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Vader Delissen vertelt over de ontstaans-
geschiedenis van het fraaie pand: In 1910 
is de boerderij, door Amsterdamse za-
kenlui, gebouwd als modelboerderij en 
investeringsobject. Alle nieuwe (bouw)
technieken van die tijd zijn in deze boer-
derij toegepast. Er zijn destijds al vier rij-
en met standplaatsen voor koeien in de 
stal die aan de woning vastzit gebouwd; 
2 rijen van 20 en 2 rijen van 18. Dat was, 
zeker voor die tijd, een behoorlijk forse 
stal. De stal heeft een grote hooizolder, 
welke vandaag de dag in gebruik is als 
kamers voor hun bed & breakfast. Om-
dat de boerderij zich in ontgonnen hei-
degebied bevindt, wilde de groei van 
landbouwgewassen er niet fl oreren. Veel 

Winnaar 10 kilogram fosfaat
NMV voorzitter Harm Wiegersma en beleidsmedewerkster Femke Bakhuisen zijn afgereisd naar Elsendorp in Brabant om de 
prijs van 10 kilo fosfaatrechten uit te reiken. Zij komen daar aan op een bijzonder karakteristieke boerderij, waar ze de familie 
Delissen ontmoeten. Vader, moeder en zoon Mark Delissen wachten hen op aan de koffi  etafel. Laatstgenoemde is de beoogde 
opvolger van het bedrijf. 

mensen zijn daarom uiteindelijk vetrok-
ken. Een Helmondse zakenman had de 
boerderij aanvankelijk gekocht met 250 
hectare en er een zetbaas opgezet die 
het bedrijf 10 jaar bestierd heeft. Na die 
tien jaar is hij failliet gegaan. Opa Delis-
sen kreeg in 1936 de kans om de boer-
derij met 40 hectare te kopen. De rest 
van de originele 250 hectare werd in de-
len verkocht. 

Overname boerderij
In 1953 stopte de oude Delissen met 
boeren, waarna de boerderij in drieën 
gehakt werd; ieder kreeg 14 hectare en 
één persoon had het deel met de gebou-
wen erop. Meneer Delissen was al voor 
die tijd getrouwd, en op dat moment 

woonachtig op de boerderij van zijn 
vrouw. De verdeling van de boerderij en 
gronden werd beslecht door sprietjes te 
trekken. Meneer Delissen had het geluk 
dat hij het langste sprietje trok, zo kreeg 
hij het deel met de boerderij. Van de oor-
spronkelijke 40 hectare is er nu nog 32 
bij de boerderij. Heer Delissen was des-
tijds 23 jaar en heeft toen met zijn gezin 
de boerderij betrokken. Op dit moment 
hebben ze in totaal 53 hectare grond 
met 97 koeien. Het is een gangbaar 
bedrijf, maar wel extensief opgezet. Ze 
streven geen topmelkproductie na. Hun 
veestapel kenmerkt zich door prachtige 
robuuste MRIJ-koeien die vooral gras 
gevoerd worden en zoveel mogelijk wei-
degang krijgen. Zo houdt de familie De-
lissen de kosten laag, terwijl de koeien 
juist tot extra waarde komen wanneer ze 
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uiteindelijk weg moeten. Wat vooral op-
valt is dat de familie met veel liefde over 
het MRIJ-ras spreekt. 

Toekomstplannen
Zoon Mark heeft, na het voltooien van 
de VMBO, gedurende 2 jaar de oplei-
ding ‘Landbouwmechanisatie’ gevolgd. 
Daarna heeft hij nog drie jaar veehou-
derij onderwijs gehad. Er zijn nog twee 
kinderen in het gezin, deze zijn beide 
uitwonend. Mark heeft als beoogde op-
volger duidelijk een eigen visie op het 
bedrijf. De nieuwe emissie eisen in Bra-
bant heeft ook de plannen van het ge-
zin doorkruist. In 2014 werd er al een 
vergunningsaanvraag voor een nieuwe 
stal gedaan, maar deze werd afgekeurd 
omdat de Provincie van mening was dat 
de stal niet bij de monumentale boer-
derij paste. Vervolgens kwam tijdens de 
volgende procedure de beruchte peil-

datum, die de bouwplannen tijdelijk op-
schortte. Het was vooral een tegenvaller 
omdat voor de bouw van de nieuwe stal 
gerekend was op groei van het bedrijf 
met zo’n 15 tot 20 koeien, waarvoor het 
jongvee al was aangehouden. Nu moe-
ten de plannen sowieso opnieuw worden 
aangepast in verband met de emissiere-
ductieregels die in Brabant zijn aange-
kondigd. Het betekent namelijk dat ook 
de huisvesting voor jongvee, die in de 
stal aan de woning staan, moet worden 
vernieuwd om aan de emissie-eisen te 
voldoen. Vader Delissen is wat plannen 
betreft iets gematigder dan zijn zoon, 
laatstgenoemde wil graag een maatlat-
stal terwijl pa een ‘spantje erbij’ met een 
nieuw vloer een goede overweging had 
gevonden. In 2019 willen ze een nieuwe 
vergunning aanvragen. De zoon wil het 
nu graag in één keer goed doen zodat hij 
weer veertig jaar vooruit kan. 

