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Faunaschade en
NMV-bijeenkomst 3 Fotowedstrijd5

Landbouwregeling per 
1 januari afgeschaft 8

Op 20 september was er een regiobij-
eenkomst op de proefboerderij Veen-
weiden Innovatiecentrum Zegveld (VIC 
Zegveld) waarvan NMV deelnemer is. 
De NMV vindt het erg belangrijk dat er 
onderzoeken uitgevoerd worden naar 
zaken die van belang zijn voor melkvee-
houders. De aanwezige melkveehou-
ders pasten maar net in de zaal om de 
prikkelende presentatie van Frank Lens-
sinck te aanschouwen. 

Lenssinck betoogde dat aanpassen aan 
veranderingen een belangrijke eigenschap 
is om te kunnen overleven. Neem het kli-
maatakkoord van Parijs, waarin reductie 
van CO2 is toegezegd. De Nederlandse 
veengrond geeft bijna net zoveel CO2-
uitstoot als de CO2-emissie van de Neder-
landse huishoudens. 
Nu bereiken ons berichten dat er som-
mige partijen zijn die de CO2 uitstoot van 
veen willen verminderen en de bodemda-

ling beperken door middel van verhoging 
van de waterstand. Dit is een spookbeeld 
voor de melkveehouderij omdat het pro-
ducerend vermogen van de veengrond af-
neemt en er minder weidegang kan plaats 
vinden. Want de toplaag van het veen 
verslechtert. Minder weidegang is slech-
ter voor NH3 emissies en bij een hogere 
grondwaterstand is er meer kans op lever-
bot en salmonella. 

NMV is dan ook verheugd dat Lenssinck 
aangeeft dat schoner water wordt bevor-
derd en bodemdaling tegen kan worden 
gegaan door vermenging met klei. Hierbij 
kun je denken aan het periodiek toedienen 
van kleikorrels. In combinatie met gewas-
sen met een goed wortelstelsel zorgt de 
klei voor het vasthouden van koolstof en 
meer organische stof in de bodem. Bij de 
ruimte voor de rivierprojecten komt er de 
komende jaren heel veel klei vrij die lang 
niet allemaal geschikt is voor de baksteen-
industrie en het maken van nieuwe dijken. 
Deze klei is volgens Frank Lenssinck een 
belangrijke sleutel tegen bodemdaling en 
het klimaat. Bovendien zorgt het ook nog 
eens voor schoner water. 

In Zegveld worden ook proeven gedaan 
met adaptief waterbeheer door middel 
van drukdrains tussen sloten die de perce-
len vanaf de onderzijde op gepaste tijden 

Proefboerderij Zegveld toont verras-
sende oplossing tegen bodemdaling en 
minder CO2-uitstoot op veen
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van water voorzien. Dit is veel effectiever 
dan beregenen. De wortels van gewas-
sen passen zich aan weersomstandighe-
den aan. Op dit moment heb je volgens 
Frank Lenssinck nog de bevoegdheid om 
de grondwaterstanden zelf te beïnvloe-
den. Hij verwacht dat dit in een Keur, de 
wet van het waterschap, de komende jaren 
aan banden wordt gelegd.

De komende tijd werkt Zegveld aan proe-
ven over de omstandigheden waarbij men 
mest uit kan rijden. De zon, wind, lucht-

vochtigheid en het toedienen van water 
aan mest zijn van groot belang voor de 
NH3-emissies. Bovengronds mest uitrij-
den is onder gunstige omstandigheden 
beter dan emissiearm uitrijden van mest 
onder ongunstige omstandigheden. Zelfs 
de geurbeleving van zwavel is beter tij-
dens gunstig weer voor mest rijden. De 
capaciteit van loonwerkers om bij gunstig 
weer te kunnen mest rijden wordt steeds 
slechter. Wij hopen dat Zegveld met aan-
bevelingen komt om in het uitrijseizoen 
van mest niet meer uit te hoeven gaan van 

vaste data maar van feitelijke omstandig-
heden omdat die het doel ‘een beter mi-
lieu’ wel dienen.

