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KringloopWijzer: bijna 16.000 melkveehouders dienen op tijd in
Op 15 mei 2018 hebben 15.724 melkveehouders de KringloopWijzer 2017
ingediend. Hiermee hebben ruim 97% van alle melkveebedrijven op tijd
voldaan aan de verplichting van hun zuivelonderneming. De overige ca.
400 bedrijven hebben een brief ontvangen met de mededeling dat zij
binnen de in het kwaliteitssysteem van hun zuivelonderneming gestelde
hersteltermijn alsnog aan de verplichting moeten voldoen. NZO, LTO,
Nevedi en VLB blijven zich gezamenlijk inspannen om ook deze groep
melkveehouders te ondersteunen bij het indienen van de KringloopWijzer.
Het invullen van de KringloopWijzer gaat via de Centrale Database
KringloopWijzer. Gegevens die beschikbaar zijn bij RVO (dier-, mest- en
perceelgegevens), de voer- en zuivelonderneming of die beschikbaar
komen via kuilanalyses, kunnen met een machtiging van de melkveehouder automatisch worden ingelezen. Ruim 90% van de melkveehouders heeft alle machtigingen benut bij het invullen van de
KringloopWijzer 2017. Als de KringloopWijzer volledig is ingevuld en
ingediend, wordt de zuivelonderneming hierover automatisch
geïnformeerd. Veehouders blijven wel zelf, als eigenaar van de data,
verantwoordelijk voor het machtigen van dataleveranciers én het
controleren van de volledigheid en juistheid van alle invoergegevens.
Ook kunnen melkveehouders een machtiging afgeven aan een
adviesorganisatie en zuivelonderneming voor het gebruik van berekende
kengetallen uit de KringloopWijzer. Hierdoor is het mogelijk om de
milieuprestaties onderling te vergelijken in studieclubverband of inzichtelijk
te maken voor duurzaamheids- en kwaliteitsprogramma’s van de
zuivelonderneming.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Han Swinkels
(projectleider KringloopWijzer) via: swinkels@zuivelnl.org
Stichting Weidegang: 2017 in vogelvlucht
In 2017 is de afzet van Weidezuivel op alle fronten doorgegroeid. Producten met het Weidemelklogo zijn inmiddels te koop in
Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden, Spanje en Italië. Daarnaast zijn nieuwe
producten geïntroduceerd en zijn voorbereidingen getroffen voor de marktintroductie in Oostenrijk, Tsjechië, Slovakije,
Roemenië, Bulgarije, Servië en Kroatië in 2018. Ruim vijftienduizend melkveehouders in Nederland, België, Duitsland en
Frankrijk produceerden Weidemelk volgens de criteria van stichting.
In Nederland zijn producten uit vrijwel het hele zuivelassortiment met weidegarantie beschikbaar, in 2017 zijn producten als
tosti’s, belegde broodjes en vleesvervangers geïntroduceerd. Naar schatting wordt in Nederland bijna één miljard Euro aan
Weidezuivel verkocht. In Duitsland is inmiddels ook een breed assortiment beschikbaar, al dan niet onder eigen keurmerken.
In België is het systeem van de stichting leidend voor kaas en vloeibare zuivel. Supermarkten treffen daarnaast voorbereidingen
om in België een breder
assortiment Weidezuivel te
introduceren. In de overige
landen wordt met name
Nederlandse kaas met het
Weidemelklogo verkocht.
Om weidegang te stimuleren hebben WeideCoaches vanuit de stichting tot en met 2017 een kleine 1.000 gesprekken met
melkveehouders in Nederland gevoerd over de mogelijkheden om weer te starten met weiden. Deze gesprekken waren
onderdeel van een pakket aan maatregelen, zoals ook een premie vanuit de zuivelondernemingen, om weidegang te stimuleren.
Doordat enkele honderden melkveehouders besloten weer te starten met weiden is het aandeel melkveebedrijven die hun koeien
weiden voor het eerst in jaren gestegen. Het aandeel bedrijven die alle melkkoeien weiden is gestegen van 70,5% in 2016 naar
73,2% in 2017. Samen met de melkveehouders die een deel van de dieren weiden paste in 2017 80,4% van de melkveehouders
in Nederland een vorm van weidegang toe. Het jaarrapport van de Stichting Weidegang is hier in te zien.
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ZuivelNL filmpje onderstreept belang van risico inventarisatie
en -evaluatie (RIE) in de melkveehouderij
Als onderdeel van de campagne ‘Gezond en veilig werken in de
melkveehouderij’, die ZuivelNL in samenwerking met Stigas
organiseert, is nu ook een filmpje uitgebracht. Daarin wordt het
belang van gezond en veilig werken en het opstellen van een
risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) vanuit de praktijk
uitgelegd. Het filmpje is onderdeel van de voorlichtingsmaterialen,
waarmee melkveehouders via verschillende media de komende tijd
worden geïnformeerd over het belang van gezond en veilig werken.
Daarbij worden ondernemers ook nadrukkelijk gewezen op de
mogelijkheden die de nieuw ontwikkelde RIE tool van Stigas biedt
om risico’s op melkveehouderij bedrijven in kaart te brengen én te
beheersen. Eerder werd hiervoor al een folder gepubliceerd.
In het kader van deze campagne bestaat bovendien de mogelijkheid voor aan ZuivelNL verbonden organisaties (LTO, NMV en
NZO) en zuivelbedrijven om een adviseur van Stigas uit te nodigen voor bijeenkomsten, waar men het thema gezond en veilig
werken in de melkveehouderij aan de orde wil laten komen. De eerste tien aanvragen voor een adviseur zijn gratis.
Neem voor meer informatie contact op met Peter Tamsma, adviseur Stigas (peter.tamsma@stigas.nl, 06-1296 9862).

