergadering hadden. De boeren
demonstreerden omdat zij oplossingen willen voor de huidige
crisis in de landbouw. Oplossingen die de oorzaak van het probleem aanpakken.
Niet begrepen
De Europese Commissie heeft €500
miljoen directe financiële steun toegezegd. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) vindt deze
voorgestelde maatregelen uitermate teleurstellend. Voortzetting van
het programma voor private opslag
is niet doeltreffend voor een goede prijsontwikkeling. Dat is de afgelopen maanden al aangetoond.
Promotie van zuivelproducten in de
EU en derde landen is een hulpeloze, politieke actie. Het vervroegen
van de uitbetalingen van de directe betalingen is een maatregel die
slechts een korte periode enig soe-

laas biedt. En het is juist van belang dat het Milk Market Observatory (MMO) niet alleen crises ziet aankomen, maar daar ook op kan reageren.
Crisisinstrument MVP
De demonstrerende melkveehouders wilden geen zak geld of verhoging van de interventieprijzen,
maar een echte oplossing. Het crisisinstrument van de European Milk
Board (EMB), het Markt Verantwoordelijkheid Programma (MVP),
gaat juist uit van een beloning voor
degenen die minder leveren. Alleen
dan zullen de voorraden slinken en
kan men komen tot prijsherstel.
Teleurstellend
De NMV vindt het uitermate teleurstellend dat staatssecretaris Dijksma in Brussel niet verder kwam
dan koffie drinken in het café om
de hoek met enkele LTO-bestuurders. Buiten op straat stonden vele
Nederlandse boeren die haar graag
de essentie van het MVP nog eens
haarfijn hadden uitgelegd. Op BNR
Nieuwsradio vertelt de staatssecretaris dat zij geen melkplas en boterberg wil. Maar de pakhuizen lig-
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gen nu al vol! Hieruit blijkt dat de
staatssecretaris niet heeft begrepen
dat het huidige, liberale beleid niet
gaat werken.
Op 14 september vond in Luxemburg
een
vervolgdemonstratie
plaats door Belgische, Duitse en
Luxemburgse EMB-leden, die de
delegatie van landbouwministers de
weg versperden. Ook staatssecretaris Dijksma werd daar aangesproken en gevraagd om een structurele
oplossing via het Markt Verantwoordelijkheid Programma (MVP) mogelijk te maken. Desondanks blijkt de
staatssecretaris het nog steeds niet
begrepen te hebben.
Onaangename verrassing
Als uitkomst van deze extra Landbouwraad,
mag
staatssecretaris Dijksma nu (bijna) 30 miljoen
euro besteden aan steunmaatregelen voor de Nederlandse agrarische
sector. De staatssecretaris heeft
bij de Europese Commissie bedongen dat de lidstaten (en dus Nederland ook) zelf de besteding van het
geld mogen bepalen. Maar dat lijkt
mooier dan het is. In overleg met
de LTO en de NVV heeft staatssecretaris Dijksma ervoor gekozen dit
geld in te zetten voor het project Vitale Varkenshouderij, een injectie
voor mestverwerking en de Duurzame Zuivel Keten. Voor de NMV is dit
niet aanvaardbaar. Het waren im-

mers de leden van de NMV en DDB
die in Brussel zijn geweest om hun
ongenoegen over het gevoerde beleid kenbaar te maken. Het is dan
ook niet meer dan billijk dat ook
deze organisaties deel kunnen nemen aan een overleg over verdeling
van de gelden voor crisismaatregelen.
Ledenavonden
De meeste melkveehouders die
mee zijn geweest naar de demonstratie in Brussel, hebben ter voorbereiding één van de ledenavonden
bezocht, die de NMV samen met de
DDB op diverse plaatsen in het land
heeft georganiseerd. Op deze avonden heeft Klaas Wolters namens de
NMV de fosfaatproblematiek toegelicht. Cijfers van het CBS laten zien
dat de plaatsingsruimte voor fosfaat jaar op jaar afneemt. De NMV
heeft dan ook nooit het sectorplafond voor fosfaat erkend. De cijfers laten ook zien dat het fosforgehalte van kuilgras afneemt. Tot slot
meldde Klaas dat V-focus bezig is
met een onderzoek naar de wetenschappelijke onderbouwing van het
huidige fosfaatbeleid.
De leden in de zaal gaven duidelijk aan dat als er fosfaatrechten
komen, de boeren die niet zijn gegroeid, niet mogen worden gekort.
Dit standpunt moet de NMV gaan
uitdragen.