Na de presentatie konden de leden  in het 
zonnetje bijkletsen en een hapje eten met 
het bestuur en de mensen van Zegveld. De 
geslaagde dag werd afgesloten met een 
bedrijfsbezoek. 
Als u meer wilt weten over VIC Zegveld 
kunt u op de website kijken en zich aan-
melden voor een gratis nieuwsbrief via de 
e-mail: http://www.veenweiden.nl/
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Heel veel melkveehouders hebben nog 
steeds te maken met faunaschade door 
allerlei in het wild levende dieren. Bij de-
rogatiebedrijven met 80% grasland zijn 
zomer- en winterganzen vaak de groot-
ste schadeveroorzaker. 

Om de komende jaren schade te mogen 
blijven bestrijden is het van groot belang 
dat alle schade gemeld wordt op de site 
www.faunaschade.nl, dit is kosteloos. 
Volgens de provincies gebeurt dat nog 
steeds te weinig. Als grondgebruikers 
geen schade melden, kan dat tot gevolg 
hebben dat er bij de beleidsmakers de 
indruk ontstaat dat er geen schadepro-
bleem is, waardoor schadebestrijding 
steeds moeilijker wordt. Wij adviseren u 
om eventueel samen met de hulp van uw 
jager alle faunaschade te melden zowel 
ganzenschade als ook schade van wilde 
zwijnen, dassen, roeken en nog vele an-
dere soorten.

Als u daadwerkelijk een tegemoetko-
ming aanvraagt, dient u rekening te 
houden met de voorzorgsmaatrege-
len die grondgebruikers zelf moeten 
nemen, zoals de inzet van uw jager op 
het juiste moment en met de juiste fre-
quentie. Maar u dient ook te vermelden 
welke dieren verantwoordelijk zijn voor 
de schade. Als een aandeel door bijvoor-
beeld de nijlgans of de Canadese gans 
(vrijstellingslijst), die onbeperkt bestre-
den mogen worden, wordt veroorzaakt, 
geeft dat deel geen recht op een tege-
moetkoming. De provincies laten hun 
taxateurs beter observeren welke soor-
ten in uw buurt voorkomen. Zorg ervoor 
dat u de soorten herkent of laat uw jager 
u voorlichten. U moet immers zelf opge-
ven welke soorten verantwoordelijk zijn 
voor uw schade. Op de navolgende site 
https://www.vogelbescherming.nl kunt 

u afbeeldingen van de meeste soorten 
vinden.

In een overleg met BIJ12/Faunafonds 
werd duidelijk dat, als u zelf de taxateur 
begeleidt in het veld, tijdens de beoor-
deling van de schade, u beter kunt stu-
ren op de werkelijke omvang van uw 
schade. In een latere fase is het feitelijk 
niet meer mogelijk om een hertaxatie 
op te stellen omdat dan de omstandig-
heden in het veld gewijzigd zijn. https://
www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/
tegemoetkoming-faunaschade/

NMV organiseert een belangrijke bij-
eenkomst inzake schadebestrijding op 
12 oktober in ’t Haske in Joure, kijk op 
pagina 5 van deze Koebont voor de 
details!

Faunaschade

Effect mestbeleid op bodem
Op 8 september organiseerde Vereni-
ging tot Behoud van Boer en Milieu 
(VBBM) een symposium over Bodem-, 
Mest- & Voedselkwaliteit. Het doel van 
de bijeenkomst was bewustwording van 
de gevolgen van het gevoerde mestbe-
leid voor de bodem.

Ook voor de NMV is het effect van het 
mestbeleid op de bodem en zo ook op 
de kwaliteit van het ruwvoer van essen-
tieel belang. Tevens is dit van invloed op 
de gezondheid van onze koeien. Dit is 
wat ons betreft steeds het uitgangspunt 
voor een werkbaar mestbeleid. Daarom 
waren er ook verschillende NMV-leden 
op het symposium aanwezig. 

