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Een leven met boerenlandvogels
Een bevlogen boerengezin en weidevogelman in hart en nieren; dat is de nasmaak van een bezoek aan de familie de
Jong te Driesum, in de noordelijke Fryske Wâlden te Friesland. Samen met het
gelijkgenaamde collectief wordt er hard
gewerkt aan de instandhouding en bevordering van de weidevogelpopulatie.
Het bedrijf omvat 140 hectare, waarvan 70
hectare in weidevogelbeheer, waar Tom
de Jong met zijn vrouw op zijn ouderlijke ‘pleats’ boert. Er worden verschillende
beheerpakketten toegepast, waaronder
kruidenrijk grasland dat alleen vaste mest
ontvangt. Ook is er plasdras aangelegd.
Het biedt plaats aan zo’n 100 broedparen.
De Jong nam het bedrijf in 1992 over en
wist het van 40 hectare naar de huidige
140 hectare te ontwikkelen. Wel bracht hij
een wijziging in de bedrijfsstrategie aan.
Hij nam afscheid van de eigen aanfok en
koopt in plaats daarvan vee op waar andere melkveehouders afscheid van nemen, die hij afmelkt en ervoor zorgt dat

het vlees op de botten krijgt. Robuuste
koeien hebben daarom zijn voorkeur, zoals de Fleckvieh. Ze houden in totaal zo’n
240 stuks vee, waarvan 120 melkkoeien en
daarnaast 120 stuks vleesvee. Ook zijn er
nog schapen op het bedrijf, waar mevrouw
De Jong zich vooral om bekommert.
De weidevogel is leidend
Terwijl we op zijn MF door het land rijden
om de plasdras te gaan bezoeken, begint
De Jong zijn relaas: “De zorg voor weidevogels is me met de paplepel ingegoten.”
Slechts enkele dagen voor het bedrijfsbezoek vingen de meeste boerenlandvogels
hun eerste wiekslagen richting trek aan.
Het weiland is op een laatste Strânljipnest
(Scholekster) na nagenoeg leeg, hoewel
we in de verte nog wel de nadrukkelijke
roep van een grutto kunnen horen. “Ik ben
opgegroeid met de bedrijfsfilosofie dat we
ons aanpassen aan de weidevogels. Als wij
gaan maaien gaat het er niet om welke
percelen móeten, in verband met de grasgroei, maar het gaat erom welke percelen

gemaaid kúnnen worden, omwille van de
weidevogels. Zo gaat de eerste snede er
bij ons in vijf tot zes keer maaien af, zodat
er altijd voldoende grasland overblijft voor
beschutting van de jongen. Consequentie
van deze maaistrategie is dat al het gras in
balen gaat. Percelen waar veel jongen zitten maaien we gewoonweg nog even niet,
alles voor de nesten.” De liefde voor het
land en haar biodiversiteit zit diep. Toen
hij het bedrijf van zijn vader overnam, gaf
deze aan dat hij hoopte dat De Jong er
net zo gelukkig van zou worden als hij ervan geweest was. Geluk dat voor De Jong
vooral ook zit in het zorg mogen dragen
voor de boerenlandvogels. Toen zijn vader het bedrijf nog runde werd er al aan
natuurbeheer gedaan, maar in die tijd was
dat eerder de normale gang van zaken.
De landbouw was toen vanzelfsprekend
minder intensief als vandaag de dag. Efficiency en opbrengsten waren nog niet de
belangrijkste speerpunten en het landwerk
werd nog grotendeels zelf gedaan. Iets dat
De Jong zelf trouwens nog steeds allemaal