Buiten de koeien is er ook een tweede tak 
op het bedrijf: Sinds 2006 bestiert me-
vrouw Delissen samen met haar schoon-
zus een bed & breakfast met vijf kamers. 
Die zijn op de oude hooizolder gereali-
seerd,  en er is een gemeenschappelijke 
ruimte gemaakt in wat vroeger de paar-
denstal was: ‘Gasthoeve de Dompt’ heet 
het geheel. Waar het normaal gesproken 
het hele jaar door kabbelt met bezoekers 
voor de B&B bleek dat deze tijdens de 
hitte van afgelopen zomer vrijwel geheel 
werd volgeboekt. Mevrouw Delissen is 
meer de organisator van de B&B terwijl 
de schoonzuster de gasten ontvangt. Er 
is ook nog een theetuin waar men op 
afspraak terecht kan. Er wordt volop on-
dernomen op deze boerderij. 

Wat een mooi verhaal, met een rijke 
agrarische geschiedenis. Harm en Femke 
gaan weg met het gevoel dat de 10 kilo-
gram fosfaat goed terecht gekomen is. 
De familie is bovendien NMV-lid van het 
eerste uur. Meneer Delissen geeft aan 
dat hij zich bij NMV het beste thuis voelt, 
omdat zij een extensieve bedrijfsvoering 
nastreven. Ook toen het mestbeleid zich 
ontwikkelde, was het NMV die er altijd 
op hamerde dat de meetmethoden niet 
adequaat waren, weet Delissen nog. We 
wensen de familie veel succes met hun 
toekomstplannen, en zijn erg benieuwd 
hoe de nieuwe stal er uiteindelijk uit zal 
komen te zien.

www.boutadvocaten.nl

www.agrisun.nl



Op besloten social media groepen 
wordt via onder andere jagers ge-
waarschuwd tegen dierenactivisten 
die toegang vragen tot boerderijen 
en vervolgens met of zonder toestem-
ming opnames maken of verborgen 
camera’s ophangen. Meestal gaat het 
bij deze activisten uiteindelijk niet om 
het dierenwelzijn maar om het imago 
te schaden op een moment waarop 
dat politiek gezien goed uitkomt.

Nu kunt u denken; ‘wij hebben geen ge-
heimen want bij ons is alles goed’, maar 
toch ziet NMV ook regelmatig dat de 
bedrijven waar gefi lmd was, zichzelf niet 
in de beelden herkennen. Dat is begrij-
pelijk omdat de ervaring leert dat er veel 
geknipt en geplakt wordt met beeld-
materiaal van andere bedrijven. En dat 
ingrediënten zoals rode verf gebruikt 
kunnen worden voor meer drama. Na-
tuurlijk zorgt het betreden van onbeken-
den, nota bene vaak midden in de nacht, 
ook voor erg veel onrust onder de die-
ren. Ook worden er soms kadavertonnen 
leeggegooid waarmee men wil implice-
ren dat de veehouder zelf de kadavers 
niet opruimt.

De NVWA meldt dat niet altijd met ze-
kerheid gesteld kan worden dat beelden 
authentiek zijn.
Er zijn oude onderzoeken van de recher-
che en van de AIVD waaruit bleek dat er 
criminele organisaties achter dierenrech-
tenorganisaties schuilen. Dat krijgt nu 
meer aandacht bij de politie. Dit is wat 
NMV betreft een positieve ontwikkeling. 
NMV adviseert wel ‘verboden toegang 
bordjes’ op uw staldeuren te plaatsen 

Dierenactivisten in de stal?
zodat u en de politie nog beter onge-
wenst bezoek kunnen weren. Bovendien 
zorgt dit ervoor dat u juridisch in uw 
recht staat wanneer iemand ongevraagd 
en ongewenst uw stal betreedt.
NMV adviseert u, als u zich op social me-
dia begeeft, uw privacy instellingen te 
controleren zodat het adres en telefoon-
nummer van u en uw gezin afgeschermd 
zijn. Als er ongelukkig beeldmateriaal 
van een bedrijf op social media ver-
schijnt, dan kunnen dergelijke bedrijven 
gecontroleerd worden door de NVWA.
Dieren kunnen, net zoals mensen, altijd 
iets mankeren. Het gaat er om of de zorg 
voor zieke en gezonde dieren toereikend 
is.

