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Denken dat iets onmogelijk is, is het onmogelijk maken
Denken dat iets onmogelijk is, is het onmogelijk maken. Gelukkig denken de deelnemers aan Koeien & Kansen daar
anders over. Al sinds 1998 zijn deze pioniers bezig om te anticiperen op het toekomstig beleid. En ook al verandert het
beleid, zij geven niet op!
Dat MINAS geen toekomst kreeg, was best even slikken.
Want juist om MINAS werkbaar te maken, werd er voor elk probleem een oplossing bedacht. Ja, eigenlijk was MINAS voor de
Koeien&Kansen-deelnemers geen probleem meer. Ze konden er
bij wijze van spreken oud mee worden! Hierbij moet u natuurlijk
wèl bedenken dat de verliesnormen ook in de toekomst nog verder verlaagd hadden kunnen worden, maar toch!
En dan nu opeens vanaf 1 januari 2006 werken volgens het
stelsel van gebruiksnormen. Een robuust, ja bijna star systeem.
Sinds eind 2003 zijn de Koeien & Kansen-deelnemers bezig te
werken volgens het nieuwe mestbeleid. Het project Koeien &
Kansen zou Koeien & Kansen niet zijn, als het niet grondig zou
kijken naar mogelijke oplossingen voor de knelpunten. De oplossingen worden steeds beter zichtbaar èn werkbaar. Er wordt
onder andere hard gewerkt aan het mogelijk maken van een
Bedrijfsspecifieke Excretie voor de stikstofuitstoot van het vee.

“Niet luisteren naar goede raad kost kapitalen!”
Een bekend spreekwoord zegt: “Goede raad is duur”. Ik zou
daaraan willen toevoegen: “Er niet naar luisteren kost kapitalen!”
Graag wil ik onder uw aandacht brengen dat de Koeien &Kansen-deelnemers al oplossingen aan het uitproberen zijn, of
al in praktijk hebben gebracht, om de kosten van het nieuwe
mestbeleid zoveel mogelijk te beperken. Wij willen die kennis
graag met u delen.
Koeien & Kansen nodigt u daarom van harte uit om hiervan
kennis te komen nemen. Dit kunt u doen door tijdens de Week

van Koeien & Kansen (zie elders in deze Nieuwsbrief) met uw
studiegroep een Koeien & Kansenbedrijf te bezoeken. Of door
de laatste resultaten te lezen op onze website.
Door het nemen van gerichte bedrijfsmaatregelen hebben de
Koeien & Kansen-deelnemers de te verwachten uitgaven als
gevolg van het nieuwe mestbeleid al met ongeveer € 3000,- per
bedrijf weten te verminderen. En u? Volg hierin het (laatste)
spreekwoord: “Gebruik niet alleen de hersenen die u zelf heeft,
maar ook alles wat u kunt lenen”. De deelnemers, adviseurs en
onderzoekers van Koeien & Kansen willen u hierbij graag
behulpzaam zijn.
Barend Meerkerk, DLV Rundvee Advies,

Profijtelijk melken nu en straks
In het najaar gaat het gebeuren:
de Week van Koeien & Kansen!
Met een karavaan trekken we in september door het land om
melkveehoudend Nederland te informeren over de consequenties van het nieuwe mestbeleid en hoe u daarop kunt anticiperen.

De Marke
Fam. Post
Fam. Sikkenga
Fa. de Vries
Fam. Hoefmans
Fam. Schepens

Het centrale thema is: Profijtelijk melken nu en straks
De Week van Koeien & Kansen start op 23 en 24 september
met twee Open dagen op Praktijkcentrum De Marke.
Naast technische onderwerpen en de normale beursactiviteiten
krijgen daar op zaterdag 24 september twee onderdelen extra
aandacht:

“Melker van Morgen Award”
●

Secretariaat Koeien & Kansen
Postbus 65
8200 AB Lelystad
tel. 0320 - 293324/238238
fax. 0320 - 238050
koeienenkansen.pv@wur.nl
www.koeienenkansen.nl

Uitreiking van de Melker van Morgen Award. Dit i.s.m. VLB
(Vereniging van Accountants). Uit een aantal genomineerden
kiest een jury de Melker van Morgen. In de nominatie en
beoordeling staat het thema “Samenwerking” centraal.

“Lagerhuisdiscussie”
●

‘Lagerhuisdiscussie’ rondom het thema “Profijtelijk melken in
2009!” Via stellingen strijden deelnemers voor de eer om te
worden verkozen tot beste debater. Daarnaast is er ruimte om
standpunten rondom actuele thema’s te wisselen.

Tourprogramma
vrijdag 23 september
zaterdag 24 september
dinsdag 27 september
woensdag 28 september
donderdag 29 september
vrijdag 30 september
zaterdag 1 oktober

23 en 24 sept, Hengelo
27 sept, Hengelo
28 sept, Bedum
29 sept, Solwijk
30 sept, Alphen
1 okt, Maarheeze

De Marke, Hengelo (Gld)
De Marke, Hengelo (Gld)
fam. Post, Nieuweroord (Dr)
fam. Sikkenga, Bedum (Gr)
fam. De Vries, Stolwijk (ZHl)
fam. Hoefmans, Alphen (NB)
fam. Schepens, Maarheeze (NB)

Na de Open Dagen op De Marke trekken we vijf dagen door
het land langs verschillende Koeien&Kansen-bedrijven.
Voor meer informatie over het programma, locaties, deelnemende bedrijven en beursactiviteiten verwijzen we u naar onze website www.koeienenkansen.nl
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