MVP
In haar presentatie legde Sieta van
Keimpema, voorzitter van de DDB,
de werking van het Markt Verantwoordelijkheid Programma (MVP)
nog eens uit. Het is zeker niet de
bedoeling van het MVP dat er melkfabrieken gaan ‘omvallen’. Het MVP
is een crisisinstrument; de effectiviteit ervan staat of valt dan ook
met de definitie van een crisis. Sieta verwijst naar de website van de
European Milk Market Observatory (http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-observatory/index_
en.htm). Op deze site, met name
het dashboard, staat veel informatie. Helaas loopt deze informatie soms maanden achter waardoor
een vertekend beeld ontstaat. Aan
de hand van een grafiek liet Sieta
de werking van het MVP bij een crisis zien. Een dergelijke systematiek
werkt beter dan interventiemaatregelen zoals opslag van melkpoeder
en boter. Dat die niet werken hebben we inmiddels gezien.
Beraden
De beide organisaties zullen zich nu
samen met hun leden moeten beraden hoe we de politiek, waaronder
staatssecretaris Dijksma, kunnen
bewegen om in Brussel toch voor
het afstemmen van het aanbod op
de vraag (door middel van het MVP
als crisismaatregel) te gaan pleiten.

Sla alarm
tegen TTIP
10 oktober; grote manifestatie
tegen TTIP in Amsterdam
Op 10 oktober zal er een grote
manifestatie zijn tegen het handelsverdrag TTIP tussen Europa
en de VS. Dit verdrag zal de deuren wijd open zetten voor ongewenste producten. Het wordt
tijd dat we onze politici laten
zien dat ook in Nederland het
verzet tegen dit monsterverdrag
groot is en steeds groter wordt.
De manifestatie start om 13.00
uur vanaf het Jonas Daniel
Meijerplein.
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NMV lid van VoederWaarde.nl
Sinds juni 2015 is de NMV lid van VoederWaarde.
nl. Tonny te Vregelaar heeft namens de NMV zitting genomen in het bestuur van Voederwaarde.
nl. VoederWaarde.nl is een samenwerking van
mengvoerbedrijven en boerenorganisaties (NVV,
NVP, NMV en LTO). De deelnemende mengvoerbedrijven zijn ABZ Diervoeding, AgruniekRijnvallei, CAVV ‘Zuid-Oost Salland’, CLV ‘De Samenwerking’, Coppens diervoeding , Vitelia Voeders en
Voergroep Zuid.
De Nederlandse mengvoederindustrie levert op het terrein van voedselveiligheid diervoeders van hoge kwaliteit, Wat betreft de borging van de voederwaarde is de
situatie minder rooskleurig. Zo werd de voederwaarde van geleverde mengvoeders tot 2010 nergens officieel geborgd. Veehouders vonden daarom dat er meer
transparantie en controle moest komen op de voederwaarde en samenstelling van diervoeders. Het blijkt na
5 jaar Voederwaarde.nl dat transparantie van receptuur en borging van de voederwaarde voor veehouders
duidelijk toegevoegde waarde heeft.

De drie belangrijkste doelen van VoederWaarde.nl zijn:
• Volledige openheid over grondstofsamenstelling
voor afnemer.
• Eenduidige berekening van de voederwaarde met
behulp van een internationaal erkend en onafhankelijk voederwaardesysteem.
• Garanties op de voederwaarde door het uitvoeren
van interne en externe controles.
Openheid over de samenstelling en inzicht in de werkelijke (in plaats van een berekende) voederwaarde
geeft een melkveehouder en zijn adviseur meer grip
op de prestaties van de koeien. En daarmee ook een
betere voorspelling op de mineralen- en mestbalans.
Ook kunnen eventuele problemen gemakkelijker worden opgelost. Door lid te worden van Voederwaarde.
nl onderkent de NMV het belang van openheid van samenstellingen.
Meer informatie over VoederWaarde.nl kunt u lezen op
de website; www.voederwaarde.nl