Op de website van de NVWA leggen zij 
uit hoe ze omgaan met beelden. Daar-
voor kunt u naar ‘nieuws en media’ gaan, 
vervolgens naar weblogs en dan staat 
het onder de titel ‘fi lmbeelden zijn con-
troversieel’.

Nu zijn de beelden over het algemeen 
maanden oud voordat ze in media ko-
men. Meestal gaat het bij deze activis-
ten uiteindelijk niet om het dierenwelzijn 
maar om het imago te schaden op een 
moment waarop dat politiek gezien han-
dig is.

Waar is NMV geweest afgelopen maand?

NMV op pad

3-dec Afspraak met Unie van Waterschappen
4-dec Bijeenkomst Nederlands Centrum voor Mestverwaarding
5-dec Afspraak met SGP over fosfaatrechtenregeling
5-dec Afspraak met CDA, Jaco Geurts over fosfaatrechtenregeling
5-dec Afspraak met Groenlinks, Tjeerd de Groot over
  fosfaatrechtenregeling
5-dec Bestuurlijk overleg destructietarieven met
  directeur generaal M. Sonnema
6-dec Agrarische tafel over gevolgen gaswinning Groningen
6-dec Overleg Waterschap Vallei en Veluwe
7-dec Klimaattafel uitwerkgroep melkveehouderij & zuivel
10-dec Afspraak Royal Bel Leerdammer
10-dec Algemene Ledenvergadering KTC Zegveld

10-dec Vergadering Platform Aarde Boer Consument (ABC)
11-dec Stigas overleg veiligheid in melkveehouderij
11-dec Bijeenkomst over risicobeheer in de landbouw bij
  ministerie LNV
12-dec Algemeen overleg meststoff enwet op ministerie
12-dec Overleg Vrijstellingsregeling koudmerken
12-dec Herbezinning mestbeleid ministerie Den Haag
13-dec Agrarische tafel over gevolgen gaswinning Groningen
13-dec Bestuurlijk overleg (Stuurgroep RBOM/DHZ) N-Brabant
14-dec Algemeen overleg meststoff enwet en I&R met ministerie LNV
14-dec Klimaattafel uitwerkgroep melkveehouderij & zuivel
14-dec ZuivelNL rundgezondheid DKR 
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AnnemarieHeite@AnnemarieHeite 
29 jan. 2018. Stichting Boerenbe-
lang Mijnbouwschade is opgericht 
om een megaclaim te onderzoeken. 
De stichting roept alle boeren met 
schade op zich bij hen te mel-
den. “Want we moeten het samen 
doen” besluit voorzitter Berend Jan 
Westerdijk. Dank! @demolenberg @
rtvnoord

Lauk Bouhuijzen@LaukBouhuijzen 
8 dec. 2018. Inbreken in stal mag 
voor het goede doel: volgende stap 
gebruik van geweld? Dierenactivist 
Remko Ehrhardt: ‘Mij kan niets te 
ver gaan’ | http://Pigbusiness.nl  

Aalt Dijkhuizen@AaltDijkhuizen 3 jan.
Aalt Dijkhuizen heeft geretweet FD 
Nieuws. Vegaburgers qua CO2 niet 
of nauwelijks beter voor klimaat dan 
vlees, aldus @FD_Nieuws. Geldt 
zeker voor kip, maar ook varken en 
vlees van NL melkvee relatief laag in 
uitstoot. @TopsectorAF

Femke Marije@FemkeBW 3 dec. 
2018. Oké, ik haak echt af net partij 
van de dieren: overleg provinciale 
staten over bodemdaling. Vergelijkt 
veenweide met kolencentrales en 
stelt deze gelijk. Leggen kolencen-
trales tegenwoordig ook CO2 vast? 
Dat is dan nieuw voor mij. Niet dus, 
bah!

