MELKVEE
DOC beraadt zich
op opstelling na
NMV-bijeenkomst
Hoogeveen – De raad van beheer,
ledenraad en directie van DOC
Kaas beraden zich op de wat ze
aan moeten met de acties van de
Nederlandse
Melkveehouders
Vakbond (NMV).
De NMV geeft met haar actie
over het beleid en de melkprijs
van DOC de indruk dat ze de regie
wil overnemen van de coöperatie,
menen DOC-bestuurders. DOCdirecteur Jannes Oosterveld wil
nog geen reactie geven op de actie-vergadering woensdag in Staphorst. Eerst wil hij er met het coöperatiebestuur over praten.
De NMV wil in vervolg op de
bijeenkomst in Staphorst vergaderingen beleggen in de negen
rayons van DOC. Als in een rayon
tien procent of meer van de leden
wil praten over het DOC-beleid,
dan moet dat volgens de NMV
kunnen. Ook wil de organisatie
dat leden zelf de agenda van de
bijeenkomsten meer bepalen.
DOC heeft daar nu nog geen reactie op. Arend Steenbergen, lid
van de raad van beheer van DOC,
stelt dat er al heel veel openheid
en contact met de leden is. ”Dat
klonk, naast kritiek, ook door op
de bijeenkomst in Staphorst. Wij
waren daar met enkele leden van
de raad van beheer en de ledenraad aanwezig en hoorden daar
gelukkig ook heel veel positieve
geluiden over DOC.”
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ZLTO redt Amalthea-Van Dijk
Hulten – NCB-Ontwikkeling is
voor 50 procent eigenaar van
Amalthea Van Dijk. Dit heeft directeur Gertjan Meeuws gisteren
bekendgemaakt. Hiermee is definitief een eind gekomen aan een
lange periode van onzekerheid
voor de leveranciers.
Van Dijk kwam in geldpoblemen door de de bouw van een
nieuwe kaasfabriek. Deze werd
gebouwd omdat Campina de fabricage in Tilburg stopte.

”De familie-Van Dijk had in de
financieringsconstructie geen rekening gehouden met aanloopproblemen zoals je die in een
nieuwe fabriek tegenkomt. Daar
kun je zo maar een jaar lang mee
te
maken
hebben,”
aldus
Meeuws.
De fabriek is in de zomer van
2007 opgeleverd, in oktober 2007
werd een joint-venture tussen cooperatie Amalthea en Van Dijk
afgesloten. Dat werd Amalthea
Van Dijk. Afgelopen zomer bleken

de liquiditeitsproblemen bij Van
Dijk. Meeuws: ”Dat gaf een hoop
onrust onder de leveranciers,
maar iedereen heeft zijn geld nog
op tijd gehad. Dat blijft ook zo.”
Met de deelname van NCB Ontwikkeling in Amalthea Van Dijk
is afgesproken dat de Van Dijk-leveranciers nog mimimaal tot 1
juli 2009 blijven leveren. Daarna
zijn ze vrij. ”Wij hebben natuurlijk graag dat ze blijven,” zegt
Meeuws.
Vóór 20 december moeten de

Britse melkprijs gaat
nog steeds omhoog
Londen – De gemiddelde Britse
melkprijs lag in oktober op 27,31
pence (ongeveer 30,9 eurocent). Dat
is ruim een halve pence boven het
niveau van de voorafgaande
maand. De in maart ingezette lijn
van maandelijkse verhogingen
wordt daarmee nog altijd voortgezet, zo blijkt uit cijfers van het plattelandsministerie Defra. Het gemiddelde botervetgehalte van de melk
lag in oktober op 4,16 procent en
volgens voorlopige cijfers in november op 4,19 procent.
Corr

China overweegt
schadevergoeding
Peking – Het Chinese ministerie van
Volksgezondheid overweegt de
slachtoffers van het recente melkschandaal te compenseren voor hun
schade. Dat schrijft het Chinese
staatspersbureau Xinhua op basis
van een woordvoerder van het ministerie. De zegsman gaf geen details over het plan. Het is dan ook
onduidelijk wie een schadevergoeding kan krijgen en wie niet.
ANP

Gezondheid van
melk vergt
meer onderzoek
Ede – Voor het aantonen van een
oorzakelijk verband tussen het
gebruik van magere zuivelproducten en een lagere bloeddruk is
meer onderzoek nodig. Dit vindt
Jacqueline Dekker, hoogleraar
diabetesepidemiology. Ze sprak
gisteren tijdens het NZO-symposium Zuivel en Bloeddruk.
Observationeel onderzoek uit
diverse landen laat al wel consistente relaties zien tussen het gebruik van magere zuivelproducten, een gezonde leefstijl en een
lagere bloedruk. Bij een observationeel onderzoek wordt aan een
bestaande situatie niets veranderd, maar beschreven en vastgelegd wat er gebeurd. Omdat in dit
soort van onderzoek nooit uitgesloten kan worden dat onbekende
verstorende factoren de relatie
verklaren, zijn interventiestudies
vereist om een oorzakelijk verband tussen zuivelconsumptie en
bloeddruk aan te tonen.

Goede handel bij
iets kleinere aanvoer
DOOR KLAAS VAN DER HORST
TENDENS SCHAPEN

Gemiddeld brachten de schapen
op de veemarkt Utrecht deze
week iets meer geld op dan vorige
week. De dieren werden goed verhandeld en er was een goede
vraag.
Vooral de jonge ooien waren
erg gewild. Oudere ooien daarentegen gingen moeizaam van de
hand. Deze klasse schapen was
dan ook de enige klasse die een
onveranderde prijs noteerde.
Het begin van het Offerfeest is
weliswaar voorbij, maar de vraag
naar slachtschapen blijft groot.
De slachterijen zijn door het Offerfeest helemaal bijgewerkt en
hebben nieuwe aanvoer nodig.
Bovendien zijn er nog aardig
wat Marokkanen en Turken die
nu terugkomen uit hun land van
herkomst en nu in Nederland nog
een schaap willen offeren.

