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1.1 AgroZorgwijzer: vangnet voor melkveehouders
ZuivelNL
Afscheid Folkert Beekman

De AgroZorgwijzer is een project van ZuivelNL omTijdens
een vangnet
te creëren
voor
de traditionele
nieuwjaarsbijeenkomst
is afscheid genomen van
melkveehouders met psychosociale problemen. Dat
gebeurt
in
nauwe
samenwerking
Folkert Beekman, voormalig directeurmet
van ZuivelNL.
professionele instanties.

Voorzitter Jorrit Jorritsma memoreerde de lange loopbaan in de zuivel van
Folkert, die
begon bij
hetde
ministerie
Via de website www.agrozorgwijzer.nl wordt informatie
gegeven
over
signalenvan
die LNV. Vervolgens kwam hij in
dienst van
Productschap
Zuivel waar
duiden op psychosociale problemen en hoe het gesprek
aan het
te gaan
met veehouders
die hij als secretaris zich in het
met de superheffing
in geestelijke nood verkeren. De AgroZorgwijzer bijzonder
is vooral bedoeld
om collega- en rundergezondheidszaken bezig hield. Na
de opheffing
van korte
het Productschap
Zuivel
veehouders en erfbetreders bij te staan. Ter ondersteuning
is een
film gemaakt
die gaf Folkert vorm aan ZuivelNL.
te zien is op het YouTube-kanaal van NZO.
In het bijzonder prees Jorritsma de deskundigheid, integriteit en
bescheidenheid van Folkert Beekman.

vanbuitenen@nzo.nl
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Zuivel in cijfers
In januari is de vernieuwde folder ‘Zuivel in Cijfers’ verschenen,
met in vogelvlucht een actueel, cijfermatig overzicht van de
Nederlandse zuivelsector.
De folder is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar en
hier in te zien en gratis te bestellen.
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Sectorrapportage 2018 DZK - Zuivelketen boekt progressie in verduurzaming
De Nederlandse zuivelketen heeft in 2018 op bijna alle duurzaamheidsthema’s
vooruitgang geboekt. Acht van de negen indicatoren waarop de sector haar duurzaamheidsprestaties laat meten, kleuren groen blijkt uit de eind januari verschenen
sectorrapportage van Wageningen Economic Research.
Jaarlijks beoordeelt Wageningen Economic Research de verduurzaming van de zuivelketen op verzoek van de Duurzame Zuivelketen. Dat is het samenwerkingsverband
waarin melkveehouders en zuivelondernemingen streven naar een toekomstbestendige
en verantwoorde zuivelsector.
Wageningen Economic Research constateert dat melkveehouders en zuivelondernemingen in 2018 flinke inspanningen hebben geleverd om de gestelde doelen te
behalen. Pogingen om de levensduur van melkkoeien te verlengen, bleken niet succesvol.
Op de andere indicatoren boekte de sector voortuitgang ten opzichte van 2017 of bleef
het resultaat op het gewenste niveau.
Inmiddels heeft de Duurzame Zuivelketen vijf doelen gerealiseerd. Nadat eerder al doelen
voor verantwoord antibioticagebruik, energie-efficiëntie en verantwoorde soja waren
behaald, kon in 2018 een vinkje worden gezet achter de doelen voor weidegang en
fosfaatexcretie van de melkveestapel. Dat is nog niet het geval bij de broeikasgasemissies
en de uitstoot van ammoniak.
Wel constateert Wageningen Economic Research dat de zuivelketen ook op die thema’s in 2018 vooruitgang heeft geboekt. Voor
dierenwelzijn en biodiversiteit is een monitoringssystematiek ontwikkeld. Hiermee kan de zuivelsector in de toekomst de
voortgang monitoren en concrete doelen stellen.
De resultaten van de melkveehouderij werden in 2018 in belangrijke mate beïnvloed door de introductie van fosfaatrechten.
Daardoor daalde het aantal melkkoeien en jongvee. Dat was gunstig voor het resultaat op de doelen broeikasgassen, fosfaat en
ammoniak, maar ongunstig voor de levensduur.
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Bedrijfsspecifiek bemesten leidt tot beste grasopbrengsten
Op een aantal Koeien en Kansen bedrijven (medegefinancierd door ZuivelNL)
wordt sinds 2014 onderzocht of een groter deel van de kunstmestgift vervangen
kan worden door dierlijke mest. In deze zogenaamde BES-pilot mag
geëxperimenteerd worden met hogere giften van dierlijke mest dan generiek
toegestaan.
De resultaten op het bedrijf van Dekker in Zeewolde laten zien dat een
BedrijfsEigen Stikstofbemesting (BES) met meer dierlijke mest door de hoge
gewasonttrekking zelfs leidt tot een laag stikstofbodemoverschot.
Zie hier voor een uitgebreid verslag.