NMV op Twitter
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Prijsdaling nuka’s
Voor zwartbonte of roodbonte stierkal-
veren krijgt u een fooi om over de vrou-
welijke nuka’s nog maar te zwijgen. Er 
is op dit moment absoluut geen sprake 
van dat de melkveehouder sterker in de 
keten is komen te staan. Integendeel, 
het omgekeerde blijkt weer een feit, 
en opnieuw staat u voorlopig met lege 
handen. Van de LTO of NZO geen enkel 
geluid of reactie. Bovenal bevreemdt het 
ons, omdat de vraag naar nuka’s de laat-
ste tijd vlot tot goed is, mede door de 
extra mestplaatsen. (groei van de vlees-
kalveren sector). 
De afgelopen feestdagen heeft u extra 

lang uw nuka’s mogen verzorgen en op-
nieuw was van een hogere waardering 
ondanks extra kilo’s geen sprake. Ook 
ondoorzichtige prijsvorming op de ver-
zamelplaatsen moet ons zorgen baren. 
Ondanks de toegenomen leeftijd en ge-
wicht, is de waardering dalende. De han-
delaren klagen over de negatieve hou-
ding, terwijl veel aangevoerde kalveren 
de 50 kg gewicht vlot passeren.    

Beloftes en afspraken
We kunnen helaas niet anders stellen dat 
de afspraken die LTO en NZO bij ‘Vitaal 
Kalf’ en het ‘Kalf Volg Systeem’ hebben 
gemaakt nog bitter weinig voor melk-

veehouders heeft opgeleverd, ondanks 
mooie beloftes. Het zou grote partijen 
als Van Drie en de NZO sieren zich aan 
beloftes te houden en te zorgen voor 
een fatsoenlijke vergoeding voor ge-
leverde kwaliteit en prestaties. Laat dit 
geen voorbode zijn voor al de inspan-
ningen die we nog moeten doen als het 
gaat om klimaat en biodiversiteit. Ook 
hier geldt helaas weer het oude spreek-
woord: “Als de vos passie preekt, boer let 
op uw kippen”!      

Commissie dieren

Kalf Volg Systeem
Het afgelopen jaar is het Kalf Volg Systeem (KVS) opgetuigd. Dat zal voor velen van u niet onopgemerkt voorbij zijn 
gegaan. Dit valt ook af te lezen aan het grote aantal reacties richting ons secretariaat. 
Het KVS is een onderdeel van het programma ‘Vitaal Kalf’; een project dat is opgezet door de kalversector in samenwerking 
met LTO en NZO. De doelstelling was, het versterken van alle ketenpartijen in de kalverenketen. Meer hierover kunt u 
nalezen op de site Vitaal Kalf. We weten niet hoe het u is vergaan maar ondanks dat melkveehouders te maken kregen met 
aangescherpte regels, waardoor er alleen gezonde kalveren met een hoger gewicht afgevoerd en geleverd mogen worden, 
dus veelal oudere en juist geregistreerde kalveren, is de prijs op een heel bedenkelijk niveau beland.

De afspraken die LTO en NZO bij ‘Vitaal Kalf ’ en het ‘Kalf Volg Systeem’ hebben gemaakt leveren nog weinig op voor melkveehouders. 
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NMV op Twitter

Volg ons op Twitter @NMVnieuws

Melkveehouders en hun gezinnen krij-
gen de laatste jaren steeds meer voor 
de kiezen. Omgaan met onzekerheden 
en onverwachte wendingen vraagt 
veel van een ondernemer. De druk kan 
behoorlijk oplopen zeker wanneer er 
problemen op persoonlijk vlak bij-
komen. NMV maakt zich hier zorgen 
over, omdat we begaan zijn met onze 
leden. Niet alleen op zakelijk maar 
ook op emotioneel vlak. Daarom is 
het goed om te weten dat Zorg Om 
Boer en Tuinder hulp kan bieden.

Het lijkt weleens boer eigen om alle pro-
blemen alleen te willen dragen. Je wilt het 
gezin niet belasten, je ouders vrijhouden 
van zorgen en juist genieten met kinderen 
en vrienden in plaats van over problemen 
te praten. Begrijpelijk, maar ook jammer. 
Want praten over je zorgen helpt. Je krijgt 
ruimte in je hoofd en in je hart. Ruimte die 
nodig is om over oplossingen na te den-
ken. 

Voor wie een keer met een onafhankelijk 
persoon wil praten is er Zorg Om Boer en 
Tuinder. Een stichting met 50 vrijwilligers in 
heel Nederland die een luisterend oor bie-
den. Onze vrijwilligers zijn allemaal sterk 

In maart 2019 zijn er verkiezingen 
voor de Provinciale Staten en water-
schappen. Het is van groot belang dat 
er een afspiegeling van de samenle-
ving met boerenverstand in de bestu-
ren komt.

