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1 oktober 2019, legendarische dag voor de landbouw
Leden bedankt voor uw deelname!

tal politici kwamen aan zet, waarbij Tjeerd 
de Groot en Jesse Klaver konden rekenen 
op gejoel vanuit het publiek en boeren 
die hen de rug toekeerden. 

NMV is de afgelopen weken met meerde-
re bestuurders nauw betrokken geweest 
bij de voorbereiding. We kijken terug op 
de grootste actie in de agrarische ge-
schiedenis! We zijn oprecht blij dat deze 
actie publieksvriendelijk verlopen is. Zelfs 
het Malieveld werd netjes achtergelaten. 

Het is genoeg! Dát is de boodschap die duizenden boeren met en zonder trekkers achtergelaten hebben op het Malieveld. 
Maandagavond 30 september nam de actie, ‘Agractie’ genaamd, alle social media platforms over met foto’s en video’s 
van colonnes met trekkers over Nederlandse (snel)wegen op weg naar Den Haag. Allen vastberaden om een plek op 
het Malieveld in te nemen. De toestroom van een onafgebroken colonne trekkers leek eindeloos. Een indrukwekkend 
schouwspel dat bij niemand in Den Haag ongezien is gebleven. Minister Schouten kon op 1 oktober niet om de boeren 
heen, en was zichtbaar aangedaan toen zij zich op het hoofdpodium liet zien. De politici zijn zich er van doordrongen dat 
we niet langer over ons heen laten lopen. Als NMV zullen we dat geluid, gesterkt door deze actie, op onmiskenbaar luide 
toon voor u uitdragen! 

Sprekers Agractie
Verschillende sprekers vertelden hun 
verhaal op het podium: Bart Kemp, me-
de-initiatiefnemer, legde uit waarom het 
vertrouwen van boeren weg is. Sieta van 
Keimpema, DDB-voorzitster, sprak na-
mens de veehouderij en benadrukte dat 
het genoeg is met die ‘Haagse fratsen’, de 
boeren willen niet verder inleveren omdat 
de ‘Haagse kliek’ hun luxueuze leventje 
niet willen inperken, aldus de boeren-
frontvrouw. Ook Henk Bleker en een aan-
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Schouder aan schouder
NMV is ontzettend trots op haar boeren! 
Zíj hebben laten zien dat we als verschil-
lende sectoren, schouder aan schouder 
staan voor één agrarische sector! We 
willen praktisch uitvoerbaar beleid, iets 
waar NMV al jaren voor strijdt. Ook ons 
speerpunt ‘meten=weten’ is opgenomen 
in de actie-eisen. Geen rekenmodellen 
meer, maar feiten. Deze actie draagt 
hier zeker aan bij. Wij gaan als NMV dit 
absoluut benutten in onze verdere plei-
dooien.



Bestuursleden in beeld
Deze Koebont staat in het teken van de organisatie NMV. Zodat voor u als lid duidelijk is, welke mensen precies welke taken ver-
vullen binnen NMV. In dit ledenblad een interview met de dagelijks bestuurders (DB) van NMV. Zij geven leiding aan het landelijk 
bestuur en de organisatie. Ook heeft iedere DB’er eigen portefeuilles waar hij of zij de verantwoording voor draagt. Om u te ver-
tegenwoordigen en uw belangen te behartigen zijn zij aanwezig bij de overleggen die tot hun portefeuille behoren. Dit zijn onder 
andere bijeenkomsten op het ministerie. We stellen u nader voor aan de enige vakbond voor melkveehouders met hun standpunten.

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond, vóór en dóór melkveehouders en jongvee-opfokkers

Wij zijn aanwezig op zowel de landbouwbeurs in Hardenberg als in Gorinchem. Aarzel niet, spreek onze bestuurder op de beurs aan 
en vertel hen waar zij u nog beter mee van dienst kunnen zijn. NMV staat namelijk nog écht voor en achter haar melkveehouders. 
Onze bestuurders dragen uw stem uit in Den Haag, Brussel, provincies en daar waar wij van invloed kunnen zijn.

Waar is NMV geweest afgelopen maand?
NMV op pad

3-sep KoeMonitor - klankbordsessie
4-sep Koeien en Kansen
7-sep  Bijeenkomst Leveranciers Vereniging Leerdammer  

Collectief
10-sep  Werksessie ter voorbereiding Bestuurlijk Overleg Land-

bouw
11-sep  Nationale Bodemtop met Carola Schouten en  

ministerie LNV
11-sep Stikstofoverleg met ZuivelNL
11-sep  Overleg met ministerie LNV over verbetering  

Rendac / I&R
11-sep  Toelichting van de TCMG aan de Agrarische Tafel  

Gaswinning Groningen
11-sep  Bijpraatsessie PAS in De Brink Overijssel  

(Beeldvorming)
12-sep Bestuursvergadering Stichting Weidegang
12-sep Bijeenkomst commissie communicatie & organisatie
12-sep Informatieavond KTC Zegveld
13-sep Ketenoverleg Zuivel
16-sep  Overlegbijeenkomst gaswinning Pieterzijl met advo-

caat De Goede

16-sep  Bijeenkomst klankbordgroep Waterbeheerprogramma 
Hunze Aa’s

17-sep   Startgesprek project Individuele afrekenbaarheid kli-
maat met ministerie LNV

18-sep  Bijeenkomst Aanpak Ammoniak onder leiding van 
Pieter van Geel

18-sep  Bijeenkomst over prioritering van dierziekten (alle 
sectoren) WUR Wageningen

19-sep Gaswinning Agrarische Tafel
19-sep Bijeenkomst commissie mest/water
20-sep Symposium VBBM
20-sep  Werksessie ter voorbereiding Bestuurlijk Overleg Land-

bouw van LNV
25-sep  Inspraak door NMV bij statenvergadering Overijssel 

over PAS inzake weide en bemesten
25-sep  Inspraak door NMV bij statenvergadering Gelderland 

over PAS
26-sep  Overleg met Dir. Gen. (DG) Osinga van ministerie LNV 

over stand van zaken stikstofproblematiek 
30-sep Afspraak over bemestingsapp met Mesdag

Bordjes bij weilanden tegen neosporabesmetting
NMV heeft bordjes met het verzoek aan 
hondeneigenaren om hun hond niet in 
de wei te laten lopen. De bordjes, kun-
nen bij de weides worden opgehangen. 
Deze zijn bedoeld om de verspreiding 
onder koeien van de parasiet Neospora 
caninum tegen te gaan.

U kunt deze bordjes bij NMV bestel-
len. De prijs is € 7,50 per stuk
De totale verzendkosten zijn € 4,35 
euro. Bij grote aantallen worden de pak-
ketkosten van PostNL aangehouden.

Wilt u bestellen? Stuur dan een e-mail 
naar info@nmv.nu met uw naam, 
adres en het aantal bordjes.