Voorafgaand aan de bijeenkomst zijn er 
verschillende onderzoeken gedaan op 
twee aangrenzende melkveebedrijven. 
Eén van de bedrijven was van Erik Valk, 
voorzitter van de VBBM, hij mag zijn 
mest bovengronds uitrijden. Het andere 
bedrijf is van de buurman Overmars, hij 
heeft een gangbaar melkveebedrijf en 
bemest zijn percelen met een zodebe-
mester. De onderzoeken zijn uitgevoerd 
door onafhankelijk bodemonderzoeker 
Peter Vanhoof. Op beide bedrijven zijn 
de verschillend bemeste stroken meer-
dere dagen onderzocht. Bij Valk en Over-
mars werd bedrijfseigen drijfmest op 
twee stroken met 15 m3/ha en 25m3/ha 
geïnjecteerd. Op het bedrijf van Erik Valk 
werden er daarnaast nog twee stroken 

met 9m3 en 15m3 bovengronds bemest, 
omdat Overmars geen vrijstelling heeft 
voor bovengronds bemesten, is hier ge-
injecteerd. Valk stuurt in zijn bedrijfsvoe-
ring extra op de kwaliteit van zijn (drijf)
mest, dit is tevens een speerpunt van 
de VBBM. Mest dient volgens hen meer 
organisch gebonden stikstof te bevat-
ten en een juiste verhouding koolstof/
stikstof.
Uit de onderzoeken bleek dat kleine 
hoeveelheden mest per keer toedie-
nen beter is dan grote hoeveelheden 
mest omdat kleine hoeveelheden voor 
een beter bodemleven zorgen. De mest 
wordt beter benut, wat ook weer zorgt 
voor een beter gewas.

Canadese ganzen (foto: P. Zuidema)

Nijlganzen (foto: P. Zuidema)



Bij het injecteren van mest komt er veel 
mest op een strook en daartussen niets. 
Verhoudingsgewijs wordt er volgens 
Vanhoof, bij toediening van 25 ton mest 
per ha, omgerekend 100 kuub mest op 
de geïnjecteerde stroken toegediend.
Het bodemleven gaat bij zo’n hoge 
mestgift verloren en herstelt zich vanuit 
de niet bemeste stroken langzaam en 
moeizaam.
Bovengronds aanwenden van mest geeft 
een beter bodemleven en een betere be-
nutting van de mest, dus de voedings-

stoffen worden beter opgenomen in de 
gewassen.

Een andere spreker was Anton Nigten, hij 
gaf uitleg over de wetenschappelijke on-
derbouwing van de relatie tussen mest-, 
bodem- en voedselkwaliteit.
De verhoudingen van de mineralen in 
mest en dus ook in de bodem zijn ver-
stoord.
We geven de bodem te veel kalium en 
stikstof en te weinig natrium, magne-
sium, en sporenelementen zoals ijzer, 

mangaan, zink en koper.
Daarnaast is zuurstof in de bodem van 
groot belang voor een goede en juiste 
werking van mest in de bodem. Zuurstof 
in de bodem is alleen mogelijk wanneer 
er een goed werkend bodemleven is. In-
jectie van mest zorgt juist voor een af-
name van zuurstof in de bodem.