NMV-leden spreken zich uit tegen
verplichte invoering Kringloopwijzer
Op een druk bezochte informatieavond op
17 september hebben de leden van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) zich uitgesproken tegen een verplichte invoering van de
Kringloopwijzer. De Kringloopwijzer is een rekensystematiek waarmee boeren inzicht krijgen in
hun mineralenstromen. De NZO en LTO zijn van
plan alle melkveehouders met ingang van 1 januari 2016 verplicht de KringloopWijzer voor hun
bedrijf te laten opstellen. De NMV-leden hebben
het bestuur nu de opdracht meegegeven om in
hun standpunt te blijven volharden.

dit de mogelijkheid biedt de ruimte op het eigen bedrijf
voor mestafzet beter te benutten.
De schriftelijke stemming aan het eind van de avond
resulteerde in een grote meerderheid van de aanwezigen die zich uitsprak tegen de verplichte invoering
van de KringloopWijzer. Er waren 48 stemmen tegen
de verplichte invoering, 20 stemmen voor en 2 blanco
stemmen. Het NMV-bestuur heeft met deze uitspraak
een overduidelijk signaal ontvangen en een gedragen
standpunt vanuit haar leden.

NMV-Voorzitter Harm Wiegersma kon een onverwacht
volle zaal welkom heten in Nijkerk bij de informatieavond Wijzer over de KringloopWijzer. Externe deskundigen waren uitgenodigd om de werking en voor- en
nadelen van de KringloopWijzer nader toe te lichten.
Frank Verhoeven, Boerenverstand, Paul Bodden, Hekkelman Advocaten, en Lubbert van Dellen, VLB, lichtten
ieder vanuit hun eigen expertise de consequenties van
de invoering van de KringloopWijzer toe. De aanwezige melkveehouders namen de uitnodiging om kritisch
te blijven en vooral veel goede vragen te stellen zeer
ter harte. De NMV-leden konden zich wel vinden in een
vrijwillige deelname aan de KringloopWijzer. Ook omdat
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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 beter kennen. Het geïnterviewde NMV-lid geeft het stokje door aan een volgende
NMV-er en stelt meteen de eerste vraag. Deze keer is Pieter de Jong aan de beurt. Hij heeft het stokje gekregen
van Herman Zonderland.
De vraag van Herman Zonderland aan Pieter de Jong:
Hoe heb je de omschakeling naar
biologisch ervaren en voorzie je
dat er op termijn nog veel meer
melkveehouders gaan omschakelen naar deze vraagmarkt?
Omschakelen naar biologisch zit
vooral tussen de oren. Zelf had ik
het voordeel dat ik erg actief was bij
de eerste milieucoöperaties Vel/Vanla van Nederland. Daar werd naast
de zorg voor het coulissenlandschap
ook een koppeling gemaakt naar
mest uitrijden met de ketsplaat. Een
handicap bij de bedrijfsontwikkeling waren de vaak kleine percelen
weiland. Toen we ook nog probeerden te leren van slimme, oude boeren kregen we al snel het predicaat
“Ot en Sien landbouw”. Door in studiegroepen aan de slag te gaan met
de inzichten van Jaap van Bruchem
konden we steeds verder gaan met
kringlooplandbouw op ons eigen bedrijf.
Voor mijn omschakeling in 1998 waren er steeds wachtlijsten in de zuivel voor bio-melk. De zuivelindustrie denkt vooral in bulk; nichemarkten worden overgelaten aan de
kleine jongens zoals Rouveen. Toen
Henk Brouwer begon met de bouw
van een nieuwe zuivelfabriek FEZ
(Fryske Ecologische Zuivel) vlak bij
Drachten was dit een mooi moment
om op in te spelen. Na een jaar werd
op mijn melkrekening in een extra
regel een bio-plus van 5.2 guldencenten vermeld. Dit was net op tijd.
Door het faillissement van Bastiaansen Biozuivel ontstonden weer
wachtlijsten. Uit nood is toen EKO
Holland opgericht om als boeren zelf
de melk te gaan vermarkten. Dit is
in de loop der jaren een belangrijke
speler op de bio-markt geworden.
Ook op de bio-markt wordt nu over
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de melkprijs voor het komende jaar
onderhandeld met de grootgrutters.
Dat geeft rust voor beide partijen.
In mei dit jaar was er even 35%
overschot; dan gaat bio-melk naar
de gangbare spotmarkt. Nu is er
een tekort en wordt bio-melk opgekocht in het buitenland. Het verschil
in prijs tussen bio-melk en gangbare melk is nog nooit zo groot geweest als nu met de dalende melkprijs voor gangbare melk. Bio-boeren hebben een strijd moeten leveren om de ontkoppeling van de
gangbare melkprijs af te dwingen.
Ze moesten eerst uit het overleg
weg lopen, maar de ontkoppeling is
nu een feit.
Of ik voorzie dat er meer boeren
gaan omschakelen? Dat is koffiedik
kijken. Het is afwachten wat andere
landen gaan doen en ook of er meer
vraag uit China komt. Omschakelen
kost twee jaar land, veel energie en
geld. Tijdens de omschakeling moet
je melk leveren voor gangbare prijzen. Zonder kunstmest wordt de
grond eerst geel en het bodemleven
moet wennen. Het aandeel klaver
is een punt van aandacht. Ik denk
wel dat erg extensieve boeren met
veel natuur in de achtertuin zich