De provincies zijn verantwoordelijk voor 
de natuur. Daarom is hun invloed steeds 
groter  op het behoud van landbouw-

GEGEVENS KANDIDAAT
Voor- en achternaam
Woonplaats
Kandidaat in de provincie
Kandidaat voor waterschap/hoogheemraadschap
Politieke partij
Website met link naar verkiezingsprogramma
Eigen fl yer (j/n)
Telefoonnummer en e-mailadres

Ruimte in hoofd en hart

Verkiezingen waterschappen en provinciale staten
Kandidaten voor verkiezingen gezocht  

verbonden met de sector, 
vaak omdat ze zelf boer 
zijn (geweest). Dat maakt 
dat ze snappen waar het 
over gaat. Ze luisteren naar 
je verhaal, telefonisch of 
aan de keukentafel. In veel 
gevallen is dat voldoende 
om de druk eraf te halen. 
En als dat niet zo is, dan 
lopen ze een stukje met 
je op. Ze helpen je om je 
eigen richting weer te vin-
den, de regie over je leven 
en bedrijf te herpakken. En 
mocht je behoefte hebben 
aan meer hulp, dan helpen 
de vrijwilligers je om een 
passende hulpverlener te 
vinden.

Voor de gesprekken worden geen kosten 
in rekening gebracht, of het nu om tele-
foongesprekken gaat of bij de ondernemer 
aan de keukentafel. Onze vrijwilligers heb-
ben geen persoonlijk- of bedrijfsbelang bij 
deze gesprekken. Ze willen graag de hulp 
bieden die we allemaal weleens nodig heb-
ben. Een luisterend oor, omdat erover pra-
ten echt helpt. Meer weten? Neem gerust 

kundig gebruik van uw percelen en uw 
bedrijf. 

De grote droogte heeft laten zien dat de 
waterschappen niet alleen bij hoosbuien 
belangrijk zijn. Daarnaast hebben zij ook 
veel invloed op de wijze waarop de wa-
terkwaliteit gemeten of berekend wordt. 
Dit is van groot belang voor de gebruiks-
ruimte die de meststoff enwet biedt.

contact op met onze regiocoördinatoren 
via de contactpagina op www.zorgomboe-
rentuinder.nl.

Jannie Lamberts
Bestuurslid Stichting Zorg Om Boer en 
Tuinder

Scholten Linde Fotografi e

Om die redenen is het belangrijk dat er 
afgevaardigden uit de landbouw bij de 
Provinciale Staten en waterschappen zit-
ten.

NMV ondersteuning
Wij zijn dan ook erg blij met melkvee-
houders die zich verkiesbaar stellen en 
komen graag in contact met onze leden 
en/of hun gezinsleden die zich kandidaat 
stellen bij de komende verkiezingen. 
Stuur uw kandidaatsgegevens naar 
info@nmv.nu onder vermelding van kan-
didaat verkiezingen, dan bekijkt NMV op 
welke manier u steun kunt krijgen in de 
campagne.
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2018 is een jaar die we als melkvee-
houders nooit zullen vergeten. Na het 
door ons afgewezen fosfaatreductie-
plan in 2017 werden de fosfaatrech-
ten in januari 2018 geïmplementeerd. 
Maar er speelde natuurlijk veel meer 
in 2018. NMV neemt u in vogelvlucht 
mee naar alle activiteiten van het 
voorgaande jaar:

Fosfaatrechten
In 2018 zijn de fosfaatrechten geïmple-
menteerd. NMV heeft de minister ver-
zocht om het systeem van fosfaatrech-
ten en de afrekenbaarheid te verbeteren. 
Volgens NMV biedt het huidige stelsel te 
weinig flexibiliteit. Zeker voor de boeren 
die laat in het lopende jaar een herbe-
schikking hebben ontvangen. Dit komt 
mede door de afroming van 10% ten 

gunste van de fosfaatbank. De minister 
en haar ministerie hebben toegezegd 
dat zij met NMV en sectorpartijen zullen 
gaan kijken waar het stelsel kan worden 
aangepast voor betere werkbaarheid. 
NMV zal daarom in 2019
wederom pleiten voor; een rekening 
courant systeem, een deel van de rech-
ten afromingsvrij verleasen én voor een 
extra diercategorie voor kalveren waar-
van het gebruiksdoel al vaststaat bij de 
geboorte,, om vleesjongvee van jongvee 
voor melkvee direct te kunnen scheiden. 
NMV pleit voor een werkbaar stelsel.