Er is een interessant filmpje gemaakt 
van het onderzoek van VBBM, door Huib 
Schoonhoven.
https://youtu.be/-oianYLzScE

NMV-lid in de spotlight
Iedere maand zetten we een NMV-lid
of NMV-bestuurder en zijn/haar be-
drijf spreekwoordelijk in de schijnwer-
pers. Aan de hand van een aantal vra-
gen 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. 
Actief NMV-lid, Jan Aantjes aan het 
woord:

Jan Aantjes is 56 jaar oud en boert samen 
met zijn vrouw en vier kinderen van 28, 26, 
21 en 15 jaar. Iedereen helpt een handje 
mee, ook de schoonzoons en schoon-
dochter zijn actief op het bedrijf. Dit is 
zeker prettig bij het melken van de 90 
koeien, wat nog op de grup gebeurd. Al 
met al een heel agrarisch gezin, waarvan 
de opvolging vastzit op een nieuwe stal 
en financiering. Jan vertelt: ‘Overname is 
alleen mogelijk met een nieuwe stal. We 
boeren momenteel ‘natuurinclusief’, de 
afgelopen winter hebben we er 20 hec-
tare natuur bij gekocht. We zijn niet bi-
ologisch’. Zelf heeft Jan daar wel over 
gedacht, maar de kinderen voelen er niet 
zoveel voor. Jan is van mening dat je, je 
aan moet passen aan wat de jeugd wil. 
Zelf is hij met een aantal dieren begonnen 
zonder dat hij grond had, dit heeft hij via 
zijn netwerk uit weten te bouwen. 

Waarom ben je lid van de NMV gewor-
den?
‘Ik vind dat we georganiseerd moeten zijn. 
Ook wil ik daar financieel aan bijdragen. 
Na de MKZ-crisis heb ik bedankt bij LTO 
en ben in mijn zoektocht naar een alterna-
tief bij NMV terecht gekomen. Het ontbre-
ken van ledenoverleggen en het sluiten 
van de veemarkten was voor mij de reden 
om bij LTO weg te gaan’. Jan heeft 120 fo-

kooien en veel handel met schapen dus 
was hij afhankelijk van prijsvorming via 
de veemarkten. Hij gelooft dat een aantal 
mensen bij LTO de markten indertijd dicht 
wilden gooien en daarop aangestuurd 
hebben. Jan had ledenoverleg bij LTO ver-
wacht maar dat gebeurde niet. ‘Ik vond 
dat laag, niet met leden overleggen. Er is 
tijd genoeg om in de besluitvorming de 
leden te raadplegen. Je kunt niet op eigen 
houtje beslissingen nemen. Je kunt zaken 
mee terugnemen, ter overweging, maar je 
kunt als bestuurder zo’n belangrijk besluit 
niet zelf nemen. Bij NMV kan wél ieder-
een meepraten. Soms komt het voor jezelf 
minder effectief uit maar je hebt als lid wel 
echt een stem. Dat is belangrijk!

Wat zijn volgens jou op dit moment de 
grootste problemen in de melkveehou-
derij?
Volgens Jan is het grootste probleem 
maatschappelijke acceptatie. Het goed uit-
dragen van de standpunten. Hij vindt dat 
we dat beter moeten uitdragen. ‘In over-

leg kun je elkaar beter leren begrijpen, dat 
geldt ook voor milieudefensie. Als je zaken 
uitlegt krijg je meer begrip. Veel mensen 
weten niet wat er allemaal komt kijken aan 
regels, bijvoorbeeld bij weidevogelbeheer. 
En welke sancties je kunt krijgen als zo’n 
controleur ook heel fanatiek allerlei ande-
re zaken gaat constateren. Dat zorgt voor 
wantrouwen’ aldus Jan. Hij voegt er nog 
aan toe dat het er ook om gaat hoe je als 
boer mensen bejegend, Jan durft zelf zijn 
ongelijk wel toe te geven als het zo is’.

Waar moet de NMV zich vooral op rich-
ten / mee bezig houden?
‘Ik vind dat er meer nadruk op het inko-
men gelegd mag worden, we moeten bo-
venaan zetten dat extra inspanning extra 
beloond wordt. Ik wil NMV graag uitda-
gen om meer werk te maken van het in-
komen van de boeren’.

Aan wie wil je dit estafettestokje door-
geven en welke vraag wil je hem/haar 
stellen?
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Jan Aantjes: Dit is mijn andere hobby.