Driekus Vierkant
@driekusvierkant
Dus wat te doen 

aan het stikstofprobleem? 1) Alle ten onrechte Natura2000 
gebieden terugdraaien en het subsidiegeld terugbetalen 2) 
Bij alle met recht toegewezen Natura2000 gebieden zonder 
last van stikstof projecten direct vrijgeven 3) De sjoemelamb-
tenaren aanklagen

Boer Bewust
@boerbewust
Boeren hebben vandaag geschiedenis geschreven. Trots 
op de geweldige organisatie! Trots dat wij vandaag massaal 
hebben laten zien waar de agrarische sector voor staat en 
ook trots op alle burgers die ons zo gesteund hebben. Dank 
daarvoor! Wel thuis 
@FarmersForce #boerenprotest
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U bent bestuurder van NMV en melkvee-
houder, hoe ziet uw bedrijf er uit?
Wij hebben thuis een man-vrouw maat-
schap waar twee van de kinderen ook 
in opgenomen zijn. We melken zo’n 170 
koeien en houden bijbehorend jongvee, 
waarbij we redelijk grondgebonden zijn. 
Ik ben echt fan van weidegang en probeer 
de koeien zo lang mogelijk buiten te la-
ten lopen. Dat is wat mij betreft hét visi-
tekaartje van de melkveehouderij naar de 
samenleving, en zorgt voor maatschappe-
lijk draagvlak. Dat vind ik belangrijk.

Waarom bent u bestuurder geworden van 
NMV?
Dat is min of meer zo gekomen omdat ik 
in mijn jongere jaren lid werd door een 
verhaal van voormalige NMV-bestuur-
ders. Hun visie sprak mij heel erg aan. Ik 
werd al gauw gevraagd eens mee te draai-
en met het landelijk bestuur (LB), zo is de 
bal gaan rollen. Ik denk dat NMV bij mij 
past omdat er korte lijnen zijn en we echt 
vanuit de positie van de boer denken. Dat 
ook zoveel mogelijk nastreven, het belang 
van de boer wordt binnen NMV niet ver-
kwanseld.

Hoe zien uw werkzaamheden voor NMV 
er doorgaans uit?
Dat varieert nogal; van overleggen tot in-
terne vergaderingen, tot telefonisch con-
tact met uiteenlopende mensen, leden, 
journalisten, sectorgenoten, bestuurders 
en mensen van het ministerie. Ik ben ei-
genlijk dagelijks bezig met NMV en dat 
hoort bij mijn functie als dagelijks bestuur-
der. 

Welke knelpunten in beleid zijn u uit ei-
gen ervaring bekend? 
Op mijn bedrijf loop ik aan tegen het fau-
nabeleid. Ik heb redelijk wat schade van 
ganzen en de schadevergoeding wordt 
in Friesland gekort met twintig procent 
omdat de provincie bezuinigt op de bud-
getten. De Provincie past zelf geen po-
pulatiebeheer toe, en het verplichten van 
bestrijding van zomerganzen laten ze na. 
Hierdoor moeten we linksom of rechtsom 
de schade voor een fors deel uit eigen zak 
betalen zonder adequate mogelijkheden 
om onze schade te voorkomen. Ik vind 
dit zo krom dat het voor mij een princi-
pekwestie geworden is en zet me er als 
boer ook voor in. Tevens ben ik betrokken 
bij het ‘meldpunt klachten banken’. Dit 
is ontstaan omdat ik bij een Duitse bank 
gefinancierd zat die plotsklaps mijn finan-
ciering opzegde. Hiermee voldeden zij niet 
aan hun zorgplicht als financier, terwijl ik 
nooit verzuimd had mijn plichten na te 
komen. Destijds kwam ik erachter dat er 
meer banken zijn die hun zaken op deze 
manier regelen. Helaas is het lastig voor  
boeren om hier zelf goed uit te komen, en 
een oplossing te vinden. Dat gaat mij aan 
het hart, dus hebben we daar een stichting 

voor opgericht waar ik nog steeds actief 
voor ben.

Wat is volgens u het belangrijkste speer-
punt voor de melkveehouderij?
Op dit moment natuurlijk dat we moeten 
kunnen produceren voor een redelijke prijs 
en binnen redelijke milieugrenzen. Wat er 
nu aan komt, met name op het gebied 
van stikstof, is in mijn ogen falend over-
heidsbeleid. Na de fosfaatellende komt nu 
dit weer op het bordje van de boer. Om 
dan nog maar niet te spreken over kli-
maatmaatregelen die ook nog boven ons 
hoofd hangen. Daar mag de melkveehou-
der, of andere agrarisch ondernemer, niet 
het slachtoffer van worden. Daar ga ik me 
in ieder geval hard voor inzetten de ko-
mende tijd. 

Wat doet NMV goed?
Volgens mij proberen wij als enige belan-
genbehartiger nog écht heel direct met 
onze leden te communiceren en nemen 
wij hun input nog daadwerkelijk mee in 
onze dossiers. Daarnaast schromen wij 
niet tegen heilige huisjes aan te schoppen 
of te fungeren als klokkenluider, als we dat 
noodzakelijk achten in het belang van de 
melkveehouders.

Wat kan er beter?
Wij zouden ons op Provinciaal gebied wat 
beter kunnen organiseren. We zijn het 
meest gericht op landelijk beleid, terwijl 
Provincies ook veel invloed hebben op de 
regelgeving in ons land. De laatste tijd zijn 
we dan ook hard aan het werk om ons be-
ter te mobiliseren in de Provincies. 

Harm Wiegersma is sinds 2015 de voorzitter van de 
Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV). Hij is 
portefeuillehouder Mest & Water, Zuivel en Klimaat. 
Ook is hij voorzitter van de commissies die onder deze 
portefeuilles opereren.

NMV op Twitter



U bent bestuurder van NMV en jongvee-
opfokker, hoe ziet uw bedrijf er uit?
Wij hebben een bedrijf in de uiterwaarden 
van de IJssel, we zijn door natuurontwik-
keling in onze regio van een melkvee-
bedrijf naar een bedrijf met als hoofdtak 
een jongvee-opfokbedrijf gegaan in 2015. 
Daarnaast hebben we een boerencam-
ping. We bouwen momenteel een stal 
om rosekalveren te kunnen houden. Onze 
dochter van 18 wil het bedrijf graag voort-
zetten. Zij gaat nu naar Aeres Hogeschool 
in Dronten en wil daarna het bedrijf graag 
overnemen.

Waarom bent u bestuurder geworden van 
NMV?
Omdat de MKZ-crisis in 2002 er bij ons 
enorm heeft ingehakt. Ik was traditioneel 
LTO-lid, maar er werd niet naar ons geluis-
terd. Toen ben ik NMV-lid geworden. Als 
lid kun je stil blijven zitten, en een ander 
voor je laten beslissen. Zo steek ik niet in 
elkaar. Als je iets kunt doen, moet je dat 
doen. Op ons bedrijf ontstond ruimte om 
er iets bij op te pakken, toen ben ik het 
landelijk bestuur (LB) van NMV ingegaan. 
Tien jaar later ben ik als dagelijks bestuur-
der (DB) aangetreden.

