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De Friese melkveehouder Jorrit Jorritsma is voorzitter
van ZuivelNL, de nieuwe overkoepelende organisatie van
LTO, NZO en NMV. „We willen de geweldige positie van
de Nederlandse zuivelsector behouden en/of uitbouwen,
inclusief het maatschappelijk draagvlak.”
Jongvee voeren
5.20 uur - Het is donker op het erf van
maatschap Jorritsma in Boijl (FR). Terwijl zoon
Rommert is begonnen met het melken van de
ruim honderd koeien in de nieuwe 2x12 Rapid
Exit-melkstal van SAC, voert vader Jorrit het
jongvee in de oude ligboxenstal. De kalveren
heeft hij dan al van melk voorzien. Hierna
veegt en schept Jorritsma waar nodig de boxen
schoon. Vrijwel iedere ochtend begint hij op de
boerderij waar zijn zoon woont. Alleen als hij
erg vroeg in Utrecht of Amersfoort moet zijn
voor overleg, slaat hij de boerderij over.
De kersverse voorzitter van ZuivelNL zal zich
donderdag voorstellen in Zoetermeer en
uitleg geven over het beleid dat ZuivelNL
gaat voeren. De missie van ZuivelNL is deze
week geformuleerd: ‘Het versterken van de
Nederlandse zuivelketen, met respect voor
milieu en maatschappij.’ Naast de leden
heeft ZuivelNL partners die deelnemen
in themagroepen als voedselveiligheid,
diergezondheid, duurzaamheid, kennis
en innovatie, arbeidsmarkt en veterinaire
exportzaken. De themagroepen, die
grotendeels nog niet zijn geïnstalleerd,
initiëren beleid en voeren dit na goedkeuring
van het bestuur uit.

Imago en acceptatie
6.00 uur - Na het voeren melkt Jorritsma mee.
De nieuwe ligboxen- en melkveestal zijn
onlangs gebouwd om tot 140 melkkoeien
te groeien. Het verdwijnen van het quotum
is ook een gespreksonderwerp bij ZuivelNL,
dat wordt geﬁnancierd door contributie van
boeren via een hefﬁng op het melkgeld, en
de meebetalende verwerkende industrie.
„Want hoe benutten we eventueel meer
productieruimte, welke markten zijn er, hoe
faciliteren we export? En we zullen marktinfo
aan boeren en industrie verstrekken. Verder
is het imago een belangrijk onderwerp; het
maatschappelijk draagvlak staat bovenaan
op onze agenda. We moeten voorkomen
dat we ons moeten verdedigen, net als de
varkenssector.”

Grondgebondenheid
6.30 uur - De laatste koeien staan klaar.
De rest van het werk laat Jorritsma senior
over aan zijn zoon. Hij rijdt 5 kilometer
naar huis in Oosterstreek, waar het derde
lid van de maatschap de ontbijttafel
klaar heeft. Jorritsma: „Mijn wens is dat
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grondgebondenheid van de melkveehouderij
zo politiek gevoelig wordt dat deze wordt
gewaarborgd. Als de wetgever hier niet
in meegaat, zal de sector het zelf moeten
regelen!” Hij vindt het (vandaag, 3 november,
vóór er sprake is van een Melkveewet, red.)
onbegrijpelijk dat nota bene de PvdA, maar
ook de VVD, dit niet regelen. Hij hekelt wat
betreft het fosfaatdossier ook het gebrek aan
visie. Verder moet Nederland niet op kostprijs
produceren, maar onderscheidend zijn op
andere vlakken als bijvoorbeeld kennis.

Gaspedaaldrukkers
10.00 uur - Voor vandaag staat maar één
afspraak op de agenda. Onderweg ernaartoe
lopen veel koeien buiten; dit beeld inspireert
Jorritsma. „Het mag niet zo zijn dat een
paar zeer intensieve jongens ongelimiteerd
mest verwerken of verkopen en dat
melkveehouders met latente ruimte die
grondgebonden werken dan de dupe zijn van
de gaspedaaldrukkers.” Bovendien is hij bang
dat Nederland zo door het mestplafond schiet
en de derogatie verliest. De afspraak betreft
een bilateraaltje in Heerenveen. Met directeur
Rients Schuddebeurs van de Rabobank
overlegt Jorritsma, voorzitter van de Raad van
Commissarissen van die bank, over de invulling
van hun agenda.

Kwetsbaarheid
11.00 uur - Hij rijdt na het overleg naar huis,
waar hij zoals elke dag zijn e-mail checkt en
bijwerkt. „Het uitbouwen van de positie van
de Nederlandse zuivel is punt 1. Maar de
kwetsbaarheid van de sector hangt daar aan
vast; maatschappelijk draagvlak en acceptatie
zijn voorwaarden. In het dorp, in Nederland én
wereldwijd.”

Themagroepen
14.00 uur - Jorritsma neemt stukken door
en pleegt telefoontjes. Een van de zaken
die hij voorbereidt, betreft de vergadering
donderdag in Zoetermeer met het NZO, waar
de industrie aanwezig zal zijn (alle NZO-leden)
om naar de presentatie van Jorritsma te
luisteren. ZuivelNL communiceert de inhoud
van het beleid; de leden LTO, NZO en NMV
communiceren het doel en het belang van de
gezamenlijkheid naar hun achterban.
Aan het eind van de middag trekt Jorritsma
weer een overall aan. 

Werkdag
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’Grondgebondenheid is
voorwaarde sterke sector’