‘Ik geef het stokje door aan Evie. Mijn 
vraag aan haar is: Hoe denken jullie in de 
toekomst om te gaan met fosfaatrechten? 
Kopen, afwachten, wat zijn jullie overwe-
gingen?

Welke boodschap wil je meegeven aan 
de leden van de NMV?
‘Ik wil de leden met kennis en een mening 
oproepen mee te doen! Neem plaats in 
een commissie! Bij de NMV heb je de mo-
gelijkheid om mee te praten. De drempel 
om deel te nemen aan een commissie is 
bovendien heel laag. Ik zou absoluut aan 
de leden willen vragen: Sluit je aan! 

Aanmelden voor een commissie? Stuur 
een mail naar info@nmv.nu of bel 06 213 
22 313 en geef aan waar je interesse ligt.
(red.)

www.boutadvocaten.nl

www.agrisun.nl

Landbouwregeling afge-
schaft per 1 januari 2018
Het hangt ondertussen al een tijd in de 
lucht maar nu lijkt het dan inderdaad zo ver 
te komen: In de door het rijk gepubliceerde 
begroting staat dat per 1 januari 2018 de 
landbouwregeling wordt afgeschaft. Dit 
betekent dat alle landbouwers een BTW- 
boekhouding zullen moeten gaan voeren. 
Op dit moment is het nog mogelijk om in 
de landbouwregeling buiten alle rechten 
en plichten van een BTW-boekhouding te 
blijven. 

De agrarische ondernemer hoeft, wanneer 
hij onder de landbouwregeling valt, geen 
BTW te rekenen over de diensten of le-
veringen die hij als agrarisch ondernemer 
uitvoert, maar mag ook geen voorbelas-
ting terugvorderen. De inschatting is dat 
de afschaffing van de landbouwregeling 
de schatkist zo’n 22 miljoen euro op moet 
gaan leveren.

Rozalien@Rozalien1
“Rutte kan niet in z’n ééntje zorgen 
dat meer mensen profiteren”. Intussen 
schaft hij #landbouwregeling gewoon 
af. #kletskous #nieuwsuur

Mieke Smits@philomenasmits
Klei uit #ruimtevoorderivier projecten 
kan ingezet worden tegen #bodem-
daling #veen volgens vic #zegveld @
NMVnieuws

Marcel Vossestein@Vossestein
Als antwoord op @faunabescherming 
In geen andere provincie wordt zoveel 
faunaschade omgerekend per inwo-
ner betaald als in Friesland Politiek en 
bestuur gaan er gretig in mee! 

NMV op Twitter
Uitnodiging
NMV-bijeenkomst
voor leden en belangstellenden

Onderwerp:
Schadebeleid binnen de nieuwe Natuurwet

Welke gevolgen heeft de nieuwe Wet Natuurbescherming voor melkvee-
houders? Denk bijvoorbeeld aan schadebestrijding.

Datum:  12 oktober
Locatie:  ’t Haske Joure, Vegelinsweg 20, 8501 BA 
Aanvang:   20:00 uur 

Aarzel niet, bezoek de bijeenkomst!
Wij verwelkomen u graag!

Voor meer informatie, ga naar onze website www.nmv.nu of lees het 
ledenbericht in uw e-mailbox.
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Het hele gezin helpt mee op het melkveebedrijf
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Bijna tweederde van melkveehouders 
wil inzicht in samenstelling mengvoer
Bijna tweederde van de melkveehou-
ders wil op aanvraag inzage kunnen 
krijgen in de exacte samenstelling van 
het geleverde mengvoer. Dat consta-
teert agrarisch marktonderzoeksbu-
reau Geelen Consultancy uit Wagenin-
gen uit een online onderzoek onder 
921 melkveehouders.

In opdracht van VoederWaarde.nl heeft 
Geelen Consultancy het online onder-
zoek uitgevoerd. De algehele conclusie 
van het onderzoek is dat melkveehou-
ders veel waarde hechten aan transpa-
rantie en controle op het gebied van 
voederwaarde.