zelf doet, op het balenpersen na. Hij betreurt het dat de landbouw die richting
enigszins opgedrongen is. De Jong maait
zelf ten gunste van de weidevogels, ook
als dat ten koste gaat van de opbrengsten
van de ruwvoervoorziening. Toch blijkt het
lastig om ervoor te zorgen dat de weidevogelstand toeneemt: “De boerenlandvogelpopulatie is hier al jarenlang stabiel.
Het wisselt niet erg, maar het blijft moeilijk
om alle pullen groot te krijgen. Ongeveer
een op de vier gruttojongen redt het, dat
moet idealiter beter. Mijns inziens is het
maaibeheer een van de belangrijkste elementen voor succes. Niet te snel en áls er
gemaaid wordt, moet er voldoende dekking overblijven voor het jonge spul. Als
je slechts een perceel laat staan, of om de
nesten heen maait, weten de predatoren
de kuikens snel te vinden en zijn al je inspanningen voor niets geweest.”
Succesvolle samenwerking
Het collectief waarbij hij aangesloten is,
heeft de afgelopen jaren veel inspanningen verricht om een mooi aaneengesloten
weidevogelgebied te krijgen. Enkele buren
werden ook geënthousiasmeerd om mee
te doen aan weidevogelbeheer, waardoor
het gebied met ideale omstandigheden
voor de boerenlandvogels steeds groter wordt. Dit jaar had De Jong zo’n 100
broedparen op zijn land. Duidelijk trots
vertelt hij over wat het oplevert: “We hadden afgelopen voorjaar zo’n 35 grutto-,
20 tureluur- en 40 kievit- en Scholeksterbroedparen op ons land.” De Jong is
met name zichtbaar trots als hij over het
plasdrasgebied vertelt, wat volgens hem
een van de grootste succesfactoren op zijn
bedrijf is. “De resultaten in dat gebied wa-
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ren ongekend goed,” laat hij tevreden weten. “Maar ook de gans of de zwaan is hier
welkom. Ik geniet van alle boerenlandvogels, ook al weet ik dat veel collega’s de
laatste twee soorten als overlast ervaren.
Wij hebben natuurlijk voldoende land, dat
geeft mij de kans andere prioriteiten te
stellen, ook al staan de ganzen en zwanen
wat op gespannen voet met het houden
van schapen,” voegt hij daar lachend aan
toe. “Ik probeer in alles zo dicht mogelijk
bij de natuur te blijven. We doen en laten
daar veel voor, maar dit is wel waaruit ik
veel voldoening haal. Ik herinner me nog
dat het vroeger op dezelfde plek werkelijk waar wemelde van de jonge weidevogels. Ik koester dat wat er nu nog is.”
Mevrouw De Jong valt hem bij: “De boerenhulp ging destijds in het voorjaar met
een stok het land in om de weidevogels,
die hun jongen beschermden, van zich af
te slaan, iets dat je je nu niet meer kunt
voorstellen. Het evenwicht is zoek. Daar
wijt ik de teruggang van de boerenlandvogelpopulaties aan.” Uitdagingen daarin
ziet De Jong vooral ook in het beheersen
van andere soorten. “Niet alles kan,” geeft
hij aan. “De vossen, kraaien, steenmarters,
hermelijnen, ooievaars maar bijvoorbeeld
ook buizerds sparen de weidevogeleieren
en -jongen niet. Hoe goed je als boer ook
je best doet, daar zijn de boerenlandvogels niet tegen opgewassen. Je kunt nou
eenmaal niet alles behouden.” De Jong
vindt dat vooral een politieke kwestie waar
eens een keuze in gemaakt moet worden.
Wil je de weidevogels écht behouden dan
moet je erkennen dat je bepaalde soorten
zult moeten beperken in een dichtbevolkt
land als Nederland. Daarnaast erkent hij
dat niet iedere boer de keuzes kan maken

die hij maakt. Afhankelijk van de intensiteit
en mate van vreemd kapitaal onder een
bedrijf, is van invloed op of je met minder
opbrengsten verder kunt.
Regels staan haaks op doelstelling
Over toenemende wet- en regelgeving of
bovenwettelijke maatregelen is De Jong
minder te spreken. Het sluit volgens hem
dikwijls niet goed aan bij de boerenpraktijk. “Mestinjectie is al een goed voorbeeld
van beleid dat enigszins haaks staat op
het ook door de overheid gewenste beeld
van ‘natuur inclusief’ boeren. Bovengronds
bemesten zou daarbij veel beter passen,
omdat je dan niet de hele toplaag hoeft
te bewerken. Dat is beter voor de weidevogels.” Ook ontwikkelingen op het gebied van diergezondheid staan volgens De
Jong soms haaks op het doel dat het voor
ogen heeft. “Wij hebben een bedrijf dat
eigenlijk exact is zoals natuurliefhebbers
dat graag zien. Eigenlijk passen we perfect
in de kringloopgedachte die de minister
uitdraagt: onze koeien hebben een hoge
leeftijd en zijn dubbeldoel, zodat alles tot
waarde gebracht wordt. Toch worden we
bijvoorbeeld afgerekend op het feit dat
we geen gesloten bedrijfssysteem hebben.” Koeien die hij aankoopt, haalt hij het
liefst van de markt, want daar komt nog
een andere passie om de hoek kijken. De
Jong is wat dat betreft nog van de oude
stempel en hoopt vurig dat de veemarkt in
Leeuwarden blijft. Niet alleen om de monopoliepositie van dominante bedrijven
nog te kunnen omzeilen, maar bovenal
om nog op de ouderwetse manier handel
te kunnen drijven door middel van handjeklap. Maar De Jong geeft aan dat het ook
belangrijk is voor de prijszetting dat zo’n