toch eens achter de oren moeten
krabben. En zich moeten afvragen
of we op termijn niet geld laten liggen. In Nederland zijn de grondprijzen te hoog, maar door de nieuwe
fosfaatrechten-regeling krijgt alles
een nieuwe wending. En toch zijn er
weinig omschakelaars. Dat zit tussen de oren.
Kun je iets over jouw bedrijf
vertellen?
Op ongeveer 70 ha grond probeer
ik net op Skal-norm het aantal koeien te melken zonder antibiotica. In
2011 is er een nieuwe vrijloopstal
bij gebouwd met het idee daar in
de kringloop boomresten te verwerken. Er lopen nu ook wat 100 procent Deense jerseys tussen de andere koeien. Jerseys zijn een erg sober ras.
De bedrijfsnaam is ”Feanster coulissen biologisch melkveebedrijf”. Die
bedrijfsnaam heeft een dubbele betekenis; enerzijds verwijst de naam
naar het typische elzen-coulissenlandschap nabij het dorp. Maar de
naam geeft ook aan dat je meer inzicht krijgt hoe in de natuur ook een
soort van coulissen worden opgetrokken.

Als je de cursus ”Resonantie in de
Natuur” van Andeweg hebt gedaan,
gaat er een andere wereld voor je
open. Net zoals de landbouwcursus
van Steiner voor de biologisch dynamische landbouw. De belangrijkste
basis is wel dat het nuchtere boerenverstand het altijd wint. Ook bij
de inzet van klassieke homeopathie.
Er is een stelling dat “als een boer
in de stress is, zijn koeien dat ook
zijn”. Het stresshormoon remt de interferonproductie en daardoor vermindert de weerstand. Deze stelling
kun je ook gebruiken bij het verbod
kalveren aan te binden. Koeien zijn
van nature vluchtdieren. Wilde koeien pompen zich vol met stresshormoon. Juist makke koeien worden
oud. Het is een natuurwet dat de inprentperiode maar kort is na de geboorte van een kalf.
Wat zijn volgens jou op dit moment de grootste problemen in
de melkveehouderij?
Boeren hebben door de eeuwen
heen allerlei oorlogen en crisissen overleeft. Het is maar de vraag
of we de bureaucraten van Brussel overleven. Vandaar ook dat we
met de bus naar de demonstratie
op 7 september in Brussel zijn gegaan. Als je dan in de (Friese) pers
hoort dat we ons hebben misdragen
tegenover die ‘arme’ ME in Brussel
lijkt het alsof men erbij is geweest.
Er waren minstens 150 Nederlandse boeren en die hebben zich voorbeeldig gedragen. Europarlementa-

riër Annie Schreijer(CDA) stond tussen de boeren, tractoren en traangas aan de goede kant van de afzetting. De LTO-bestuurders en Europarlementariër Huitema (VVD) liepen tussen de jongens van de ME,
net als Omrop Fryslân.
Wat is er met de belangbehartiging
in Nederland aan de hand.? En wat
komt er op de tv? Het is goed dat er
een NMV is die in stilte probeert de
boeren een inkomen te geven.
Waarom ben je lid van de NMV
geworden?
Zelf ben ik tot juli 2015 ook nog altijd lid geweest van LTO. Ik wil eerst
maar eens kijken hoe na 1 januari
het fosfaatdossier voor mijn bedrijf
uitpakt. Waarom timmeren “Netwerk GRONDig”, ” De Natuurweide”
en de NMV nu meer aan de weg?
Het is zeker nodig dat de NMV als
een luis in de pels van de belangenbehartiging in Nederland zit. In het
verleden werd gezegd dat meneer
pastoor de arbeiders rustig moest
houden. Voor een grote belangenbehartiger is die taak van een pastoor niet meer van deze tijd. Toch
zie ik er nog wel eens wat trekje
van. Waarom zijn er slechts enkele bestuurders van LTO naar Brussel gegaan?