Inzage in exacte samenstelling
Bijna tweederde van de melkveehou-
ders geeft aan dat het op aanvraag 
inzage kunnen krijgen in de exacte sa-
menstelling van het geleverde voer voor 
hen belangrijk is (zie grafiek). Ongeveer 
eenzelfde aantal melkveehouders is het 
ermee eens dat het voeren van exact de 
juiste voederwaarde steeds belangrijker 
wordt voor een correcte mineralenba-
lans. Tachtig procent geeft aan dat de 
geleverde voederwaarde belangrijk is 
voor het behalen van goede resultaten 
en driekwart vindt dat onafhankelijke 
controle op de vermelde voederwaarde 
belangrijk is.

Gegarandeerde voederwaarde
Geelen Consultancy constateert dat er 
geen verschillen zijn in de antwoorden 
tussen melkveehouders die voer afne-
men van de leden van VoederWaarde.
nl en melkveehouders die voer af-
nemen van voerleveranciers die niet 
aangesloten zijn bij VoederWaarde.
nl. Dat is opvallend omdat 15 procent 
van alle melkveehouders in Nederland 
voer afneemt van een van de zeven 
mengvoerfabrikanten die aangesloten 
zijn bij VoederWaarde.nl. Juist de leden 
van VoederWaarde.nl maken gebruik 
van een eenduidige berekening van 
de voederwaarde, garanties op de ge-
leverde voederwaarden én openheid 
over grondstofsamenstelling voor de 
afnemer.

VoederWaarde.nl voldoet in behoefte
Harry Vahl, onafhankelijk voorzitter 
van VoederWaarde.nl, stelt vast dat de 
leden van Voederwaarde.nl voldoen 
aan een behoefte die sterk leeft onder 
melkveehouders. Eerder onderzoek bij 
varkenshouders gaf een vergelijkbaar 
beeld. 
VoederWaarde.nl is een samenwerking 
van mengvoerbedrijven en boerenor-
ganisaties (NVV, NVP, NMV en LTO). 
Doel is om de veehouder extra garan-
ties op voederwaarde te bieden. 

De deelnemende mengvoerbedrijven 
zijn ABZ Diervoeding, AgruniekRijnval-
lei, CAVV ‘Zuid-Oost Salland’, CLV ‘De 
Samenwerking’, Coppens Diervoeding, 
Vitelia Voeders en Voergroep Zuid. In 
2016 viel circa 21 procent van al het in 
Nederland geproduceerde mengvoer 
onder de scope van VoederWaarde.nl.

Zie achterzijde Koebont
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Hoewel ik de krant, en veel andere lec-
tuur, graag lees onder het genot van 
een bak koffie is het een feit dat dit me-
dium veel terrein heeft verloren aan de 
hedendaagse communicatiemiddelen. 
Ook in onze bedrijfstak is de moderne 
vorm van communiceren gemeengoed 
geworden.
Accountants, zuivelondernemingen, 
banken en ook de overheid maken veel 
gebruik van digitale gegevensover-
dracht. Door slimme software worden 
gegevens uitgewisseld via de digitale 
snelweg, wanneer u die bedrijven en in-
stellingen daarvoor gemachtigd hebt. 
Maar hoe zit het met de veiligheid van 
uw gegevens? En wat zijn de kosten 
van de digitale snelweg? Aangezien we 
straks niet meer zonder kunnen, zijn we 
als bedrijfstak afhankelijk geworden van 
de providers van de database. Moeten 
we hier zelf in investeren als sector? In 
plaats van ruimte te huren bij onderne-
mingen met Google-achtige verdien-
modellen. 