Klimaat
NMV voorspelde al dat klimaat een 
belangrijk thema zou worden voor de 
melkveehouderij. In maart 2018 organi-
seerden wij een symposium Koe & Kli-
maat die door allerlei vertegenwoordi-
gers vanuit de landbouw goed bezocht 

TERUGBLIK NMV IN 2018 
Neem tijdelijke vastlegging in gras en voedergewassen mee

is. Ook zijn er verschillende avonden 
geweest waarin wetenschapsjournalist 
Marcel Crok NMV-leden heeft ingelicht 
over de verschillende scenario’s die 
melkveehouders te wachten staan, en 
wat de onzekerheden zijn in de huidige
berekeningen op klimaatgebied. NMV 
heeft ook haar input kunnen leveren aan 
een uitwerkonderdeel van de klimaatta-
fel, hoewel daar vanuit duurzame zuivel-
keten al een vrij ver gevorderd document 
klaar lag. NMV heeft daarbij ingebracht 
dat doelstellingen realistisch moeten 
zijn, en dat de methaanuitstoot van 
koeien onderdeel zijn van de koolstof-
kringloop. Als deze uitstoot wordt toe-
gerekend aan de melkveehouderij, zou 
volgens ons ook de vastlegging moeten 
worden meegenomen. Voor meer NMV 
speerpunten inzake klimaatbeleid zullen 
er in 2019 verschillende ledenavonden 
worden georganiseerd. 

Bodemdaling
NMV sprak ook in op een Provinciale Sta-
tenvergadering in Noord-Holland over 
daar voorliggende plannen over bodem-
daling. NMV bepleitte daar dat de regie 
bij de boeren zelf moet liggen, en er een 
masterplan zou moeten komen waarin 
de boeren centraal staan. Ook moet men 
niet vooruit lopen op de verschillende 
onderzoeken die nog lopen. 

I&R onregelmatigheden
Gunstige cijfers over het succes van het 
fosfaatreductieplan, en het behalen van 
die zware opgave, worden in januari 
2018 ondergesneeuwd wanneer NMV, 
samen met sectorpartijen, bij de minis-
ter op het matje wordt geroepen over 
vermeende kalverenfraude. NMV roept 
direct op om eerst de werkelijke cijfers 
boven tafel te krijgen. NMV pleit naar 
aanleiding van dit dieptepunt constant 
voor een betere praktijkondersteuning 
bij toekomstige calamiteiten, wat veel 
schade had kunnen voorkomen. Al voor 
het fosfaatreductiejaar waarschuwde 
NMV dat het I&R systeem niet geschikt 
was om te betrekken in het fosfaatreduc-
tieplan. De imagoschade aan de sector 
is enorm, en we houden hier wederom 
aangescherpte regels aan over, waarvan 
we de werkelijke aanleiding niet gefun-
deerd zien.

Mijnbouwschade
In Groningen heeft NMV een actieve rol 
gespeeld in het verdedigen van de be-
langen van boeren met mijnbouwscha-
de. In januari 2018 is er met groot suc-
ces een bijeenkomst georganiseerd voor 
de lokale boeren aldaar, waar wel 350 
mensen op af gekomen zijn. In samen-
werking met de Nederlandse Akkerbouw 
Vakbond heeft NMV ervoor gezorgd dat 
er een stichting voor de boeren is opge-
richt: ‘Boerenbelang Mijnbouwschade’. 
Deze stichting is nu actief en behartigt 
de belangen van melkveehouders in dat 
gebied nu ook correct, zonder hun be-
lang aan externe partijen te verkwanse-
len.

Ammoniak in Nederland, een noord-
oostelijke spelbreker
2018 bleek ook het jaar waarin bekend 
werd dat zeker twee van de vier meetsta-
tions, die gebruikt worden om ammoni-
akconcentraties te meten en het ‘Meet-
net Ammoniak Nederland’(MAN) te ka-
libreren, niet geplaatst zijn conform de 
voorschriften. V-Focus deed in samen-
werking met Jaap Hanekamp onderzoek 
naar dit fenomeen, hieruit kwam het 
rapport ‘Ammoniak in Nederland, een 
noordoostelijke spelbreker’ uit voort. 
NMV heeft het voorliggende rapport 
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NMV blijft bij minister pleiten voor verbetering 
van het fosfaatrechtensysteem.

Melkveesector onterecht weggezet als fraudeurs 
in I&R zaak

Panelleden NMV-symposium Koe & Klimaat



2018 was een roerig en stormachtig 
jaar voor de melkveehouderij. Hopelijk 
komen we in 2019 in rustiger vaarwater 
terecht. Volgens de Chinese mytholo-
gie is 2019 het jaar van het varken. Dat 
staat voor geluk, rijkdom en kracht. 
Het zal u en onze collega’s in de var-
kenssector -maar ook in de andere 
sectoren- als muziek in de oren klin-
ken. Persoonlijk voeg ik daar ook nog 
graag gezondheid aan toe. De Chinese 
ruimtevaart naar de achterkant van de 
maan was een succes, tot zover klopt 
het met hun mythologie. 