Hoe zien uw werkzaamheden voor NMV 
er doorgaans uit?
Chaotisch! Het is geen hollen of stilstaan, 
het is hollen. Stilstaan is er niet bij. Je moet 
goed met mensen om kunnen gaan en 
iedereen met een opmerking of klacht te 
woord kunnen staan. Die komen van ac-
tieve leden. Dat mag je nooit negeren. Ik 
vind het belangrijk dat we onze leden op 
waarde schatten. Voor mijn rol als secreta-
ris vroeg ik me eerder af of die mij paste, 
maar dit is me echt op het lijf geschreven. 

Het actieve contact met leden, de leden-
avonden, Ik haal daar echt voldoening uit. 
Daarnaast regel ik alles rondom de beur-
zen en het secretariaat.

Welke knelpunten in beleid zijn u uit ei-
gen ervaring bekend? 
Met name de fosfaatregelgeving. Als we 
het hebben over een knelgeval, dan ben ik 
er wel één, vind ik zelf. De bedoeling was 
dat we in 2015 het melkveebedrijf om gin-
gen bouwen naar een volledig zelfstandig 
jongvee-opfok bedrijf. Door het ombou-
wen stonden wij op 2 juli 2015 net leeg en 
hebben daardoor maar een beperkte hoe-
veelheid fosfaatrechten gekregen. Daar 
hebben we in de knelgevallenvoorziening 
geen rechten voor gekregen, en de proce-
dure om aanspraak te maken op de rege-
ling in verband met disproportionele last 
loopt nog steeds. Daarom hebben we vier 
jaar lang jongvee van een ander opgefokt, 
om toch in een inkomen te voorzien. Nu 
heeft deze veehouder zelf weer voldoende 
ruimte, en gebruiken wij de ruimte voor 
rosekalveren. De camping is ook opge-
richt om een deel van het inkomensgat 
te dichten. Ik zie voor de veehouderij nog 
steeds een goede toekomst, maar ik denk 
dat we nog wel door de eerste jaren heen 
moeten. We moeten eerst een eenduidig 
beleid hebben voor alle plafonds waar we 
nu aan gehouden worden. De ene regel-
geving moet de ander niet tegenwerken. 
Als dat geborgd is ontstaat er weer rust en 
komt er ruimte om te ondernemen.

Wat is volgens u het belangrijkste speer-
punt voor de melkveehouderij?
Elke verandering in de melkveehouderij 
geeft intensivering. Dit om ons inkomen 
te behouden. We hebben de mond vol 
van familiebedrijven, maar veranderingen 
moeten dan wel ten goede en ten dienste 
van de melkveehouderij zijn. Nu maken 
veel regels het eerder onmogelijk en heeft 
beleid vaak juist het tegenovergestelde ef-
fect. Er zijn andere sectoren die met één 
geluid vanuit de sector spreken, daar kun-
nen wij wel wat van leren. Hoe? Misschien 
zijn er binnen ZuivelNL mogelijkheden, 
maar dan moet het een goede afspiege-
ling worden van de melkveehouders in 

Nederland. Er moet geluisterd worden 
naar de achterban. Alleen dan komen we 
tot één geluid namens de sector. Het zou 
in plaats van een interbrancheorganisatie, 
een brancheorganisatie moeten worden 
die alleen melkveehouders vertegenwoor-
digt, niet ook de zuivel. Dat gaat niet sa-
men.

Wat doet NMV goed?
Wat we goed doen is aan alle deuren ram-
melen. Wat wij vooral de laatste jaren zien 
is dat we veel meer commitment hebben 
van melkveehouders. Zowel leden als niet 
leden staan vaak achter ons. We weten 
hoe de melkveehouder denkt en waar ze 
tegen aan lopen. Melkveehouders voelen 
zich bij ons thuis, dat blijkt ook wel uit de 
hoge waardering die we ontvingen na het 
onafhankelijke onderzoek onder leden van 
verschillende belangenorganisaties. Daar 
werd NMV het hoogst gewaardeerd door 
haar achterban.

Wat kan er beter?
Bemensing. Door de drukke werkzaamhe-
den op het bedrijf zijn er weinig veehou-
ders om een bestuurdersrol te vervullen 
Dat kan en moet beter. We hebben elkaar 
nodig en het NMV-bestuur heeft ook 
nieuw bloed nodig. Heb je tijd of belang-
stelling? Word actief!

Bertus Doppenberg is sinds 2015 dagelijks bestuurder 
van NMV en vervult nu de rol van secretaris. Tevens is hij 
portefeuillehouder Diergezondheid, waarvan hij ook de 
commissie voorzit.
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www.ggi.nl

www.schutte-agra.nl

www.boutadvocaten.nl



5

U bent bestuurder van NMV en melkvee-
houder, hoe ziet uw bedrijf er uit?
Ik heb een melkveebedrijf met 70 Holstein 
Friesian koeien, en 40 stuks jongvee. Daar-
voor heb ik 45 hectare grond tot mijn be-
schikking, in Gorssel nabij de IJssel. Op 3 
hectare na is dat allemaal zandgrond. Die 
3 hectare is uiterwaardengrond. Goede, 
vruchtbare, kleigrond maar Natura2000-
gebied. Vroeger hadden we daar veel 
meer grond, maar de tendens dat grond 
over gaat naar natuur is al sinds de ja-
ren ‘80 gaande. Het was vroeger juist dé 
grond van het bedrijf waar je goed op kon 
boeren, terwijl de zandgrond veel minder 
goede landbouwgrond is. 

Waarom bent u bestuurder geworden van 
NMV?
In de tijd dat ik boerin werd (2000) en de 
MKZ-crisis heerste, kwam ik bij NMV te-
recht. Langzaamaan ben ik steeds actiever 
geworden voor NMV. Zo ben ik via het 
landelijk bestuur (LB) in het dagelijks be-
stuur (DB) terecht gekomen, als penning-
meester. Het is belangrijk om als boer je 
steentje bij te dragen. Wanneer we dat niet 
doen, gaat het de verkeerde kant op. 

Hoe zien uw werkzaamheden voor NMV 
er doorgaans uit?
Voor mij zit er in het penningmeesterschap 
best wat piekmomenten. Op zo’n moment 
moet er heel veel gebeuren en heb ik 
behoorlijk werk aan de boekhouding. Ik 
draag zorg voor een grote geldstroom, 
dat voelt als een grote verantwoordelijk-
heid. Daarnaast ben ik voorzitter van de 
commissie communicatie & organisatie en 
was ik voor NMV actief betrokken bij de 
implementatie van Koemonitor. Ik heb er 

constant op gehamerd dat dit hele circus 
praktisch zou moeten blijven en wat min-
der protocollair.  