Ook bescherming van uw gegevens ver-
dient meer aandacht: Zo was er enkele 

jaren geleden een soort wedloop gaan-
de tussen accountantskantoren wie als 
eerste de agrarische bedrijfsresultaten 
bekend maakte in de pers. Ik betwijfel of 
deze accountants hun klanten hier ooit 
om toestemming voor gevraagd heb-
ben. Werd er ook niet volop misbruik 
gemaakt van deze gegevens door be-
leidsmensen en aanverwante bedrijven? 
Speculanten konden posities innemen 
waardoor de plussen van een beter jaar 
gelijk weer verdampten. Hoe ver laten 
we deze ontwikkeling gaan? 
Nu zijn er bijvoorbeeld melkrobotfabri-
kanten bereid informatie met derden 
te delen. Wat is de positie van CRV, GD, 
RABO, de zuivel en de voerindustrie bij 
het verkrijgen en gebruiken van data 
die al dan niet legaal verkregen zijn? Dit 
kan bepaalde ondernemingen op voor-
sprong zetten, waarbij het maar zeer de 
vraag is of de boer daarvan profiteert. En 
als hij dan ook nog eens tol moet be-
talen voor het gebruik van de digitale 
snelweg, waarbij de alternatieve paral-
lelweg ontbreekt, dan denk ik dat velen 
van u zullen zeggen ‘dit gaat te ver’. En 
zou u vast op de DELETE-knop drukken.

Heel veel van de door ons geleverde in-
spanningen zijn bovenwettelijk, terwijl 
die niet vertaald worden in een betere 
beloning. Sterker nog: We worden ook 
nog eens stelselmatig afgebrand in de 

media door gelegenheids- slechtleven 
adventisten, die zelf met hun hond of 
kat op tien hoog in een flat zitten. Zij 
maken ons stelselmatig zwart in de me-
dia. Daar zou nog wel een missie liggen 
voor onze ex-staatssecretaris Martijn 
van Dam die nu bij de publieke omroep 
zit, maar jammer genoeg denk ik niet 
dat we erop kunnen rekenen dat hij er 
nu wél voor de boeren is.
Bij NMV blijven we echter onze nuchtere 
boerenrouteplanner gebruiken, zo hoop 
ik dat we bij kunnen dragen aan het vin-
den van de goede weg naar een betere 
toekomst

Voorzitter 
Harm
Wiegersma

Van de voorzitter...
De boeren-
routeplanner
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Wilt u snel op de hoogte gehouden 
worden van de persberichten die de 
NMV uitbrengt? Of snel informatie 
toegezonden krijgen zoals bijvoor-
beeld recente informatie over de 
fosfaatreductieregeling. Heeft u af-
gelopen maanden niets ontvangen van 
de NMV per e-mail? Mail dan uw juiste 
e-mailadres naar info@nmv.nu zodat 
wij uw e-mailadres kunnen registreren. 
Dan blijft u op de hoogte van het aller-
laatste NMV-
nieuws!

Post per 
email Ledenactie

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 dan lid van de NMV! 
Zodat u met een goed en 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 dit 
ledenblad Koebont en een NMV-body-
warmer!

Wanneer u uw collega lid maakt, ont-
vangt u ook een bodywarmer. Geef u op 
bij het NMV-secretariaat, tel. 06 213 22 
313 of via onze site www.nmv.nu.

De NMV-bodywarmers zijn ook te be-
stellen. Ze kosten € 35,- per stuk, de 
verzendkosten bedragen € 7,50. Ver-
krijgbaar in de maten M t/m XXXL.

De NMV voor en door melkveehouders. 
Uw inkomen en belang is onze prioriteit!
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Secretariaat NMV
Krachtighuizerweg 28
3881 PD Putten
Tel: 06 213 22 313
E-mail info@nmv.nu
Website: www.nmv.nu
Twitter: @NMVnieuws

De Koebont verschijnt maandelijks.