Op het Europese halfrond nemen de 
zorgen over de ‘Brexit’ echter toe. 
Mocht er door politiek onvermogen 
geen akkoord komen, dan kan 2019 
ook wel eens het jaar van grote chaos 
worden. Ook in andere delen van de 
wereld is onrust. Dit komt met name 
door slecht politiek leiderschap, ar-
moede en voedselgebrek. Kijken we 
terug in de geschiedenis dan was de 
Franse revolutie in de achttiende eeuw 
één van de belangrijkste historische 
gebeurtenissen uit de sociale en po-
litieke wereldgeschiedenis. Uit deze 
chaos kwam Napoleon namelijk aan de 
macht, waaraan we ons rechtsstelsel en 
bevolkingsregistratie voor een deel aan 

ontlenen. Tevens is de standaardisering 
van gewichts- en lengtematen én het 
rechts rijden op zijn conto te schrijven.

Wij, als landbouwers, zijn voor een 
groot deel de beheerders van de groe-
ne ruimte. Ook wel de longen van de 
Nederlandse samenleving genoemd. 
Zo zorgen wij deels voor de oplossing 
van diverse milieuvraagstukken; onze 
koeien eten onder andere afval van 
de humane voedselproductie. Daarbij 
mengt het rioolwater, geloosd door 
de riooloverstorten, zich in met onze 
sloten en afwatering. En het zijn de 
waterschappen die deze vervuiling 
vervolgens braaf rapporteren  en toe-
schrijven aan de boeren. Ook het Plan 
Bureau voor de Leefomgeving conclu-
deert vervolgens dat een krimp van de 
veestapel wenselijk is om de vervuiling 
van het oppervlakte water te beteuge-
len. Dit stellen zij in een stevig rapport 
wat vervolgens verzonden wordt naar 
Brussel. Deze gang van zaken treft ons 
recht in het hart en een zure pil die niet 
te pruimen is voor ons melkveehouders. 

Het is ook niet uit te leggen dat een 
koe in Nederland meer mest produ-
ceert dan diezelfde koe in België of 
Frankrijk. NMV pleit dan ook voor een 
gelijk speelveld binnen Europa voor 
alle regels. Deze harmonisatie kan het 
vertrouwen in de Europese politiek 
versterken en stuit juist de opkomst 
van een Napoleon, al dan niet met een 

geel hesje. Ook voor de klimaatoplos-
singen die worden voorgesteld dient 
eerst de balans te worden opgemaakt. 
Waar staan we met onze melkveehou-
derij in de wereld qua uitstoot, en waar 
moet het zwaartepunt liggen wanneer 
er wereldwijd nog steeds een toename 
is aan eiwitten van dierlijke oorsprong. 
De oplossing zit uiteindelijk in het be-
perken van fossiel brandstofgebruik 
en het beperken van lucht- en scheep-
vaart. Tegelijkertijd vraagt het ook een 
minder luxe levensstijl van de consu-
ment. Ook de oudejaarsuitstoot is pas 
weer geweest, waarbij voor miljoenen 
de lucht is ingeblazen. Pak maar uit 
met die milieumaatregelen zou ik zeg-
gen, om over het Scheveningse vuurtje 
nog maar te zwijgen.

Het wordt tijd dat de consument zich 
bewust wordt van zijn 
eigen kringloop en dat 
de politiek en zijn ad-
viesorganen het echte 
milieuverhaal vertel-
len; milieu besparen 
levert inkomen op voor 
zowel boer als 
consument 
want inkomen 
daar draait 
het om.

Van de voorzitter...
Wat brengt 
2019
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‘Ammoniak in Nederland’ mede gefi nan-
cierd en was aanwezig bij de presentatie 
van dit nieuwe rapport in Nieuwspoort 
in Den Haag. NMV heeft altijd gehamerd 
op de noodzaak van correcte metingen. 
Rekenmodellen met grote onzekerhe-
den of die, zoals in onderhavig geval, op 
beïnvloede data gekalibreerd worden, 
geven een onjuist beeld van de wer-
kelijke bijdrage van emissies vanuit de 
landbouw. NMV zal ook in 2019 dit als 
speerpunt blijven houden. Beleid moet 
transparant tot stand komen en geba-
seerd zijn op correcte metingen.