veermarkt behouden blijft, iets waarvan
hij soms het idee heeft dat sommige boeren zich dat onvoldoende realiseren. “Als
we samen naar een veemarkt gaan, ben
ik hem al gauw kwijt,” lacht mevrouw De
Jong, “dan loopt hij achter de koeien en
speurt naar mooi vee om handel over te
drijven. Dan is hij in zijn element.” Samen
werken ze als een goed geoliede machine,
volgens De Jong. “Het is echt ons leven samen.” Met die woorden sluiten we dit bedrijfsbezoek af en iets vertelt mij dat ik hier
de sfeer van het ‘boeren’ zoals dat vroeger
ging nog een beetje heb kunnen proeven.
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NMV op pad
Waar zijn onze bestuurders zoals geweest de afgelopen tijd? Een greep uit de activiteiten:
26-mei Technisch fosfaatoverleg

9-jun

26-mei Overleg Project Veiligheid op 1

Maatschappelijke begeleidingsgroep GLB-NSP, stand
van zaken

26-mei Verbredingsessie wet dieren en productiedieren

9-jun

27-mei Overleg stikstof Brabant

10-jun Landelijke bestuursvergadering (extra mbv ALV)

27-mei Voederwaarde.NL

11-jun Melkveegroep stikstofmaatregel

28-mei Overleg biodiversiteit Monitor

15-jun Melkveegroep Stikstofmaatregel

28-mei Overleg kringloopwijzer met de commissie mest-water

16-jun Melkveewerkgroep (uiteenzetten standpunten NMV)

28-mei Melkveegroep

16-jun Ingelast LB, verslaglegging Melkveegroep

28-mei klimaat individuele afrekenbaarheid

16-jun Interview Bertus Doppenberg - Jasper van Dijk

28-mei Boerennatuur presentatie collectieven en over SCAN-ICT

17-juni Commissievergadering dieren

29-mei Veenweide werkgroep

17-jun Werkgroep Transport en transportwaardige criteria

3-jun

Melkveewerkgroep (uiteenzetten standpunten NMV)

18-jun Communicatie melkveewerkgroep

8-jun

Stakeholderbijeenkomst “aanpassing belastingstelsel

22-jun Melkveegroep

Melkveegroep

2020’ watersysteemheffing
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Rob Schellekens stond met onderstaand interview over
Schoutens voermaatregel in vakblad ´Melkveebedrijf´.
Schellekens is een actief NMV-lid uit Brabant,
die daar de belangen van onze melkveehouders op
provinciaal gebied helpt te behartigen.
De introductie van het voerspoor om de stikstofcrisis te bezweren, zorgt voor
veel ophef in de melkveehouderij. Een regulering van het aandeel ruweiwit
in mengvoer en grondstoffen raakt verschillende bedrijven diep. Zoals Rob
Schellekens, die inschat dat het voerspoor hem tienduizend euro gaat kosten
voor het einde van dit jaar. Medio mei heeft de droogte alweer flink toegeslagen
op de hoge zandgronden rondom Valkenswaard. Voor het derde jaar op rij is
een droog groeiseizoen het vooruitzicht en al vroeg in het voorjaar zijn de
beregeningsverboden afgekondigd. Toch is de droogte niet de grootste vrees
van melkveehouder Rob Schellekens. Het aangekondigde voerspoor - onderdeel
van het pakket maatregelen om de bouw na de coronacrisis geen last te laten
ondervinden van de stikstofproblematiek - dreigt er veel harder in te hakken bij
een groot deel van de melkveehouders in deze regio. Ook voeradviseur Ruud van
den Oever (Gebroeders Fuite Mengvoeders) beaamt: “De droge zandgronden
hebben het zwaar.”
Rantsoenen finetunen tot op koe-niveau
Het voerspoor schrijft voor dat vanaf 1
september geen enkelvoudige grondstoffen of mengvoeders aanwezig mogen zijn
met een ruw eiwitgehalte - in Schellekens’
geval - van 193 gram per kilogram drogestof. Op andere grondsoorten gelden
andere - lagere - normen, afhankelijk van
de intensiteit van het bedrijf. Naast de
dreiging van een derde droge zomer op
rij, breekt ook het intensievere karakter
van deze streek hem op. Rob legt uit: “Op
drogere zandgronden wordt veel mais geteeld. Mais geeft hogere opbrengsten dan
gras. Gras is hier niet of nauwelijks beschikbaar. In combinatie met perspulp en aardappelpersvezels wordt er een energierijk
basisrantsoen gemaakt. Met maatvoeders
en enkelvoudige grondstoffen kunnen we
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vervolgens de rantsoenen finetunen tot op
koe-niveau. Dat is enorm efficiënt.”
Beste tien melkers van Noord-Brabant
De MPR-gegevens en de leverantiegegevens aan melkverwerker FrieslandCampina
ondersteunen Schellekens’ gelijk. Jaarrond
realiseert Schellekens een productie van
12.225 kilogram melk - goed voor een
plek bij de beste tien melkers van NoordBrabant - met een ureum van 20. Er wordt
geen eiwit verspild binnen het melkveebedrijf. “Dat mag ook niet, want het is het
duurste component. Daarom leveren we
voeders op maat, afgestemd op het aanwezige ruwvoer,” licht Van den Oever toe.
Concentratie benutbaar eiwit neemt af
In het kader van het voerspoor is die effi-