Welke knelpunten in beleid zijn u uit ei-
gen ervaring bekend? 
Mijn bedrijf bestaat vrijwel volledig uit 
zandgrond; droge grond, maar ook nog 
eens in het gebied wat de laatste twee jaar 
fors te lijden heeft onder droogte. Volgens 
mij is die éxtra schadelijk omdat we maar 
230 kg stikstof uit dierlijke mest mogen 
aanwenden. Het is geen goede grond, 
maar functioneert beter als er meer or-
ganische mest op gebracht mag worden. 
Maïs groeide wel heel goed afgelopen 
jaar, maar het gras verdroogt waar je bij 
staat. Bemestingsnormen moeten worden 
verruimd zo lang de nitraatnorm van 50 
mg/l behaald wordt. Beter extra organi-
sche mest en minder kunstmest. Ook de 
nieuwe regels rondom het vanggewas na 
maïs in het zesde actieprogramma stro-
ken niet met boerenpraktijk. Bij mij is de 
mais meestal rijp tussen begin september 
en 15 oktober. Nu komen ze met die 1 
oktober-regel, daar kan je niet op gokken. 
Dan kun je ofwel een onrijp gewas oogs-
ten, of onderzaaien terwijl de kans groot 
is dat dit mislukt. Hier zit een enorme dis-
crepantie. Een vanggewas lukt altijd, tenzij 
het heel vroeg winter wordt en deze heel 
lang duurt. Beleid moet praktischer wor-
den. Een boer moet weer ‘gewoon’ boer 
kunnen zijn.

Wat is volgens u het belangrijkste speer-
punt voor de melkveehouderij?
Wat er nu gaande is vind ik verschrikkelijk. 
De landbouw wordt negatief geprofileerd 
door de politiek of partijen die andere 
belangen hebben. Of het nu gaat over 
stikstof, fosfaat, of iets anders: Het imago 
wordt aangetast. Dat ontneemt boeren 
het werkplezier. Het veroorzaakt indirect 
meer regels, waardoor er grotere bedrij-
ven overblijven. Als kleiner bedrijf kun je 
die niet allemaal financieren. Hebben ze 
dan hun doel bereikt? Ik denk het niet. Het 
grootste probleem voor mij is het gevoel 
dat je niet meer gewenst bent in Neder-
land. Als mensen maar vaak genoeg horen 
dat boeren het probleem zijn, gaan ze er 

vanzelf in geloven. Met deze ‘oplossing’ 
wend je het probleem af van de werkelijke 
problemen.

Wat doet NMV goed?
NMV volgt een praktische lijn en heeft 
het belang van de boer echt hoog in het 
vaandel. NMV verzandt niet in de bureau-
cratie.  Veel overleggen worden gevoerd 
door mensen die uitsluitend vanuit de the-
orie maatregelen verzinnen. Wij blijven de 
praktijk hier benadrukken.

Wat kan er beter?
We hebben meer mensen nodig. Vanaf de 
zijlijn zeggen wat niet deugt is gemakke-
lijk, maar helpt niet. Die bijdrage kan heel 
klein en lokaal zijn. We moeten onze stem 
nog meer uitdragen. Praktisch denkende 
mensen die onze boodschap uitdragen. 
Op alle niveaus. En misschien moeten we 
eens vaststellen wat we nou écht willen 
voor de toekomst van de melkveehouderij 
in Nederland en daar commitment van de 
overheid voor vragen. Zijn dat ook kleinere 
gezinsbedrijven? Dan moet de overheid 
daar naar handelen. 

Gerda Peters is sinds 2017 dagelijks bestuurder bij NMV 
als penningmeester. Daarnaast is zij portefeuillehouder 
Communicatie & Organisatie en voorzitter van deze 
commissie.

Hiske Ridder
@HiskeRidder
Als antwoord op @ArdEshuis
Het was indrukwekkende demon-
stratie gisteren! We (..) zijn helemaal 
niet tegen boeren is conclusie. Overal 
steun. Er is dus (...) wat anders aan 
de hand. Heb mijn idee daarover ook 
getwitterd. Gezien? Laat je als boer 
niet ge- en misbruiken! Mijn steun 
heb je

Wiebren van Stralen
@Wiebren
Treffende tekst op kar met ronde ba-
len langs de A6: “uw heilige koe geeft 
geen melk” #trotsopdeboer

NMV op Twitter
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U bent bestuurder van NMV en melkvee-
houder, hoe ziet uw bedrijf er uit?
Mijn bedrijf ligt in het oude Friese  zeeklei-
gebied. Zavelklei betreft de ondergrond 
en ligt vlakbij vliegbasis Leeuwarden. We 
hebben honderd koeien die we zo lang 
mogelijk proberen te voeren met uitslui-
tend gras en krachtvoer. Zo stalvoeren en 
beweiden we jaarlijks wel 7,5 maand. Al 
die tijd worden mijn koeien vooral gras-
gevoerd, met een rantsoen zonder mais. Ik 
gebruik daarbij maar de helft van de toe-
gestane hoeveelheid kunstmest. We heb-
ben zelf een bemestingsmachine -die we 
ook verhuren- waarbij we de mest na de 
eerste snede altijd vermengen met 1/3e 
water. Ik weet uit ervaring dat dit de nutri-
entenbenutting optimaliseert, omdat je zo 
meet ammoniumstikstof bindt waardoor er 
minder emitteert. Helemaal in lijn met de 
huidige stikstofdiscussie volgens mij. 

Waarom bent u bestuurder geworden van 
NMV?
Ik was in Friesland al actief als penning-
meester in het provinciale bestuur. Ik voel-
de me geroepen om voor de belangen van 
onze boeren op te komen. Die mogelijk-
heid heb ik dan ook omdat mijn zoon in 

het bedrijf zit. Dat maakt dat ik tijd heb om 
er iets bij te doen. 

Hoe zien uw werkzaamheden voor NMV 
er doorgaans uit?
Ik volg alle actualiteiten in de sector en on-
derhoud contacten binnen en buiten onze 
organisatie. Ik denk mee om op alle voor-
komende vragen of problemen adequaat 
te reageren. Daarnaast is het PAS mijn on-
derwerp en neem ik regelmatig deel aan 
overleggen die gerelateerd zijn aan mijn 
portefeuille. Als praktiserend boer probeer 
ik zo overal in beleidsprocessen, en ver-
schillende projecten, de stem van de boer 
te laten doorklinken. Mijn ervaring leert dat 
lang niet altijd mensen aan tafel zitten die 
dergelijke praktische inzichten hebben. 

