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Onderzoek & innovatie
VERANTWOORDE VEEHOUDERIJ COURAGE SITE
Themamiddag Emissiearm veevoer
Op donderdagmiddag 15 november a.s. worden de resultaten van het onderzoeksprogramma emissiearm veevoer
gepresenteerd. Daarnaast wordt ingegaan op de betekenis hiervan voor de diervoedingssector, de melkveehouderij, de zuivel,
en de overheid. Voor nadere informatie en opgave klik hier.
Drukdrainage
Veenafbraak remmen vraagt om vernatting van het veen. Dat kan met onderwaterdrainage, een drainagesysteem dat onder het slootwaterpeil wordt aangebracht en
ervoor zorgt dat de grondwaterstand minder opbolt of uitzakt.
Drukdrainage gaat een stap verder. Door de onderwaterdrains aan te sluiten op een
waterreservoir, kan met een pomp een veel groter peilbereik gerealiseerd worden en is
het mogelijk om de grondwaterstand actief te beïnvloeden.
Onderzoek op Zegveld -medegefinancierd door ZuivelNL- laat zien dat met
pompgestuurde onderwaterdrains (drukdrainage), gebruikmakend van de actuele
grondwaterstand en de weersverwachting, het reduceren van de maaivelddaling en
CO2 emissie beperkt kan worden.
Zie voor verdere informatie het nieuwsbericht en/of het rapport.

Themagroep NNC-IDF
IDF World Dairy Summit 2018
Van 15 tot en met 19 oktober vond in Daejeon, ZuidKorea, de IDF World Dairy Summit 2018 plaats. Onder
het motto ‘Dairy for the next generation!’ kwamen ruim
1.200 professionals uit de mondiale zuivelwereld bijeen
om te worden bijgepraat over een breed scala aan zuivel
gerelateerde topics.
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Het event werd geopend door voormalig SecretarisGeneraal van de VN, de heer Ban Ki-moon, die daarbij
een memorabel, positief pleidooi voor de rol van zuivel in
de wereld hield, ook en met name in relatie tot een aantal
specifieke sustainable development goals (SDG’s) van de
VN. De speech van Ban vond zijn weerklank in de
diverse deelconferenties tijdens de Summit, waar
duurzaamheid meer dan ooit over alle disciplines heen een belangrijk, terugkerend thema was.
Tijdens de Summit, als onderdeel van de Dairy Policy & Economics Conference,
presenteerde ZuivelNL het IDF World Dairy Situation Report, het jaarlijks in opdracht van
IDF door ZuivelNL en het Franse CNIEL samengestelde, statistische overzicht van de
mondiale zuivelsector.
Het volumineuze rapport geldt als een IDF standaardwerk en telt naast langjarige
datareeksen over productie, verwerking, handel en consumptie, ook circa 50
landenrapporten. Het nieuwe WDS rapport is bij IDF verkrijgbaar via deze link.
Aan de vooravond van de Summit werd de heer Harrie van den Bijgaart (Qlip) tijdens de
jaarlijkse IDF ledenvergadering benoemd tot lid van de Board of Directors, het hoogste
bestuurs-orgaan van IDF. Van den Bijgaart kan bogen op een lange staat van dienst bij IDF,
waarbij zijn focus vooral was gericht op het werkveld rond analysemethoden en monstername. In IDF verband was hij op dat onderwerp de afgelopen jaren onder meer lid van de
wetenschappelijke programmacommissie (SPCC) en vanuit die verantwoordelijkheid ook
voorzitter van de Stuurgroep voor Methoden en Standaarden (MSSG). Deze coördineert het
werk van de diverse analytische IDF comité’s, waarin de samenwerking met ISO gestalte krijgt. Deze vormt de basis voor het
(vanwege de export) ook voor Nederland belangrijke internationale normalisatiewerk op het terrein van analysemethoden voor
melk en melkproducten. Meer informatie over de International Zuivelbond IDF en WDS2018 is verkrijgbaar via Jurgen Jansen,
nationaal secretaris NNC-IDF (jansen@zuivelnl.org).
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Arbeid
ZUIVEL WERKT!
Kennismakelaar Opleiden Melkveehouderij legt vervolgactiviteiten vast
Kennismakelaar Opleiden Melkveehouderij Elsbeth Veltink geeft, in opdracht
van ZuivelNL in samenwerking met LTO Nederland, sinds mei 2017 invulling
aan het een leven lang ontwikkelen in de melkveehouderij. Het eerste jaar
richtte zij zich vooral op het verkrijgen van een zo compleet mogelijk beeld van
het onderwijsaanbod én van de kennisbehoefte in de melkveehouderijsector.
Ook onderzocht zij welke waarde er wordt gehecht aan goed werkgeverschap.
De bevindingen van het eerste jaar zijn inmiddels getoetst aan de door de LTO
vakgroep Melkveehouderij ontwikkelde visie ‘Samen naar een nieuwe wij’.