Arbeid
ZUIVEL WERKT!

Promotiefilm en brochure ‘Werken in de melkveehouderij’ online
De Nederlandse melkveehouderij is een moderne en innovatieve sector en is op zoek
naar nieuwe werknemers. Wat maakt het werken in de melkveehouderij zo mooi? Om
een breed publiek kennis te laten maken met de veelzijdigheid van werken in deze
sector is een promotiefilm ontwikkeld. Deze film is mogelijk gemaakt door Colland
Arbeidsmarkt en gerealiseerd samen met LTO Nederland, ZuivelNL en Opleiden
Melkveehouderij.
In de film vertellen Arjan (medewerker op het melkveebedrijf) en Johan (allround
medewerker op een melkveebedrijf) over werken in de melkveehouderij: het werken
met dieren en de afwisseling in het werk. Ook laten ze niet onderbelicht wat het werk
zwaar kan maken: je moet breed inzetbaar zijn – ook in weekenden en in avonduren -,
je moet verantwoordelijkheidsgevoel hebben en kunnen omgaan met stress. Kortom,
de film helpt de kijker te bepalen of hij of zij geschikt is voor een baan in deze
gevarieerde sector.
In de brochure wordt uitgebreider ingegaan op werken in de
melkveesector. Jongeren en zij-instromers worden uitgenodigd in deze
sector te komen werken. De brochure is te downloaden via deze link.
U kunt het filmpje en de brochure delen door de film op uw website te
plaatsen of door de film of brochure te verspreiden in uw netwerk. Ook is
er een teaser gemaakt, met name geschikt voor verspreiding via sociale
media.
Kijk op www.werkenindemelkveehouderij.nl voor het filmpje en
aanvullende informatie. Neem voor meer informatie over dit project
contact op met Elsbeth Timmerman-Veltink (06 241 770 49 /
etimmerman@projectenltonoord.nl).

Publicaties
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ZuivelNL: Marktbericht Zuivel (januari 2020)
ZuivelNL: Maandelijkse zuivelproductie per land (t/m november 2019)
ZuivelNL: Maandelijkse zuivelprijzen per land (t/m januari 2020)
ZuivelNL: Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen (januari 2020)
ZuivelNL: Zuivel in Cijfers, editie 2020 (januari 2020)
WUR: Nederlandse agrarische sector in internationaal verband (jan 2020)
WUR: Financiering voor duurzame landbouwbedrijven (januari 2020)
Europese Commissie: Milk Market Situation (24 januari 2020)
Europese Commissie: Presentatie Milk Market Situation (23 januari 2020)
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Marktinformatie
Marktbeeld
De boterprijs is sinds begin
november vrij stabiel en beweegt
zich net boven het langjarig
gemiddelde. De vraag is redelijk
en komt vooral vanuit de interne
markt, terwijl export vanuit de EU
nauwelijks plaatsvindt.

MARKTINFORMATIE EUROPESE COMMISSIE

NOTERINGEN

O pbr e ng s t v a n me l k ( de c e mb e r 2 0 1 6 – d e c e mb e r 2 0 1 9 )
Op basis van Nederlandse noteringen en wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder
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De prijs van mager melkpoeder
daarentegen vertoont sinds
medio januari weer een stijgende
lijn. Reden hiervoor is een goede
vraag op de wereldmarkt.
Tegelijk viel bij vol melkpoeder
de export buiten de EU in januari
tegen, wat resulteerde in enige
prijsdruk. Eind januari leek die
daling tot een eind te zijn
gekomen, door een verbeterde
situatie in de afzetmogelijkheden.
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Toelichting

Melkaanvoer internationaal
MELKAANVOER EN PRODUCTIE
Januari – november 2019 (% wijziging t.o.v. 2018)
M e l k a a nv oe r I nt e r na ti on a a l
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Melkaanvoer Nederl and kal e nderjaar
P e r i od e j a n u a r i t/ m de c e m b e r
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Bron: RVO (bewerkt ZuivelNL)
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