Welke knelpunten in beleid zijn u uit eigen 
ervaring bekend? 
Er zijn rekenmodellen die niet aansluiten op 
de praktijk, daar stoor ik me aan. Er wordt 
in het rekenmodel voor emissie bijvoor-
beeld vanuit gegaan dat er vier keer per 
jaar dezelfde emissie bij mesttoediening 
plaatsvindt. Ze gaan ervan uit dat er steeds 
dezelfde hoeveelheid mest wordt aange-
wend onder dezelfde omstandigheden. 
Terwijl we in het voorjaar méér bemesten, 
waardoor er onder koudere temperaturen 
minder emissie plaatsvindt. Daarnaast ben 
ik vaak van 15 november tot 5 december 
nog aan het stalvoeren. Het gras wat ik 
dan van het land haal groeit daarna echt 
nog wel en neemt dus nutriënten op. Dat 
terwijl ik kunstmest tot 15 september nog 
mag toedienen, maar dierlijke mest niet 
meer mag gebruiken. Nu moesten we eind 
augustus tijdens een hittegolf nog dierlijke 
mest op het land brengen, dat had beter 
twee weken later gekund, toen de weers-

omstandigheden beter waren. Helaas 
mocht kunstmest op dat moment nog wel 
maar dierlijke mest niet meer. Dat deugt in 
mijn ogen voor geen meter. Wat mij betreft 
moeten we naar beter beleid gebaseerd op 
daadwerkelijke metingen, en niet opnieuw 
een misser maken zoals met de zure regen. 
Ik kan het niet rijmen, de agrarische sector 
is gekrompen, heeft uitstoot gereduceerd 
én produceert milieuvriendelijker, maar 
de problemen lijken groter dan ooit. Waar 
hebben we als melkveehouders afgelopen 
jaren alles voor gedaan?

Wat is volgens u het belangrijkste speer-
punt voor de melkveehouderij?
Een gelijk speelveld is wat mij betreft het 
belangrijkste speerpunt. In Nederland zijn 
er allerlei aanvullende eisen voor onze 
landbouwproducten, terwijl we de gren-
zen open zetten met deals, zoals Mercosur, 
voor buitenlandse producten die onder 
veel minder strenge omstandigheden wor-
den geproduceerd. Binnen Europa is het 
speelveld al ongelijk, op het gebied van 
milieueisen en productie-eisen, laat staan 
globaal gezien.  Dat is wat mij betreft iets 
waar we echt mee aan de slag moeten.

Wat doet NMV goed?
De gewone boerenpraktijk, zoals iedere 
boer hem nastreeft, onderbouwen. Dát 
brengen we constant naar voren.

Wat kan er beter?
Het kan altijd beter maar we kunnen het 
niet alleen. Innovatie gaat altijd door, ie-
dereen moet zich bewust zijn van het be-
lang van de agrarische sector en binnen de 
sector moeten we ons verenigen om dat 
uit te dragen. 

Word NMV-ambassadeur, maak uw collega-melkveehouder lid
Hoe groter onze achterban, hoe meer invloed

Maak uw collega lid en ontvang beiden een bodywarmer. Geef het aan ons door.
Bij voorkeur via e-mail: info@nmv.nu of onze website www.nmv.nu.
Bellen mag ook 06 213 22 313. We horen graag van u!

Gerrit de Boer is sinds 2018 dagelijks bestuurder van 
NMV, als vicevoorzitter en verantwoordelijk voor de 
portefeuilles Randvoorwaarden en Leefmilieu. Gerrit is 
tevens voorzitter van deze commissies binnen NMV.



Sinds de Raad van State (RvS) op 29 mei 
2019 het Programmatisch Aanpak Stik-
stof (PAS) heeft afgeschoten is er veel 
onrust ontstaan in de agrarische sector. 
Niet alleen in de agrarische sector, het 
is sindsdien pijnlijk duidelijk geworden 
hoe streng we in Nederland gehouden 
worden aan stikstofuitstoot en deposi-
tiemodellen. Dit omdat we aan Europese 
normen gehouden worden voor hoe-
veel depositie er terecht komt op Na-
tura2000 gebieden. Het PAS werd afge-
schoten omdat je volgens de RvS geen 
stikstofruimte kunt geven, vóórdat de 
reductiemaatregelen genomen zijn. 

Na de gerechtelijke uitspraak heeft de 
minister een commissie samengesteld 
om haar ministerie te adviseren over een 
oplossingsrichting. De commissie kwam 
onder leiding van oud minister Remkes 
(Binnenlandse Zaken van 2002-2007) en 
werd derhalve ‘de commissie Remkes’ ge-
noemd. Op 25 september kwam de com-
missie met een eerste presentatie waarin 
zij adviseren waar de piketpaaltjes voor 
de stikstofimpasse uit te zetten. Het rap-
port wat ze uitgebracht hebben draagt 
de naam ‘niet alles kan’. De eerste bood-
schap is dat er geen sector is die ontzien 
wordt. Toch blijken er enkele sectoren als 
eerste aan de beurt om stappen te zetten, 
en de agrarische sector, in het bijzonder 
de veehouderij, is volgens de commissie 
Remkes aan zet om de stikstofdepositie 
op natuurgebieden te beperken. Volgend 
jaar zal Remkes met een uitgebreid ad-
vies komen waarin ook andere sectoren 
aan bod komen.

Aanbevelingen Remkes
Concreet wordt aanbevolen om de vol-
gende maatregelen, in alle sectoren, zo 
spoedig mogelijk te implementeren:
-  Emissiereductiemaatregelen treffen om 

depositie naar beneden te brengen
-  Een gebiedsgerichte aanpak, gekoppeld 

aan de mate waarin de huidige kritische  
depositiewaarde overschreden wordt

-  Herstel en verbetermaatregelen uitvoe-
ren

-  Salderen kan weer worden ingezet, 
maar dan moet er afroming plaatsvin-
den 

Specifiek voor de landbouw wordt het 
volgende voorgesteld:
-  Gerichte verwerving of sanering van 

agrarische bedrijven met relatief hoge 
emissies of verouderde stalsystemen in 
en nabij kwetsbare Natura 2000-gebie-
den

-  Toepassing van emissie-reducerende 
technieken en praktijken in de veehou-
derij versnellen door deze via experi-
menteerruimte vroegtijdig toe te staan

-  Mogelijkheid voor het inzetten van een 
AVV om maatregelen, zoals het inne-
men van latente ruimte in vergunnin-
gen, af te dwingen

AVV
NMV is van mening dat een AVV nooit 
vanuit onze sector ingezet mag worden 
als instrument om latente ruimte in te 
nemen. Boeren hebben die ruimte via, 
veelal kostbare, vergunningsruimte ont-
vangen en daar mag de overheid niet 
aan tornen . De oplossing moet elders 

gezocht worden. Harm Wiegersma, NMV 
voorzitter, stelt het volgende: ‘Er zijn veel 
betere oplossingen te bedenken om stik-
stofuitstoot te reduceren. Te denken valt 
aan slimme innovaties die nooit een kans 
krijgen op de RAV-lijst te komen, omdat 
de certificering te duur is. Vaak zijn dat 
juist voor boeren betaalbare oplossingen, 
maar omdat er geen of te weinig verdien-
model achter zit redden ze het niet. De 
minister moet daar ruimte voor bieden, 
zodat dergelijk innovaties op de RAV-lijst 
kunnen komen. Desnoods door een voor-
lopige toekenning, zodat de investering 
kan worden terugverdiend’. 