Van Dijk-leveranciers aangeven
of ze lid willen worden.
Amalthea Van Dijk zamelt ongeveer 40 procent van de Nederlandse geitenmelkplas in. Het bedrijf wil de komende jaren verder
groeien.
Met dat oogmerk is NCB Ontwikkeling in het bedrijf gestapt.
De ZLTO-dochter wil volgens
Meeuws meewerken aan een langetermijnstrategie om een sterke
speler in de versnipperde geitenmelkmarkt te creëren.

Afzet biologische melk
in Duitsland onder druk
Berlijn – De afzet van biologische
melk in Duitsland zakt. Dat zegt het
marktbureau ZMP. Volgens het bureau is de afnemende trend zichtbaar sinds april. Desondanks handhaafden de prijzen van biologische
melk zich aanzienlijk beter dan die
van gangbare melk.
Corr

Westfleisch spint garen
bij afzet via discounters
Münster – Vleesconcern West-

Na het boerengolf de kerstpakketten
Zuid-Scharwoude – ’Opa’ Frans Tromp pakt kerstpakketten in op de boerderij van Peter Tromp. Het is een echte
winterklus voor de familie Tromp. ’s Zomers zijn ze druk met allerlei activiteiten zoals boerengolf. ’s Winters ligt
dat werk stil en is er, naast het werk in de landwinkel, ruimte over om kerstpakketten te maken. Vroeger werd er
ook nog gemolken. Nu niet meer. De verbreding werd van neventak tot hoofdtak. De kaas en andere ingrediënten
voor de kerstpakketten komen van boeren in de omgeving.
Foto Wick Natzijl

fleisch ziet de omzet dit jaar fors
groeien. In de eerste negen maanden presteerde het Duitse concern
een plus van ruim 17 procent, goed
voor een omzet van 1,49 miljard
euro. Behalve van extra export profiteert Westfleisch ook sterk van de
entree van discounters op de vleesmarkt.
Corr

Natuurgras: geen plaatsingsruimte, wel lage excretie
Nu al voldoen aan de strenge
mestnormen van 2015. Dat zullen
nog niet veel melkveehouders
kunnen zeggen. Bertus Menkveld
en Hennie Wijnbergen wel,
vertellen ze in deel 5 van de serie
Koeien & Kansen.
DOOR MARISKA VERMAAS
ACHTERGROND

Met hun veestapel van 124 melkkoeien en ruim 100 stuks jongvee
blijven de zwagers op 83 hectare
land onder de verwachte mestnormen van 2015. Het bedrijf van
Menkveld en Wijnbergen bestaat
voor 38 hectare uit grasland, 12
hectare snijmais en 4,5 hectare
suikerbieten. Daarnaast heeft het
bedrijf 12,6 hectare grasland van
Staatsbosbeheer in gebruik. Op
8,6 hectare eigen grond ligt een
natuurpakket voor weidevogelbeheer en ganzenfoerageergebied. Op 7,5 hectare grasland ligt
het natuurpakket bont hooiland,

wat niet bemest
mag worden.
Voor de mestboekhouding
telt 70 hectare
mee voor de
plaatsingruimte.
Op de grond van Staatsbosbeheer wordt niet geweid, waardoor
de oppervlakte niet meetelt voor
de ongeveer 1.000 kilo stikstof
plaatsingsruimte die het bij beweiden zou kunnen opleveren.
Het nadeel van deze mindere
plaatsingsruimte wordt goedgemaakt doordat het voeren van
het beheersgras een positief effect heeft op de excretie van het
rundvee. ”Onze winst bij de bedrijfsspecifieke excretie wordt
dan ook meer bij de droogstaande
koeien gehaald en het jongvee,
dat gevoerd wordt met het beheersgras”, aldus Menkveld.
Menkveld en Wijnbergen maaien het beheersgras drie keer per

Hennie Wijnbergen (links) en Bertus Menkveld
Foto AgD
jaar. ”Het gras hiervan kuilen we
over elkaar in, zodat we meerdere kuilen hebben met een relatief
stabiele voersamenstelling. De
eerste snede van beheersgras is
vaak minder smakelijk en er zit
weinig ruw eiwit in. Door de latere snedes over de eerste snede in
te kuilen, kunnen we het ruwe eiwitgehalte verhogen”, legt Wijnbergen uit.
Door het voeren van het beheersgras is de excretie van stikstof van de veestapel laag. ”We

halen de meeste winst in de mineralenkringloop bij het jongvee.
Dit vee krijgt, net als de droge
koeien, beheersgras, aangevuld
met krachtvoer”, aldus Menkveld. De excretie van het jongvee
is 3,25 kilo stikstof per kuub en
1,56 kilo fosfaat per kuub. Dat is
aanzienlijk lager dan de forfaitaire normen van 4,5 kilo stikstof en
1,9 kilo fosfaat.
Het rantsoen voor de melkkoeien is rijk aan mais. ”Dagelijks
krijgen de melkkoeien 7,5 kilo
drogestof uit gras en 7,5 kilo drogestof uit mais. Door veel mais te
voeren is de excretie laag”, aldus
Wijnbergen. Het rantsoen wordt
aangevuld met krachtvoer.
Het ureumgehalte is door een
scherper rantsoen gedaald van 24
naar 22. De melkproductie is met
8.300 liter niet extreem hoog.
”Maar ze moeten het ook doen op
het voer dat ze krijgen. We voeren ook niet voor 10.000 liter per
koe. Het is het saldo dat telt.”