Polarisatie vanuit bestuursorganen
NMV heeft zich in 2018 tevens ingezet 
om polarisatie vanuit bestuursorganen 
tegen te gaan. U kunt hierbij denken aan 
uitspraken die suggestief zijn te nadele 
van de landbouw. NMV spreekt desbe-
treff ende bestuursorganen daar op aan. 
Zo was er in de provincie Gelderland 
door de gemeente Bronckhorst gesteld 
dat men af wilde van zogenaamde ‘zom-
biegronden’, gronden waar al het leven 
uit getrokken is ten gevolge van slechte 
landbouw. NMV heeft hier scherpe kri-
tiek op geleverd en is daarna gehoord 
door verschillende wethouders. Twee 
NMV-leden zijn met een NMV bestuur-
der mee geweest

Wolven in Nederland
Wat betreft het Wolvenplan heeft NMV 
zorgen over adequate aanpak. NMV 
heeft input geleverd hierop maar be-
twijfelt of er voor de juiste aanpak geko-
zen wordt. NMV ziet liever een 0-stand 

gehandhaafd. Indien dit niet wordt na-
geleefd moeten er goede maatregelen 
voor boeren komen om hun dieren te 
beschermen en schade te beperken en 
bestrijden bij overlast. NMV houdt de 
vinger aan de pols.

Natuurlijk valt er veel meer te vertellen 
over 2018. Zo waarschuwde NMV naar 
aanleiding van de droogte de minister 
al heel vroeg dat de uitrijdtermijn voor 
mest verlengd moest worden. De beur-
zen waar we op stonden bleken een 
groot succes. Ook zijn we betrokken bij 
proefboerderij Zegveld en de dooront-
wikkeling daarvan. Tevens houden we de 
vinger aan de pols wat betreft het gan-
zenbeleid op provinciaal niveau en blijft 
de PAS onder onze aandacht. Kortom te 
veel om op te noemen. Dit jaar zullen we 
opnieuw ons stinkende best doen om 
uw belangen te behartigen, mocht u nog 
vragen hebben schroom dan niet om 
contact met NMV op te nemen.

Misstanden rondom meetstations ontdekt
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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 per provincie

■ Drenthe:
Evie Waninge, Dwingeloo
0521 591468 - drenthe@nmv.nu
■ Flevoland:
Herman Zonderland, Espel
06 30007833 - fl evoland@nmv.nu
■ Friesland:
Oedsen Visser, Wijns
06 19302823 - friesland@nmv.nu
■ Gelderland:
Rick Walvoort – Gesteren
06-21463031 – gelderland@nmv.nu
Peter van Beest, Lienden
0344 662334 – gelderland2@nmv.nu
■ Groningen:
Ate Kuipers, Oldehove
06 23371122 - groningen@nmv.nu
■ Limburg:
Hans Geurts, Veulen
0478 541592 - limburg@nmv.nu
■ N-Brabant:
Johan van Gorp, Alphen
013 5081547 - brabant@nmv.nu
■ N-Holland:
Sjaak Ruyter, Schagen
0224 297156 - nholland@nmv.nu
■ Overijssel:
Lammert van Dijk, Kampen
06 10634335 - overijssel@nmv.nu
■ Utrecht:
Chiel Markus, Papekop
0348 565588 - utrecht@nmv.nu
■ Z-Holland:
Henk van Egmond, Nieuwkoop
06 41736675 - zholland@nmv.nu
■ Zeeland:
Henk van Egmond, Nieuwkoop
06 41736675 - zeeland@nmv.nu

U kunt zich aanmelden als lid of in-
formatie aanvragen via de contact-
personen of bij het NMV-secretari-
aat. Of ga naar de website en meld 
u aan via het aanmeldformulier.
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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 profi teert 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 profi teren 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.

21 januari
NMV-commissie vergaderingen
21 januari 
NMV-bijeenkomst met Annie Schreier-Pierik in Marum
(in samenwerking met DDB en St. Boerenbelang Mijnbouwschade)
18 februari
NMV-bestuursvergadering om 20.00 uur in De Schakel, Nijkerk
19 februari 
Strobalengesprekken regio Drenthe

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

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

Word ambassadeur van NMV, maak uw collega-melkveehouder lid!
Hoe groter onze achterban, hoe meer 
invloed. Als u uw collega lid maakt, 
ontvangt uzelf ook een bodywarmer. 
Geef u op bij het NMV-secretariaat, 
tel. 06 213 22 313 of via onze site
www.nmv.nu.

Voor jonge melkveehouders onder 
de 35 jaar is er een speciale actie: 
Schrijf je nu in en ontvang 50% korting 
op het eerste jaar van je lidmaatschap. 
Je ontvangt dan maandelijks ons 
ledenblad Koebont en een NMV-
bodywarmer!

De NMV voor en door melkvee-houders.
Uw inkomen en belang is onze prioriteit!
De NMV voor en door melkvee-houders.