Maatregelen waar wij aan denken zijn:
•  Toevoegmiddelen
•  Beluchten
•  Voermanagement
•  Mestschuif
of een combinatie van bovenstaande

NMV uit ZuivelNL
Omdat er veel onrust ontstaat is over de 
mogelijke AVV heeft NMV haar lidmaat-
schap bij ZuivelNL statutair ingetrokken. 
NMV wil de nadrukkelijke toezegging dat 
er geen AVV via ZuivelNL tegen boeren 
zal worden ingezet. NMV wil benadruk-
ken dat alle partijen binnen ZuivelNL 
hebben aangegeven zich verre van een 
AVV te willen houden, en dat dit geen 
denkrichting is. Maar NMV wil de toe-
zegging daarvan ofwel zwart op wit, of 
de mogelijkheid hebben om versneld het 
lidmaatschap van ZuivelNL te kunnen op-
zeggen.

ImPASse 
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Het betreft de volgende vrijhandels-
bedragen:
*  Het vrijhandelsverdrag CETA tussen de 

EU en Canada. Dit is al voorlopig inge-
voerd, maar de Tweede Kamer kan het 
dit najaar nog tegenhouden.

*  Het Mercosur verdrag. De onderhande-
lingen met Brazilië, Argentinië, Uruguay 
en Paraguay zijn net afgerond, maar het 
verdrag moet nog beoordeeld worden 
door de Europese Raad.

*  Met Trump is deze zomer een deal ge-
sloten over de import van rundvlees, na 
een WTO-geschil over de weigering van 
de EU om hormoonvlees uit de VS toe 
te laten.

*  Met Australië, Nieuw Zeeland en Indo-
nesië zijn de afgelopen jaren ook onder-
handelingen over nieuwe handelsverdra-
gen begonnen.

In 2017 heeft het Europees Parlement in-
gestemd met CETA een vrijhandelsverdrag 
met Canada. In dat zelfde jaar is het vrij-
handelsdeel van het verdrag voorlopig in 
werking getreden, wat grote negatieve 
effecten voor Europese boeren zal gaan 
hebben. Er worden immers Canadese 
landbouw- en veehouderijproducten toe-
gelaten die tegen lagere standaarden zijn  
geproduceerd en zo een oneerlijke con-
currentie vormen. Het betreft met name 
rund- en varkensvlees en akkerbouwpro-
ducten, zoals granen en oliezaden. Dit 
gaat ten koste van de inkomens van Eu-
ropese boeren, de veiligheid van ons eten, 
de rechten van werknemers, de kwaliteit 
van het milieu en het dierenwelzijn. Maar 
ook de Canadese melkveehouders hebben 
last van Europese import van zuivelpro-
ducten. De Canadese overheid heeft ter 

compensatie $ 1,75 miljard beschikbaar 
gesteld aan deze boeren. 
In het rapport ´TTIP en CETA een gevaar 
voor de hoogwaardige Nederlandse en 
Europese landbouw, veehouderij en voed-
selvoorziening´ vindt u de details van de 
analyse van de gevolgen van CETA,  met 
bronvermelding.  

In juni 2019 werd er ook een voorlopig 
vrijhandelsakkoord met de Mercosur-lan-
den gesloten. Dat zal leiden tot minstens 
zo grote negatieve gevolgen als CETA, met 
name voor akkerbouwers en rundvee-, 
pluimvee- en varkenshouders. 
Het EU-Mercosurverdrag zal de productie 
van vlees, soja (indirect via de export van 
vlees uit de Mercosur) en biobrandstoffen 
uit de Mercosur-regio verder aanjagen, 
ten koste van mensenrechten, milieu en 

Oproep: 
Bescherm boeren, werknemers, consumenten, dieren
en de planeet tegen de huidige vrijhandelsverdragen
Met zeker vijf nieuwe vrijhandelsverdragen zet de EU onze boeren en werknemers verder onder druk, neemt het 
wereldwijde dierenleed toe, groeit de onzekerheid over voedselveiligheid en neemt vervuiling, ontbossing en opwarming 
van de aarde toe. Wij als boerenorganisaties, met ondersteuning van maatschappelijke organisaties en vakbonden, roepen 
Nederland op om CETA weg te stemmen, Nee! te zeggen tegen het EU-Mercosur-verdrag, de deal met Trump terug te 
draaien en een andere weg in te slaan met Australië, Nieuw Zeeland, Indonesië en andere handelspartners.
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klimaat. Voor het vergroten van het beno-
digde areaal wordt in de Amazone op gro-
te schaal regenwoud gekapt en worden in 
andere provincies savannes ontgonnen, 
met rampzalige gevolgen voor biodiver-
siteit en het klimaat wereldwijd. Ook gaat 
deze exportgerichte  landbouw ten koste 
van de landrechten van inheemse volkeren 
en kleine boeren, die met geweld van hun 
land worden verdreven. 
De Handel Anders!-coalitie heeft onlangs 
een verzoek om dit verdrag te onderwer-
pen aan een analyse met betrekking tot 
de VN-duurzaamheidsdoelen en de SER-
meetlat, naar de Tweede Kamer gestuurd. 
Daarin  geven wij onze bezwaren uitge-
breider weer.

Binnen de huidige vrijhandelsverdragen 
mogen geen eisen worden gesteld aan de 
wijze van productie van importproducten 
op het gebied van milieu, arbeidsnormen 
en dierenwelzijn. De productiekosten zijn 
mede hierdoor een stuk lager dan in de 
EU. Slechts de voedselveiligheid van im-
portproducten wordt (in beperkte mate) 
als maatstaf erkend. Maar wat dat betreft 
is het zeer verontrustend dat er in zowel 
Canada als Mercosur-landen pesticiden 
worden gebruikt die in de EU verboden 
zijn. We maken ons ook grote zorgen over 

het ontbreken van  een Identificatie & 
Registratie-systeem binnen de veehoude-
rijsector in de VS, Canada en de Mercosur-
landen, waardoor het zeer moeilijk is na te 
gaan of dierlijke producten zonder in de 
EU verboden hormonen of antibiotica tot 
stand zijn gekomen. Ook zijn groeihormo-
nen niet in het vlees traceerbaar als hier 
een maand voor de slacht mee gestopt 
wordt. 

Tenslotte willen wij u wijzen op de Brexit. 
Deze dreigt ook zeer negatieve gevolgen  
te hebben voor onze boeren. Genoemde 
vrijhandelsverdragen zullen die situatie al-
leen maar verergeren omdat de afgespro-
ken import gericht zal zijn op een kleinere 
Europese markt. Minimaal zouden de im-
portquota hierop aangepast moeten wor-
den.