Waar moet de NMV zich vooral
op richten / mee bezig houden?
”Stikstof is net een Jachthond; altijd
op zoek naar zuurstof en koolstof”.
Dit is een citaat van Rudolf Steiner, die in 1924 de Landbouwcursus
voor Biologische Landbouw schreef.
Het idee dat stikstof meer opbrengst
geeft is niet de hele waarheid. Een
ander deel van de waarheid is dat
door stikstof wereldwijd de organische stof versneld opbrandt. Er ontstaat een tijdbom in de landbouw.
Het is mooi dat er veehouders zijn,
want goede mest wordt waardevol
in de toekomst. Maar is het nog een
politiek probleem. Waarom wordt
mest export verboden of wordt mest
zelfs verbrand???
Aan wie wil je dit estafettestokje doorgeven en welke vraag wil
je hem stellen?
Ik wil het stokje doorgeven aan
Sjaak de Ruiter.
De baas van CONO zag al drie jaar
geleden deze lage melkprijzen na de
afschaffing van de quotering aankomen Hij koos toen voor het NMVstandpunt dat er een vorm van regulering moest blijven. Wat is nu
dan de visie van een CONO-lid aangezien de kaas toch nog een plusje
heeft? Hoe ver gaat maatschappelijk ondernemen voor een zuivelindustrie in de toekomst?

O P R O E P
Meld altijd uw
faunaschade ook als u
geen tegemoetkoming
vraagt

5

Uit de EMB nieuwsbrief van augustus 2015
Elke maand publiceert de European Milk Board (EMB) een Nieuwsbrief. Deze Nieuwsbrief 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.

In het voorwoord verwijst Sieta
van Keimpema, vicevoorzitter van
de EMB, naar de demonstraties in
Brussel op 7 september. De EMBleden hebben een ondubbelzinnig
signaal afgegeven dat de situatie
op melkveehouderij-bedrijven verschrikkelijk is. Duizenden boeren
hebben met hun tractors gedemonstreerd voor structurele veranderingen in het zuivelbeleid. De reis naar
Brussel was belangrijk voor ons,
laat dat duidelijk zijn. Melkveehouders zitten diep in de problemen.
Solidariteit was groot op 7 september; een burgerinitiatief en een
aantal
ontwikkelingsorganisaties
deelden de visie van de EMB. Des
te schokkender is het hoe de landbouwministers zich van de domme
hielden. Als je kijkt naar het pakket maatregelen is het duidelijk dat
ze absoluut niet hebben begrepen
waar de boeren zich zorgen om maken. De 500 miljoen euro voor exportsubsidies en PR zijn bedoeld als
zoethoudertje of de politici volgen
bewust een verkeerde strategie!
Niets wordt gedaan aan de overproductie van melk. In tegendeel overproductie wordt nog steeds gepromoot.
Het pakket maatregelen dat de
landbouwministers hebben vast-

gesteld gaat de structurele problemen niet oplossen. Crises zullen elkaar blijven opvolgen. Maar zo lang
beleidsmakers niet accepteren dat
structurele maatregelen nodig zijn,
blijven wij, boeren, demonstreren
voor maatregelen die leiden tot een

Verkeerde maatregelen

In tijden van crisis is een vrijwillige
productiebeperking nodig met behulp van het Markt Verantwoordelijkheid Programma (MVP) om prijzen geleidelijk te stabiliseren.

Een kortzichtige exportstrategie die
buitenlandse markten overspoeld
met Europese overschotten. Die
markten (Rusland, China) zijn ook
verzadigd. Dit zet steeds meer druk
op de prijs.

Interventieprijzen alleen verhogen
met gelijktijdige productiebeperking.

Interventieprijzen verhogen zonder
gelijktijdige productiebeperking.

Een gedegen analyse van de situatie is noodzakelijk. Het Russisch
embargo en de verminderde export
naar China moeten in de juiste context worden geplaatst; dit zijn redenen waarom de vraag niet gelijk
opgaat met het aanbod. Daarom
moet de productie worden beperkt.