ciëntie relevant. Minister Carola Schouten
stelt namelijk dat het voerspoor efficiëntie van eiwit - en dus stikstof - stimuleert.
Door mengvoeders vanaf een bepaald
percentage ruweiwit te verbieden - op
sanctie van een economisch delict en celstraf - kan er een stikstofdepositie van 1,2
mol/ha/jaar ingeboekt worden voor economische ontwikkeling. “Maar juist de efficiëntie van het rantsoen komt onder druk
te staan als je krachtvoer gaat vervangen
door ruwvoer,” vertelt Schellekens, die
een hypothetische doorrekening maakt.
“Gras is in intensieve melkgebieden niet
beschikbaar en het bouwplan kan halverwege het groeiseizoen niet meer aangepast worden. Maar stel dat ik meer eiwit
uit ruwvoer ga vervangen, dan heb je ook
te maken met stikstofverbindingen waar
een koe niks mee kan, zoals nitraat. Ik
moet dus méér ruweiwit voeren op rantsoenniveau om aan de netto voerbehoefte
te voldoen. Dat kan niet de bedoeling van
de regeling zijn.”
“De droge jaren 2018, 2019 en het begin
van 2020 versterken dat effect,” vertelt Van
den Oever. “Uit analyses van graskuil blijkt
dat het verschil tussen ruweiwit en ruweiwit totaal is vergroot. De concentratie benutbaar eiwit neemt dus af.” Concreet betekent het inwisselen van mais door gras
dat het rantsoen met tien gram eiwit moet
stijgen om de behoefte aan benutbaar eiwit af te dekken.

Meer mengvoer of lagere melkproductie?
Het telen van meer gras of een ander eiwitgewas is niet mogelijk, dus blijven er
voor Schellekens maar twee alternatieven
over: meer kilogrammen mengvoer gaan
voeren of genoegen nemen met een lagere productie. “Dat laatste zou voor een
tijdelijke periode een optie zijn, maar deze
regel gaat niet van tijdelijke aard zijn. In
2021 wil minister Schouten in overleg met
de sector om uitvoering aan het voerspoor
te geven. Dat betekent dat het gebruik van
soja permanent ter discussie zal staan. Op
langere termijn kan ik me geen grote productieverlaging permitteren, mede omdat
de fosfaatrechten hier ook al ingegrepen
hebben met 8,3 procent korting. Daarnaast grijpt een productieverlaging ook

in op diergezondheid. Een hoge melkproductie is niet alleen een kwestie van voeren, maar er zit ook een genetische melkdruk achter,” vertelt Rob ontstemd.
Berekening melkveehouder
Een doorrekening van Van den Oever en
Schellekens laat zien dat een productiedaling van minimaal 1 liter een realistisch gevolg is van het voerspoor. Inclusief indikking van de vaste kosten schat Schellekens
in dat het voerspoor hem zo’n 10.000 euro
in vier maanden zal kosten als gevolg van
hogere voerkosten of verlaagde omzet.
”En dat is nog een grove schatting, want er
zal druk komen op eiwitrijke grondstoffen,
met prijsverhoging als gevolg.”