Boerderijeducatie Nederland
Onderwijsminister Slob volgt ‘boerderijles’ in Bathmen
Zowel onderwijsminister Slob als dertig leerlingen van basisschool de Rythmeen uit
Bathmen volgden maandagmiddag 14 mei een ‘boerderijles’ op het melkveebedrijf van de
familie Stegink-Haarman. Groep 6 van deze basisschool is de eerste schoolklas in de
gemeente Deventer die een ‘boerderijles’ volgt via Boerderijeducatie Salland. “Een
belangrijke mijlpaal in deze regio die bijdraagt aan ons uitgangspunt dat ieder kind in zijn
basisschool-carrière minimaal één keer op een boerderij zijn geweest moet zijn”, aldus
Arjan Monteny voorzitter van het platform Boerderijeducatie Nederland. “De boerderij is de
plek waar alles samen komt.”
Boerderijeducatie Salland is een nieuw regionaal samenwerkingsverband van educatieboeren dat van start is gegaan onder het project ‘Salland Boert en Eet Bewust’ en LTO
Salland. Voor minister Slob was het bezoek een kennismaking met boerderijeducatie. “Als
platform Boerderijeducatie Nederland hebben we de minister gevraagd welke bijdrage hij
kan leveren in het mobiliseren van scholen om naar een agrarisch bedrijf te gaan,” geeft
Arjan aan. De minister heeft laten weten dat hij het prachtig vindt dat agrarische bedrijven
zich openstellen voor het ontvangen schoolklassen en een educatief programma aan
weten te bieden.
Een groep boeren van Boerderijeducatie Salland gaat aansluiten bij het platform
Boerderijeducatie Nederland. Daarbij gaat ZuivelNL een samenwerkingsverband aan
met de melkveehouders van Boerderijeducatie Salland voor schoolbezoeken groep 5/6 en
7/8 uit de gemeentes Deventer, Olst-Wijhe en Raalte.
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ZuivelNL: Marktbericht Zuivel (mei 2018)
ZuivelNL: Maandelijkse zuivelproductie per land (t/m maart 2018)
ZuivelNL: Maandelijkse zuivelprijzen per land (t/m mei 2018)
RVO: Nederlandse melkaanvoer en verwerking (maart 2018)
LEI-WUR: Pachtnormen 2018 (mei 2018)
Europese Commissie: Persbericht EU begroting (mei 2018)
Europese Commissie: Milk Market Situation (mei 2018)
IDF: Factsheet 002/2018: Country Report Spring 2018 (mei 2018)
IDF: Factsheet 003/2018: Differentiation between Trans Fatty Acids (mei 2018)
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Marktinformatie
Marktbeeld
MARKTINFORMATIE EUROPESE COMMISSIE
De boterprijzen blijven een
stijgende lijn volgen. Eind mei
passeerde de Nederlandse
boternotering opnieuw de €600,Basis hiervoor blijft een goede
vraag in combinatie met beperkte
beschikbaarheid door minder
productie en weinig voorraden.

NOTERINGEN

O pbr e ng s t va n me l k ( a pr ’ 1 5 – a p r ’ 1 8 )
Op basis van Nederlandse noteringen en wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

euro per 100 kg melk met 3,7% vet
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De tegenvallende melkproductie
in het eerste kwartaal en de goed
lopende export leidden tot krapte
aan vers mager melkpoeder.
Hierdoor trad sinds april enig
herstel van het (zwakke)
prijsniveau op. De nu duidelijk
ingezette afbouw van interventievoorraden is hierbij tot
aanvullende steun.

basisprijs (i.p. niveau)
wereldmarkt

40

interne markt
30

20

apr-18

feb-18

dec-17

okt-17

aug-17

jun-17

feb-17

apr-17

dec-16

okt-16

jun-16

aug-16

apr-16

feb-16

dec-15

okt-15

aug-15

jun-15

apr-15

10

Toelichting

Voor meer informatie zie ook het
Marktbericht Zuivel.

Melkaanvoer internationaal
MELKAANVOER EN PRODUCTIE
Januari-maart 2018 (% wijziging t.o.v. 2017)
M e l k a a n v oe r I nt e r na ti on a a l
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Totaalontwikkeling van de geselecteerde
landen per saldo: +2,2%

Melkaanvoer Nederl and kal e nderjaar
P e r i od e j a n u a r i t/ m a p r i l

2018

2017

I n de x

4.745,9

4.810,1

98,7

V e t ( x 1 . 0 0 0 to n )

212,8

215,4

98,8

V e t pe r c e n ta ge ( %)

4,48%

4,48%

M e l k a a n v oe r ( x 1 . 0 0 0 to n )

Bron: RVO (bewerkt ZuivelNL)
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