Futures-markten zijn niet geschikt
om een prijzen crisis te voorkomen. Als de prijzen laag blijven als
gevolg van overproductie, worden
futures ook niet tegen hogere prijzen afgesloten.

Hetzelfde geldt voor geopolitieke en geo-economische ontwikkelingen. Als bijvoorbeeld een daling
van de olieprijs, een financiële crisis of terrorisme een daling in de
vraag teweeg brengt, moet ook het
aanbod dalen.

Subsidies zijn geen oplossing. Directe betalingen aan producenten
kunnen de oorzaak van het probleem niet wegnemen. De Europese markt heeft te maken met chronische overschotten, die niet met
een simpele subsidie verdwijnen.

Fosfaat overleg Houtsma
Overleg PAS en AERIUS Ministerie EZ
Algemeen overleg Den Haag
Sectoroverleg agrarische vakbonden
Overleg werkgroep rustgebieden winterganzen
Actie in Brussel
Sectoroverleg Technische briefing Economische Zaken
Bijeenkomst themagroep Onderzoek en Innovatie
Werkconferentie Brabantse Bodem
Overleg Rendac
Gesprek met RVO
Werken aan weerbaarheid
Vakbondenoverleg
Ledenbijeenkomst Kringloopwijzer
Strategisch overleg melkveehouderij met Algemeen Bestuur Nevedi
Regiegroep Technisch overleg fosfaatrechten
Themagroep Rundergezondheid (DKR) Zuivelnl
Weidetop
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Wat werkt wel, wat werkt niet
Op dit moment worden veel maatregelen besproken. Hieronder een
overzicht welke maatregelen wel effectief zijn en welke niet.

Effectieve maatregelen

NMV op pad
1-9
3-9
3-9
4-9
4-9
7-9
7-9
8-9
9-9
9-9
11-9
16-9
16-9
17-9
21-9
24-9
25-9
30-9

langdurig stabiele melkmarkt.

Ons belang bij sociale media
Facebook, twitter. Veel boeren denken ‘Laat maar, wat moet ik ermee?’ Toch is het belangrijk om
ook als boerenfamilie een gratis account van een of meer social media te hebben. Door de hoge advertentiekosten wordt er steeds vaker
nieuws via sociale media aangeboden.

Als u uw eigen account koppelt aan
het account van vrienden, bekenden, collega’s en familie ontstaat er
een groot netwerk. Via dit netwerk
kunnen boeren elkaar op de hoogte
houden van allerlei relevante en actuele zaken. Via sociale media kunnen wij het positieve nieuws uit de
sector liken en delen. @Boerburgertweet is zo’n initiatief.
Organisaties waar wij last van kunnen hebben, werken al langer op
deze manier. Wakker Dier bijvoorbeeld heeft meer dan 100.000 volgers op facebook. Met valse beeldvorming is het zo gemakkelijk mensen te mobiliseren om iets te ondernemen. Een tegenhanger is Anti
Wakker Dier, die al ook een groot
aantal volgers heeft.

Als u een account heeft kunt u interessante media, organisaties en
personen volgen. Let op uw privacy instellingen bij wat u wilt delen.
De NMV heeft zelf ook een facebook
en twitter account en stelt het op
prijs als u ons op facebook liked en
op twitter volgt.
https://www.facebook.com/pages/
Nederlandse-MelkveehoudersVakbond/121383657943986?fref=ts
twitter @NMVnieuws

VAN DE VOORZITTER
Kringloop denken en voortschrijdend inzicht
Een tijd geleden sprak een lid van
Royal Friesland Campina (RFC) tijdens
een ledenavond voorzitter Piet Boer
aan. Hij vond dat RFC zich in de mestverwerking moest begeven omdat die
anders onvoldoende van de grond zou
komen. De voorzitter antwoordde hem
dat dit geen doelstelling van de coöperatie was. In een sectoroverleg waar
ook RFC deel van uit maakte werd de
NMV gevraagd na een presentatie in
te stemmen met het verplicht stellen
van de Kringloopwijzer. Als afgevaardigden van het bestuur hebben we dit
aan het Dagelijks Bestuur (DB) voorgelegd. En omdat we er ook in het DB
niet uitkwamen hebben we een ledenraadpleging gehouden. De NMV-leden
hebben zich met een overgrote meerderheid uitgesproken tegen de verplichte invoering van de Kringloopwijzer. Dit betekent niet dat men geen
voordelen ziet in de Kringloopwijzer
als managementinstrument, maar dan
niet met een verplicht karakter. In de
afgelopen 15 jaar zijn de gebruiksnormen van fosfaat met 34% afgenomen
terwijl het fosfaat in de watermonsters
van het RIVM ongeveer gelijk is ge-