NMV wil voermaatregel NIET!
Bij NMV vinden we ook dat de huidige
voermaatregel zoals Schouten deze voorgesteld heeft, onwerkbaar is. Het verhaal
van NMV-lid Rob Schellekens illustreert al
een deel van de knelpunten. NMV is, zoals
we u eerder berichtten in een samenwerking met LTO, NAJK, Netwerk Grondig en
de DDB, in gesprek over een alternatief
voor de voermaatregel. Een aantal afgevaardigden vanuit die samenwerking hebben verschillende constructieve gesprekken gevoerd met het ministerie over dat
alternatief voor de huidige voermaatregel.
Die sluit beter aan bij de dagelijkse praktijk van de melkveehouderij, terwijl hij tegelijkertijd wel de door het ministerie van
LNV benodigde stikstofemissiereductie
oplevert. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van externe expertise om het voorstel gedegen te onderbouwen. Ook al vindt NMV
dit alternatief niet ideaal, en ziet liever helemaal geen ingrijpen in de melkveehouderij, op de korte termijn lijkt een werkbaarder alternatief het hoogst haalbare te
zijn. In dat kader vindt NMV alles beter dan
de regeling zoals de minister die beoogde.
Bovendien is het karakter van deze maatregel tijdelijk. In de komende tijd gaan
verschillende sectorpartijen op uitnodiging van het ministerie in gesprek over
langetermijndoelen, waarbij voor NMV de
inzet gericht zal zijn op compensatie en
verdienvermogen van onze boeren. Wij
willen niet dat vergunde ruimte gestolen
wordt van de melkveehouderij. Ook blijft
voor ons een speerpunt dat de overheid
terug moet naar Brussel om de Kritische

Depositie Waardes (KDW) aan de kaak te
stellen, zodat er geen belangrijke sector
willens en wetens wordt weggesaneerd op
basis van onhaalbare doelen.

Post per
email
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 klimaatmaatregelen? Heeft u
afgelopen 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 allerlaatste NMVnieuws!

NMV heeft met verschillende Kamerleden contact over het stikstofprobleem. In
het stikstofdebat dat recent in de Tweede
Kamer plaatsvond hebben verschillende
landbouwwoordvoerders de minister opgeroepen om serieus het gesprek aan te
gaan met de sector over een alternatief
voor de huidige voermaatregel. De minister heeft toegezegd dat als de sector met
een gedegen alternatief plan komt, dat
voldoet aan de verschillende vereiste criteria, zij er voor openstaat dit over te nemen.
Dat is positief aan de situatie. Het werken
aan alternatieve opties gaat onverminderd
door en de genoemde sectorpartijen doen
alles wat in hun vermogen ligt om met een
sterk onderbouwd plan te komen.
De komende periode wordt gebruikt voor
verder onderzoek en er wordt een technische verdiepingsslag gemaakt voor het
plan. Daar zal de komende tijd ook door
verschillende NMV-bestuurders gesprekken op het ministerie over gevoerd worden met de betrokken ambtenaren. Om
verwarring te voorkomen en de onderhandelingen niet te schaden, kunnen we nu
niet verder op de details ingaan in dit stuk,
maar het kan zijn dat Koebont inmiddels
alweer ingehaald is door de actualiteit met
een ledenbericht.

088 - 08 09 100 of
sales@mainenergie.nl
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Afromingsvrije fosfaat lease
De NMV is blij dat de minister
heeft aangekondigd uitvoering te
geven aan de motie van Geurts en
Lodders. Wij hebben vanaf het begin
van de totstandkoming van het
fosfaatrechtenstelsel hiervoor gepleit,
en zijn verheugd dat dit het stelsel
iets werkbaarder maakt voor onze
melkveehouders. Afromingsvrije lease
om schommelingen in de gemiddelde
melkproductie per koe en daarmee de
fosfaatcategorie op te kunnen vangen
is een zeer gewenst instrument. In
een consultatie en op het ministerie
hebben wij onderstaande boodschap
meegegeven:
De minister heeft echter een hoeveelheid
van 100 kg afromingsvrij in gedachten,
voor de bedrijven met meer dan 125/143
koeien en/of een lage melkproductie.
NMV vindt dat onvoldoende en dit hebben wij ook in de consultatie aangegeven
en ook tijdens de technische overleggen
hieromtrent ingebracht op het ministerie.
De fosfaatexcretieverschillen per melkproductiecategorie zijn 0,7 of 0,8 kg. De 100
kg ruimte is genoeg om een fosfaatcategoriestijging van 0,8 op te vangen voor
125 koeien en bij een categoriestijging van
0,7 is het voldoende voor 143 koeien.
Voor bedrijven met meer koeien dan
125/143 biedt dit dus geen oplossing, daar