Wij streven naar een duurzame en recht-
vaardige voedselvoorziening waarbinnen 
boeren wereldwijd een eerlijke prijs krij-
gen voor een zo milieu- en diervriendelijk 
mogelijk product, werknemers een fat-
soenlijke beloning krijgen, en burgers van 
gezond voedsel en een gezonde leefom-
geving kunnen genieten. De huidige vrij-
handelsverdragen maken dit onmogelijk.

Daarom roepen wij u op: Bescherm boe-
ren, werknemers, burgers, het milieu en 
dieren tegen de huidige vrijhandelsver-
dragen!

Deze verklaring is ingediend door de 
volgende boerenorganisaties:
-   Nederlandse Melkveehouders Vakbond
-  Dutch Dairymen Board
-  Nederlandse Akkerbouw Vakbond
-  Nederlandse Vakbond Pluimveehouders 
-   Vereniging voor Biologische Dynami-

sche Landbouw en Voeding

Mede ondersteund door:
-  FNV
-  Milieudefensie
-  ASEED
-  Behoud de Parel
-  Boeren & Buren (België)
-  Ondernemers van Nu
-  Platform Aarde Boer Consument
-   Platform Duurzame en Solidaire Eco-

nomie 
-   Saka Mese Nusa AlifURU (Molukse 

organisatie)
-  SOMO
-   Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-

Limburg

Archieffoto Actie Stop Vrijhandelsverdagen
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Vanaf 1 Januari 2020 komt het nieuwe systeem “Koemonitor” 
op de markt voor het waarborgen van de diergezondheid, 
dierenwelzijn en voedselveiligheid in de melkveehouderij. Dit 
nieuwe borgingssysteem is de opvolger van de “koekompas” 
en CDM score, beiden samengevoegd in het nieuwe systeem. 
Deze ontwikkeling is er gekomen omdat de oude systematiek 
niet voldeed aan de EU-richtlijn 853 en de OCR controle-
verordening.

Koemonitor bestaat uit drie onderdelen, koedata, koealert en 
koekompas. 

1.   Koedata geeft inzicht in de diergezondheid op het bedrijf, 
aantal attentiekoeien, dus behandelde en zieke koeien, de 
CDM score geeft elk kwartaal een overzicht. Vervolgens 
komt er de status A, B, of C uit, die aangeeft of er actief 
verbetering op het bedrijf nodig is.

2.   Koealert heeft te maken met de administratie van de zieke 
en behandelde koeien; wordt er een goede en overzichte-
lijke administratie bijgehouden van de zogenaamde atten-
tiekoe op dat moment, en is deze koe te herkennen in de 
koppel en melkput.

3.   Koekompas is het managementsysteem dat de dierge-
zondheid/dierwelzijn en de mogelijke risico’s op het melk-
veebedrijf in kaart brengt. Afhankelijk van de status is dit 1 
keer per jaar of in geval van status B of C meerdere keren 
per jaar.

NMV heeft hier ruim een jaar aan meegewerkt met meerdere per-
sonen. Wij zijn er goed van bewust dat dit traject niet zonder slag 
of stoot zal gaan. Maar ons is beloofd, ook door de zuivelfabrie-
ken, dat er vanuit de zuivel een inspanning wordt geleverd om 
voor ALLE bedrijven die op de één of andere manier achter raken 
qua score, begeleiding komt. Ofwel door uw veearts of door de 
zuivelfabriek.

Onafhankelijke geschillencommissie door inzet NMV
Trek aan de bel als u een andere mening heeft bij deze begelei-
ding. Want NMV heeft er keihard voor gepleit om een onafhanke-
lijke geschillencommissie in de benen te krijgen. Deze commissie 
zal komende maanden worden uitgewerkt. Als u onterecht be-
handeld wordt door uw veearts of zuivelorganisatie kunt u altijd
terecht bij deze commissie. Schroom niet, maak hier gebruik van. 

De commissie Remkes heeft het 
adviesrapport stikstof opgesteld, 
zoals bij velen reeds bekend. Hierin 
staat onder andere dat door middel 
van een AVV de latente ruimte op 
stikstofvergunningen ingenomen 
kan worden (pagina 26). Dit zou 
gegenereerd zijn door ZuivelNL

Een aantal leden sprak hierover hun onrust 
uit. Dit heeft ertoe geleid dat wij ZuivelNL 
direct om rectificatie hebben gevraagd. Die 
is er gekomen. Maar dat heeft de twijfel bij 
NMV niet weggenomen.

Wij als NMV willen voor de toekomst voor-
komen dat er nadelige gevolgen voor onze 
leden ontstaat door het lidmaatschap met 
ZuivelNL. Een eventuele AVV zou desas-
treus voor de sector zijn. Daarom heeft 
NMV besloten haar lidmaatschap met Zui-
venlNL op 30 september jl. statutair op te 
zeggen.

Opzegging lidmaatschap ZuivelNL met 
mogelijkheid tot ongedaan making
NMV vindt het wel belangrijk om lid van 
een overkoepelende organisatie te wor-
den. Op die manier hebben we meer in-
spraak en invloed op beleid en regelge-

ving. Zo kunnen we beter uw belangen 
behartigen. Daarom hebben wij met Zui-
velNL afgesproken dat NMV de mogelijk-
heid heeft om deze opzegging in de peri-
ode tot 1 januari 2020 ongedaan te maken. 
Hierbij is voor NMV belangrijk dat er met 
ZuivelNL afspraken worden gemaakt om 
de belangen van NMV-leden te waarbor-
gen. Er valt bijvoorbeeld te denken aan een 
organisatie met uitsluitend primaire sector 
als leden, vetorecht of tussentijdse onvoor-
waardelijke opzegbevoegdheid. Als er dan 
ondanks tegenspraak van NMV besluiten 
worden genomen die nadelige gevolgen 
hebben voor de belangen van NMV-leden, 
kan NMV zich hierop beroepen.

NMV hoopt dat er goede afspraken met 
ZuivelNL gemaakt kunnen worden om het 
lidmaatschap voort te zetten. Wij houden u 
op de hoogte.

Koemonitor 2020

Opzegging 
lidmaatschap ZuivelNL

Wilt u snel op de hoogte 
gehouden worden van 
de persberichten die de 
NMV uitbrengt? Of snel 
informatie toegezonden 
krijgen zoals bijvoorbeeld 
recente informatie over 
PAS en andere mestza-
ken. Heeft u afgelopen 
maanden niets ontvangen 
van de NMV per e-mail? 
Mail dan uw juiste e-mail-
adres naar info@nmv.nu 
zodat wij uw e-mailadres 
kunnen registreren. Dan 
blijft u op de hoogte van 
het allerlaatste NMV-
nieuws!