bleven. Ik denk dan ook dat zelfs als
je alle mest zou verwerken of exporteren, het nog maar de vraag is of de
doelstelling hiermee wordt gehaald.
Of anders gezegd de verontreiniging
moet ergens anders vandaan komen.
En als dat inderdaad zo is kan dit niet
de veehouderij in de schoenen worden
geschoven. Op de NMV-themadag De
Bodem heeft geen Fosfaatplafond, is
hier uitgebreid op in gegaan. RFC wil
graag dat wij duurzaam gaan produceren. Daar worden zelfs basispunten
voor gegeven. Op energie zijn maximaal 40 basis punten te verdienen.
RFC streeft ernaar om zelf jaarlijks
2% minder energie te verbruiken. Ook
ziet RFC graag dat de leden energieneutraal gaan produceren. Dit is op
zich een nobel streven. Veel melkveehouders moeten echter mest afvoeren. Dit kost geld en vraagt energie.
Bovendien moet de melkveehouder
kunstmest kopen om zijn land te bemesten. Voor de productie van kunstmest is een hoeveelheid energie nodig
die overeenkomt met ongeveer 10%
van de jaarlijkse gasproductie in Groningen. En dan hebben we het nog niet

over alle transportbewegingen die hierbij horen. Als we als sector samen met
RFC het voor elkaar krijgen om meer
plaatsingsruimte per ha voor mest te
realiseren ten koste van de kunstmest
dan drinken binnenkort alle Groningers
geen Grolsch meer maar uitsluitend Optimel. En als we dan ook nog energieneutraal gaan produceren zijn we met
recht de meest duurzame voedingsproducenten ter wereld. Ook kunnen we
dan het geld dat RFC anders in mestverwerking zou investeren, gebruiken
om de dalende consumptie van zuivelproducten weer op te krikken. Om dit
voor elkaar te krijgen moeten we niet in
een kringetje blijven denken maar handelen met de blik vooruit. Eventueel ondersteund door Foqus Planet die dit dan
wel moet belonen in euro’s in plaats van
een verplichting in
de leverings-voorwaarden. Want inkomen, daar draait
het om!

Harm
Wiegersma,
voorzitter NMV
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Agenda
19 oktober
NMV-bestuursvergadering om
20.00 uur in De Schakel, Nijkerk
27 t/m 29 oktober
Rundvee & mechanisatie vakdagen, Hardenberg
16 november
NMV-bestuursvergadering om
20.00 uur in De Schakel, Nijkerk
Op de NMV-site www.nmv.nu
vindt u actueel nieuws.

Adressen NMV
Secretariaat NMV
Krachtighuizerweg 28, 3881 PD Putten

De NMV op beurzen
Beurzen zijn een uitstekende gelegenheid voor het NMVbestuur
om u als lid te ontmoeten en met u over allerlei zaken rondom
de melkveehouderij te praten. Als bestuur willen wij graag weten
welke zaken spelen bij onze leden, wat leden belangrijk vinden en
waar we onze energie (en onze pijlen) op moeten richten. Zeker in
deze moeilijke tijden van crisis op de zuivelmarkt.
Daarom staan we op beurzen om in contact te komen met u.

Dit najaar staat de NMV nog op de volgende beurzen:

tel. 06 213 22 313
email info@nmv.nu

Hardenberg

27, 28 en 29 oktober

Gorinchem

17,18 en 19 november

www.nmv.nu
Contactpersonen NMV

Wij hopen u op een van deze beurzen te mogen ontmoeten!!

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:

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 tarieven en onze overstapservice.
Wij nemen alle administratieve
rompslomp uit handen en verzorgen de totale, naadloze overstap.
Hierdoor blijft u te allen tijde ver-

zekerd van levering van stroom en
gas.
Wilt u net als vele andere collega-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.

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 contactpersonen of bij het
NMV-secretariaat.

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

Foto ‘Koebont’: Roeland Koning
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De NMV voor en door melkveehouders.
Uw inkomen en belang is onze prioriteit!

LEDENACTIE

Sjaak Ruyter, Schagen, 0224-297156