Contactpersonen in de regio

n Groningen:
Steef Pronk, De Wilp
tel. 0594-642922
n Drenthe:
Johan Inberg, Koekange
tel. 0522-451125
n Friesland:
Harm Wiegersma, Rinsumageest
tel. 0511-421083
n Flevoland:
Laurens van Bavel, Zeewolde
tel. 036-5228630
n Noord-Overijssel:
Lammert van Dijk, Kampen
tel. 06-10634335
n Oost-Nederland:
Marion Logtenberg, Baak
tel. 0575-441504
n Rivierengebied:
Peter van Beest, Lienden
tel. 0344-662334
n Gelderse Vallei/Utrecht-Oost:
Vacant
n Noord-Holland Noord:
Sjaak Ruyter, Schagen
tel. 0224-297156
n Gooi- en Vechtstreek:
Jan Galesloot, Weesp
tel. 0294-253447
n De Ronde Venen:
Rene Wahle, Zevenhoven
tel. 06-10648997
n Krimpenerwaard en Lopikerwaard:
Chiel Markus, Papekop
tel. 0348-565588
n Noord – Brabant 
Henny Verhoeven, Keldonk
tel. 06-46112363
n Maaskant en Limburg
Hans Geurts, Veulen
tel. 0478-541592

U kunt zich aanmelden als lid of 
informatie aanvragen via de contact-
personen of bij het NMV-secretariaat. 
Of ga naar de website en meld u 
aan via het aanmeldformulier.
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NMV-
informatie
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MAINEnergie heeft inmiddels veel 
NMV-ers als vaste klant. De kracht 
van MAINEnergie zit in het per-
soonlijke contact en het vertrouwen 
van de klant. Als u klant wordt bij 
MAINEnergie profiteert u van onze 
scherpe tarieven en onze overstap-
service. Wij nemen alle administra-
tieve rompslomp uit handen en ver-
zorgen de totale, naadloze over-
stap. Hierdoor blijft u te allen tijde 

verzekerd 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@main-
energie.nl.

12 oktober
NMV-regiobijeenkomst over de nieuwe Natuurwet om 20:00 uur in ’t Haske, Joure
16 oktober
NMV-bestuursvergadering om 20:00 uur in De Schakel, Nijkerk
31 oktober t/m 2 november
Rundvee & Mechanisatie Vakdagen, Hardenberg
Medio november
Commissiebijeenkomsten

In een tijd waarin imago onlosmakelijk 
verbonden is met beeldmateriaal zijn 
we bij de NMV op zoek naar mooie 
kiekjes van alles wat maar met koeien 
te maken heeft. Met deze foto’s willen 
we graag de positieve kanten van de 
prachtige melkveehouderij benadruk-
ken en actief uitdragen. Iets wat in 
de hedendaagse tijd ontzettend be-
langrijk is: De maatschappelijke opinie 
klinkt steeds harder door en daar moe-
ten we op antwoorden. Helpt u mee te 
laten zien hoe het écht zit?

In dit thema ‘KOEIEN OP HUN BEST’ 
willen we graag mooie foto’s van koei-
en zoals we ze het liefste zien: Aan het 
herkauwen in de stal óf in de weide, 
snuffelend aan een kalf, onder de koe-
borstel, met uw kinderen in de weer, 
afijn, we hoeven u natuurlijk niet te 
vertellen wanneer uw koeien op hun 
best zijn. Doet u met ons mee?

Voor de mooiste inzendingen valt er 
natuurlijk een leuke prijs te winnen: 
Uw eigen foto op canvas.

U kunt uw foto’s vóór 15 november 
aanstaande opsturen naar info@
nmv.nu. Onder alle inzenders kiezen 
we de winnende foto(‘s). Deze foto zal 
in de Koebont worden gepubliceerd, 
waarbij u zelf een leuke toelichting 
mag geven op de foto.
NMV wil de foto’s gaan gebruiken 
voor positieve communicatie doelein-
den. Wij zijn erg blij met mooie foto’s 
vanuit ons ledenbestand!

Wanneer u meedoet aan deze actie 
stemt u in met de geldende voorwaar-
den, deze kunt u lezen op onze web-
site www.nmv.nu.

Fotowedstrijd
Koeien op hun best