Post per 
email
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Sinds de  uitspraak inzake het PAS van de 
Raad van State is het land in rep en roer. 
Aangezien we in Nederland ons deze 
doelstelling zelf hebben opgelegd, en zo 
bij Brussel is aangemeld, moet hij uitge-
voerd worden. Als ik Rutte was zou ik snel 
de fiets nemen naar Brussel om (tijdelijk) 
dispensatie te vragen. U zult zich waar-
schijnlijk afvragen waarom de fiets? Sim-
pel dan vervuilt hij niets en een beetje kli-
maatridder gaat voorop in de strijd. De tijd 
die hij hier kan kopen kan benut worden 
om alles nog eens goed na te meten en 
goede keuzes te maken.

Ondertussen kunnen wij als samenleving 
de vrijgekomen tijd gebruiken om de juiste 
maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld gratis 
openbaar vervoer, minder vliegen, geen 
afvalimport en schoner produceren. Ook 
kan de tijd benut worden om door goed 
onderzoek in binnen en buitenland tot een 
juiste aanpak te komen. Vooral dit laatste 
wil ik benadrukken. Ik verwijs dan naar een 
WUR-rapport uitgevoerd op Dairy Cam-
pus, waarbij een proefinstallatie voor het 

mixen van mest met luchtbellen op een 
ammoniakreductie kwam van meer dan 
50%. De installatie werd tijdens het onder-
zoek echter vervangen door een andere 
installatie, en gaf vanaf dat moment geen 
ammoniakreductie meer. Hierdoor misluk-
te deze proef en wordt de sector een al-
ternatief voor de spekgladde bomvloeren 
onthouden. Ik was dan ook blij verrast dat 
onderzoekers op de universiteit van Cairo 
wel tot een ammoniakreductie van 70% 
wisten te komen bij hetzelfde onderzoek. 
Het is net als bij aquariumbeluchting; als je 
het niet goed doet, gaan de vissen dood.
Vandaar dat ik mijn bedenkingen heb 
bij het WUR-rapport. Ik vraag mij dan af 
waarom we de onderzoekers uit Cairo 
niet in de arm nemen,  aangezien wij als 
melkveesector haast hebben, en zo in één 
keer het stikstof- en klimaatprobleem mee 
kunnen helpen oplossen wat goed is voor 
zowel mens als dier. 

Ook wil ik u waarschuwen voor het zoge-
naamde klimaatdieet waarin vleesvervan-
gers als de vegaburger zijn opgenomen. 
Met dit dieet loopt u een gezondheidsri-
sico. omdat het vaak ontbreekt aan vol-
doende eiwit, ijzer, vitamine B1 en of B12. 
Dit kan leiden tot meer overgewicht en 
diabetes. Hoewel dit door overheid gefi-
nancierde organisaties momenteel wordt 

gestimuleerd, om zo tot een verlaging 
van de CO2-uitstoot van eten te komen. 
De vraag is of dit daadwerkelijk milieu-
vriendelijker is maar bovenal wat dit op de 
langere termijn met de volksgezondheid 
doet. De margarine in plaats van boter als 
leidend voorbeeld. 

Resumerend vraag ik de politiek zich niet 
het hoofd op hol te laten brengen door 
iets wat voor 40% van over de grens komt, 
maar door wereldwijd de juiste dingen te 
doen of na te laten.  Het doel moet zijn 
het behalen van een gezonde leefomge-
ving voor mens en dier, af te blijven van 
vergund recht en het is een plicht van de 
overheid om de wetgeving te herstellen. 
Dit voorkomt ook nog 
eens verpaupering van 
het platteland. Ik wens 
onze premier een goede 
fietstocht richting Brus-
sel, bovenal ook veel 
wijsheid en inspiratie om 
de PAS-problema-
tiek op te los-
sen.

Van de voorzitter...
Op naar een 
klimaat gestuurde 
samenleving

Bij NMV zijn hekspandoeken van 3 bij 
1 meter te bestellen. Deze zijn handig 
om te bevestigen op een landhek. De 
afbeelding van het hekspandoek ziet er 
ongeveer uit zoals op de foto. Het heks-
pandoek wordt aangeleverd zonder 
frame maar wel met elastieken.

Voor slechts € 75,- inclusief verzending 
kunnen we u zo’n mooi spandoek leve-
ren. Het spandoek draagt absoluut bij 
aan de positieve beeldvorming voor 
de melkveehouderij. Bovendien is het 
een mooie afbeelding voor op uw hek 
waar u 100% achter kunt staan. Wilt u 
ook zo’n prachtig spandoek bestellen? 
Stuur dan een mail met uw gegevens 
naar: info@nmv.nu. Dan bestellen wij 
een spandoek en zorgen dat het bij u 
geleverd wordt. 

Spandoeken hekformaat 
verkrijgbaar
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NMV-
informatie

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

29 t/m 31 oktober
Rundvee & Mechanisatie Vakdagen Hardenberg

medio november
NMV-commissievergaderingen

26 t/m 28 november 2019
Rundvee & Mechanisatie Vakdagen Gorinchem

A
ge

nd
a

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.

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.
Foto’s met dank aan 
Gerrit Wermink

Contactpersonen per provincie

n Drenthe:
Evie Waninge, Dwingeloo
0521 591468 - drenthe@nmv.nu
n Flevoland:
Herman Zonderland, Espel
06 30007833 - flevoland@nmv.nu
n Friesland:
Oedsen Visser, Wijns
06 19302823 - friesland@nmv.nu
n Gelderland:
Rick Walvoort – Geesteren
06-21463031 – gelderland@nmv.nu
Peter van Beest, Lienden
0344 662334 – gelderland2@nmv.nu
n Groningen:
Ate Kuipers, Oldehove
06 53224725 - groningen@nmv.nu
n Limburg:
Hans Geurts, Veulen
0478 541592 - limburg@nmv.nu
n N-Brabant:
Johan van Gorp, Alphen
013 5081547 - brabant@nmv.nu
n N-Holland:
Sjaak Ruyter, Schagen
0224 297156 - nholland@nmv.nu
n Overijssel:
Lammert van Dijk, Kampen
06 10634335 - overijssel@nmv.nu
n Utrecht:
Chiel Markus, Papekop
0348 565588 - utrecht@nmv.nu
n Z-Holland:
Henk van Egmond, Nieuwkoop
06 41736675 - zholland@nmv.nu
n 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.

NMV op de beurs
Dit jaar staan wij weer voor u klaar op de beurzen in Hardenberg en Gorinchem om uw 
vragen te beantwoorden. Kom langs om met de bestuurders de laatste actualiteiten 
door te spreken. En laat ons weten wat uw pijnpunt is. Dit is belangrijk voor ons. Op die 
manier kunnen we beter uw belangen behartigen. Want wat NMV betreft is en blijft het:

NIET    MOKKEN maar KNOKKEN

Kom naar RMV Hardenberg!
op 29, 30 en 31 oktober
Standnummer 167

En…. voor u als NMV-lid staat er een mok klaar. Samen sterk! 

Graag tot ziens!