een onverwachte stijging van de melkproductie een gemiddelde is over de hele veestapel. Voor de hele melkveestapel moet
dan 0,8 of 0,7 per koe bij geleased worden.
NMV heeft gepleit voor een percentage
van de aanwezige fosfaatrechten, gericht
op het melkgevend deel van de melkveestapel (code 100) afromingsvrij te kunnen
leasen. Dat doet recht aan de verschillen in
bedrijfsgrootte en melkproductie per koe.
Door bijvoorbeeld 10 procent van de aanwezige fosfaatrechten afromingsvrij in eigendom te kunnen (ver)leasen is het voor
alle melkveebedrijven mogelijk om een
onverwachte productiestijging op te vangen. Dat maakt dat de regeling voor alle
bedrijven een oplossing is en niet alleen
voor de bedrijven met minder dan 125 of
143 koeien. De motie is gebaseerd op 10
procent van de rechten in eigendom.
Het mag niet onbekend zijn dat door de
stapeling van wetten en regels veel melkveehouders door de bomen het bos niet
meer zien. Dat hebben we LNV meegegeven. Van een wetgever mag verwacht worden dat burgers begrijpen wat er bedoeld
wordt. Jarenlang werd zonder nadere toelichting door RVO gecommuniceerd met
informatie over de geleverde liters melk,
terwijl de niet geleverde liters, dat wil zeggen ‘de geproduceerde melk’, een rol is
gaan spelen in het fosfaatdossier. Ook de
managementsoftware lezen de geleverde
liters in. Na de handelsdeadline van 31 december zijn er in de dertiende maand nog
melktransacties die relevant zijn voor de
gemiddelde hoeveelheid melk per koe van
het voorgaande jaar.
Handel in een dertiende maand
De NMV pleit er dan ook voor om de handel in fosfaatrechten uit te breiden met

een dertiende maand in januari waarmee
een economisch delict voorkomen kan
worden. Nu heeft het vanzelfsprekend de
voorkeur om dit binnen de 0 procent afroming regeling te kunnen realiseren. Bedrijven met een lagere melkproductie hebben
te maken met nog complexere factoren,
dat er door afvoer van koeien een ongewenst hefboomeffect kan ontstaan dat de
hele veestapel in een hogere melk d.w.z.
fosfaatklasse terecht kan komen. Op het
einde van het kalenderjaar heeft sturing
op aantallen melkvee nauwelijks of een
negatief effect op de totale fosfaatproductie.
Fosfaatrechten melkvee
De NMV is tevreden dat er een betere
scheiding komt tussen runderen voor de
melkveehouderij en de zoogkoe- en vleesveehouderij. Deze ontwerpfout heeft tot
veel leed in het fosfaatdrama geleid. Het
is jammer dat het kennelijk nodig is om de
rechten voor niet melkgevend jongvee/
rundvee in stand te houden. Wel pleit de
NMV voor een actievere jaarlijkse communicatie over de mogelijkheid voor niet
melkveebedrijven om zonder fosfaatrechten vrouwelijk rundvee te kunnen houden
zoals die o.a. bedoeld wordt in artikel I onderdeel B van de toelichting.
De NMV is bezorgd over de uitgestelde
excretieverhogingen van het oudere jongvee met code 102 en het toevoegen van
hogere melkproductie klassen. Cruciaal
hierbij is dat er dan een herziening moet
komen van de situatie op de peildatum
2 juli 2015, op het moment dat nadelige
wijzigingen worden doorgevoerd. NMV
hoopt van harte dat het ministerie onze
aangedragen standpunten meeneemt in
de verdere uitwerking.

Derogatie eindelijk verleend
Derogatieverlenging 2 jaar, aanvullende voorwaarden
NMV is blij dat de onzekerheid rondom derogatie eindelijk weggenomen is. De minister informeerde 22 juni jongstleden de Kamer met een brief over verlenging van derogatie. Er is een verlenging van 2 jaar aangekondigd, met een aantal aanvullende maatregelen. Die maatregelen gelden onder andere voor de sleepvoetbemester op klei- en veengrond. Voortaan mag de sleepvoet
alleen nog maar gebruikt worden, als de temperatuur beneden de
20 graden Celsius is. Wat NMV betreft een onwerkbare maatregel
die vooral ook de loonwerkers in de problemen helpt, omdat er
dan veel minder gelegenheid is om de mest aan te wenden. Hier6

door wordt de druk op flexibiliteit van loonwerkers nog hoger.
NMV is van mening dat er onvoldoende goede alternatieven zijn,
en dat het invasief bewerken van de toplaag in deze gebieden
onwenselijk is. Een afweging die onvoldoende blijkt uit het opnemen van deze maatregel in de derogatiebeschikking. Wat zeker
opmerkelijk is, is dat er twee maatregelen zijn toegevoegd die betrekking hebben op ammoniakemissie. Terwijl derogatie op de nitraatrichtlijn gaat over nitraat en waterkwaliteit. De nitraatrichtlijn
lijkt nu onjuist te worden gebruikt om op een ander beleidsdoel
te scoren, en zo stikstof te reduceren.