ZUIVELACADEMIE
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Voor de thema’s Kennis & innovatie, Markt & economie, Diversiteit &
ondernemerschap en In de samenleving is nu vastgesteld welke activiteiten een
bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van de visie. De komende jaren (t/m
april 2020) staat de uitvoering van deze activiteiten centraal. Elsbeth heeft één
en ander nader uitgewerkt in een factsheet. Meer weten? Neem contact op
met Elsbeth Veltink (eveltink@projectenltonoord.nl / 06 - 241 770 49).

Onderwijsvoorlichting
Nieuw lesmateriaal groep 5-6
Educatie aan jongeren over voedsel en de oorsprong daarvan vormt dé basis voor
meer aandacht voor duurzame productie en consumptie van voedsel. Als je op jonge
leeftijd een gezond eet- en beweegpatroon ontwikkelt, heb je daar je hele leven profijt
van. De zuivelsector geeft invulling aan deze visie door leerlingen met lesmaterialen te
informeren over de gehele zuivelketen: ‘van gras tot glas’.
Met het nieuwe lesmateriaal ‘Natuurlijk Zuivel! - Op de boerderij van Jet’ leren
leerlingen uit groep 5-6 van alles over zuivel. Met thema’s als ‘Welke weg legt de melk
van een koe af?, ‘Hoe gaan melkveebedrijven om met duurzaamheid?’ en ‘Gezond
met de Schijf van Vijf’.
Het gratis materiaal bestaat uit een werkboekje inclusief thuisopdrachten voor elke
leerling en een poster. Online, op www.zuivelonline.nl/groep56, vormen vlogs van
boerin Jet en een interactieve klikplaat van Jets boerderij de spil van het materiaal.
Jets boerderij brengt de wereld van zuivel tot leven en geeft een inkijkje in het werken
en leven op een melkveehouderij.
Het lesmateriaal is een gezamenlijke uitgave van de NZO en ZuivelNL en is
gerealiseerd door educatief communicatiebureau Podium. Het materiaal is eind
oktober aan alle basisscholen aangeboden. Bekijk en bestel het materiaal nu op
Zuivelonline. Deze website is voor iedereen die meer wil weten over zuivel en is
onlangs deels vernieuwd. Naast lesmaterialen staan hier ook extra filmpjes en info.

Publicaties
LTO MELKPRIJSVERGELIJKING


ZuivelNL: Marktbericht Zuivel (oktober 2018)



ZuivelNL: Wereldhandel Actueel (oktober 2018)



ZuivelNL: Maandelijkse zuivelproductie per land (t/m augustus 2018)



ZuivelNL: Maandelijkse zuivelprijzen per land (t/m oktober 2018)



RVO: Nederlandse melkaanvoer en verwerking (t/m juli 2018)



Europese Commissie: Milk Market Situation (18 oktober 2018)



IDF: World Dairy Situation Report 2018 (oktober 2018)



IDF: Annual Report 2017-2018 (oktober 2018)



IDF: Global dairy expertise: introduction video (oktober 2018)
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Marktinformatie
Marktbeeld
MARKTINFORMATIE EUROPESE COMMISSIE
Nadat in de nazomerse periode
de gevolgen van de droogte te
overzien bleken, kwamen de
prijzen over de gehele linie onder
druk te staan. Vooral de boterprijzen liepen snel terug. Eind
oktober lag de boternotering al
een kwart lager dan twee
maanden daarvoor.

NOTERINGEN

O pbr e ng s t va n me l k ( s e p t . ’ 1 5 – s e p t . ’ 1 8 )
Op basis van Nederlandse noteringen en wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder
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De mager melkpoeder notering
daalde tot begin oktober, waarna
licht herstel optrad, hoewel nog
steeds op een laag niveau. De
recente verkoop van een grote
hoeveelheid interventiepoeder
tegen een prijs van € 123,10 per
100 kg lijkt een bodem in de
markt te hebben gelegd.

basisprijs (i.p. niveau)
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euro per 100 kg melk met 3,7% vet

50

Toelichting

Voor meer informatie zie ook het
Marktbericht Zuivel.

Melkaanvoer internationaal
MELKAANVOER EN PRODUCTIE
Januari-augustus 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

M e l k a a n v oe r b e l a n gr i j k s t e e x por te r e nd e
E U - l i ds ta te n

EU-28
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Totaalontwikkeling van de geselecteerde
landen per saldo: +1,5%

Melkaanvoer Nederl and kal e nderjaar
P e r i od e j a n u a r i t/ m s e pt e m b e r

2018

2017

I n de x

10.575,8

10.777,0

98,1

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

457,5

467,6

97,8

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

4,33%

4,34%

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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