Emissiearm aanwenden mest in derogatiebeschikking
Ook is de verplichting van emissiearm aanwenden van mest opgenomen in de derogatiebeschikking. Was dat eerst nog een nationale aangelegenheid, nu worden we daar ook voor de derogatie
van de nitraatrichtlijn aan gehouden. Dit betekent voor de boeren
die gebruik maken van de vrijstelling voor bovengronds bemesten, dat zij per 2021 niet meer met behoud van derogatie gebruik
mogen maken van de vrijstelling. Het jaar 2020 wordt hiermee
gezien als een overgangsjaar, omdat de deelnemende boeren
dit jaar niet hebben kunnen voorzien dat zij niet aan de gestelde
voorwaarden van derogatie voldeden, aangezien het mestrijdseizoen reeds ver gevorderd is. NMV vraagt zich af hoe deze voorwaarde in de derogatiebeschikking gekomen is. We hebben nog
steeds een WOB uit staan voor alle communicatie omtrent de derogatieonderhandelingen, en hopen daar antwoorden te krijgen
op vragen die de brief oproept.

Wist u dat?

Bij overname of het samenvoegen
van uw bedrijf met een ander, en
waarmee u een ander relatienummer
krijgt, is het belangrijk dat u uw
oude E-herkenningsnummer op de
juiste hoogte houdt (bijvoorbeeld EH3).
Hiermee voorkomt u in de loop van de
jaren dat u niet meer kunt inloggen
bij bijvoorbeeld de Belastingdienst of
andere overheidsinstanties

Handhavingsstrategie mest
De Europese Commissie geeft daarnaast aan dat zij het erg belangrijk vindt dat de maatregelen in de ‘versterkte handhavingsstrategie mest’ worden geïmplementeerd. In deze aanpak wordt
er naar gestreefd dat het naleven van de mestregelgeving groter
wordt, onder andere door betere samenwerking van ketenpartijen
én het digitaal gaan registreren en verantwoorden van mesttransporten. Ook wordt het sanctiebeleid herzien.

Van de voorzitter...

De
beeldenstorm
De beeldenstorm uit de 16e eeuw welke
de tachtigjarige oorlog inleidde, en
waaruit de Republiek der Nederlanden
ontstond, is tot op de dag van vandaag
bepalend geweest voor de geschiedenis
van ons land. In ons land staan de koopman en de dominee symbool voor de vaak
botsende belangen: enerzijds het streven
naar winst en welvaart en anderzijds het
opkomen voor de moraal. Toch kunnen
beide niet zonder elkaar, alle twee verlangen naar het goede leven. Dat kan tegelijkertijd spanning opleveren terwijl ze elkaar
hard nodig hebben.
We zien vandaag de dag veel conflicterende belangen, in een land dat uitpuilt
van mensen, dat zich elk jaar nog meer
uitbreidt. De koopman is inmiddels een
multinational geworden en de milieubeweging lijkt voor een deel het werk van
de dominee te hebben overgenomen. We
zien daarbij dat de overheid verstrikt is
geraakt in een stikstofweb wat ze zelf gespannen heeft. Ik vraag me af wat ze gaat
doen met het advies van de commissie
Hordijk die concludeert dat het rekenmo-

del Aerius moet worden verbeterd, omdat
het in de huidige vorm veel te grof rekent.
Tegelijkertijd pleit de commissie ervoor
om dit model te integreren met andere
modellen en met satellietwaarnemingen.
Het kan toch niet zo zijn dat bouwaanvragen en milieuvergunningen tot achter
de komma worden berekend, terwijl een
model als Aerius zelf rekent met een onzekerheidsmarge van tientallen procenten.
Vanuit NMV bepleiten we al jaren een
integrale aanpak die recht doet aan de
diversiteit in onze sector. Dit vraagt om
haalbare doelen, wat in onze optiek inhoudt dat het kabinet terug moet naar
Brussel. De ambitie om in 2040 een stikstofneerslag van 0 depositie in kwetsbare
natuurgebieden gaan we never nooit niet
halen. Bij alle boerverjagende maatregelen, die de sector de laatste jaren over zich
heen gestort heeft gekregen, is er weinig
voor nodig om de lont niet opnieuw in het
vat te laten slaan. Met de huidige voermaatregel slaat de minister de plank ook
finaal mis. Als sector hebben we wederom
onze verantwoordelijkheid genomen door
een alternatief aan te bieden.

en slavernij zichzelf in het verleden verrijkt
heeft. Eenzelfde conclusie kun je trekken
over de huidige consumptiemaatschappij
die roofbouw pleegt op ons ecosysteem
en vooral de schuld op het bord van de
boer probeert te schuiven. Als landbouw
zitten we echter klem tussen doorgeslagen regelgeving en een liberaal marktmechanisme. Daar profiteert vandaag
de dag alleen de koopman nog van. De
huidige beeldenstorm die zich momenteel
voltrekt, legt nogmaals bloot waartoe een
diep onbegrip van racisme en framing
op social media leidt. Ook in bepaalde
organisaties, gelieerd aan de landbouw,
voltrekt zich een beeldenstorm. Het zorgt
ervoor dat bepaalde iconen al dan niet
terecht zijn vertrokken. Als NMV proberen
we het doel voor ogen te houden en de landbouw in stand
te houden. Want inkomen,
daar draait het om.

Uit de geschiedenis kunnen we leren van
beleidsfouten uit het verleden. We kunnen daar lering uit trekken. Een feit is dat
onze samenleving mede door uitbuiting
7

NMVinformatie
Secretariaat NMV
Krachtighuizerweg 28
3881 PD Putten
Tel: 06 213 22 313
E-mail info@nmv.nu
Website: www.nmv.nu
Twitter: @NMVnieuws
Contactpersonen per provincie
■ Drenthe:

Evie Waninge, Dwingeloo
0521 591468 - drenthe@nmv.nu
■ Flevoland:
Herman Zonderland, Espel
06 30007833 - flevoland@nmv.nu
■ Friesland:
Oedsen Visser, Wijns
06 19302823 - friesland@nmv.nu
■ Gelderland:
Rick Walvoort – Geesteren
06-21463031 – gelderland@nmv.nu
Peter van Beest, Lienden
0344 662334 – gelderland2@nmv.nu
■ Groningen:
Ate Kuipers, Oldehove
06 53224725 - 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
Onze contactpersonen staan voor
u klaar bij vragen, opmerkingen of
suggesties. Maar ook als u leden
wilt aanmelden. Uiteraard kunt u,
uw boodschap ook mailen naar het
secretariaat. Aanmeldingen kunnen
tevens eenvoudig via onze website
gedaan worden via nmv.nu/lidworden/
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medio juli
NMV-commissievergaderingen
19 augustus
NMV-bestuursvergadering om 20.00 uur in De Schakel, Nijkerk

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 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. Bovendien ontvang je
maandelijks ons ledenblad ‘Koebont’ en een
NMV-bodywarmer!
NMV vóór en door melkveehouders.

Uw inkomen en belang is onze prioriteit!

NMV op Twitter
Joep Hermans@HermansJoep
23 jun. Er zijn heel veel redenen als er
minder weidevogels zouden zijn. Google
eens over t’ menu van Reigers, Ooievaars,
Dassen, Marters, Egels, Wezels, Vossen,
Kraaien, Elsters, Katten, en dat van de
vele soorten Roofvogels. En dat moet
allemaal meer. Komt hun eten uit de lucht
vallen?
melkveebedrijf Koorevaar@famkoorevaar
22 jun. Dit jaar 14ha gras laten staan voor
de weidevogels. Vandaag wordt het gemaaid. Iom ANV Drimmelen hebben we 3x
per week water op het land gepompt. Met
als resultaat 2 grutto,7 tureluurs, tientallen

kieviten, veldleeuweriken, graspiepers en
gele kwikstaarten met succesvolle nesten.
Erve Hiddink@ErveHiddink
Beste mevrouw @carolaschouten
al jarenlang worden wij onder het huidig
#mestbeleid gedwongen onze #landbouwgrond stelstelmatig te #ondervoeden. En nu moeten we dat ook met
onze #dieren gaan doen #voermaatregel.
Mogen deze #kalveren na 1 september
nog groeien? Een draadje...
Duk@dukkie6
De boeren krijgen al aardig gelijk over
stikstof; rekenmodellen kloppen niet,
wegverkeer wordt soepeler berekend en
het gaat helemaal niet zo slecht met de
natuur. Maar als de boeren het zeggen
wordt er op voorhand niet geluisterd!

