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Nieuwe directeur ZuivelNL
Per 16 maart is Janine Luten de nieuwe directeur van ZuivelNL. Zij neemt de eindDe AgroZorgwijzer is een project
van ZuivelNL om een
te creëren
voor
verantwoordelijkheid
overvangnet
van Folkert
Beekman.
Folkert blijft als directielid werkzaam voor
melkveehouders met psychosociale
problemen.
Dat
gebeurt
in
nauwe
samenwerking
met
ZuivelNL.
professionele instanties.
De ontwikkelingen in de sector vragen dat ZuivelNL zich, naast financiering en de uitvoering
van regelingen, meer gaat richten op het leggen van verbindingen in en buiten de sector. Dit
Via de website www.agrozorgwijzer.nl
wordt
informatie
gegeven over
de signalen dieom de organisatie en de belangen
vraagt om een
directeur
als boegbeeld
en bruggenbouwer
duiden op psychosociale problemen
en
hoe
het
gesprek
aan
te
gaan
met
veehouders
dieneer te zetten. ZuivelNL heeft deze
die ze vertegenwoordigt zo sterk en professioneel mogelijk
in geestelijke nood verkeren. nieuwe
De AgroZorgwijzer
is
vooral
bedoeld
om
collegadirecteur gevonden in de persoon van Janine Luten. Inhoudelijk zullen Janine en
veehouders en erfbetreders bijFolkert
te staan.
Ter ondersteuning is voor
een de
korte
film gemaakt
die verdelen.
de verantwoordelijkheid
verschillende
dossiers
te zien is op het YouTube-kanaal van NZO.

Janine Luten (45 jaar) was de afgelopen acht jaar directeur van Wageningen Academy, de
business school van Wageningen University & Research (WUR). Vanuit deze functie maakte
vanbuitenen@nzo.nl
Janine CONTACT
ook deel uit van de stuurgroep van het Sino Dutch Dairy Development Centre
SITE ZUIVELNL
ABONNEMENT
(SDDDC). Daarvoor was zij adjunct-directeur van kenniscentrum Aequor en heeft zij gewerkt
bij Wageningen Economic Research en Flora Holland. Janine heeft Tuinbouw en Marktkunde
gestudeerd aan Wageningen University.

Diergezondheid
SITE
Diergezondheidsfonds
De afspraken rond de financiering van de bestrijding van besmettelijke dierziekten en de monitoring van diergezondheid liggen
vast in een 5-jarig convenant tussen de sectoren en het ministerie van LNV. In 2020 gaat een nieuwe 5-jaars periode in; de
afspraken daarvoor zijn grotendeels ongewijzigd en vrijwel afgerond. Wel verandert de financiering. De laatste jaren kon
ZuivelNL de bijdrage van de sector uit de reserves voldoen, maar dat is volgend jaar niet meer mogelijk. Daarom zal het
ministerie daarvoor, net als in de andere diersectoren al langer het geval is, zelf een heffing opleggen, op basis van I&R.
KoeMonitor
Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe systematiek om de diergezondheid, het dierenwelzijn en de voedselveiligheid in de
melkveehouderij te borgen. Bedoeling is in een integrale aanpak de bestaande instrumenten samen te voegen tot een efficiënt en
transparant systeem, waarmee voldaan kan worden aan de eisen van overheden èn afnemers. Het is de bedoeling dat de
nieuwe systematiek vanaf januari 2020 beschikbaar is. Niet bij de NZO aangesloten zuivelondernemingen kunnen zich bij
ZuivelNL aanmelden.

Duurzaamheid
DUURZAME ZUIVELKETEN

STICHTING WEIDEGANG

KRINGLOOPWIJZER

SITE

Pilot BoerenNatuur en Duurzame Zuivelketen van start
Vrijdag 15 maart is de pilot ‘Zuivel versterkt natuur en landschap’ officieel van start gegaan.
BoerenNatuur en de Duurzame Zuivelketen geven met de pilot een belangrijke impuls aan het
zichtbaar maken en versterken van natuur- en landschapsbeheer door melkveehouders. De
pilot verkent de mogelijkheden om kennis en organisatie van de agrarische collectieven in te
zetten voor alle melkveehouders. Dit met als doel het zichtbaar maken en versterken van
natuur- en landschapsbeheer door melkveehouders. Aan de pilot doen dit jaar 15 collectieven,
383 melkveehouders en vier zuivelondernemingen mee.
Melkveehouders leveren een bijdrage aan het behoud van biodiversiteit. Hun inspanningen op
dit gebied - het beheer van houtwallen, natuurvriendelijke oevers of kruidenrijke graslanden komen nu alleen in aanmerking voor een subsidie voor Agrarisch Natuur- en
Ondertekening intentieverklaring
Landschapsbeheer (ANLb) als ze liggen in door de provincie begrensde leefgebieden. De pilot
door Klaas Hokse DZK en
Alex Datema BoerenNatuur wil onderzoeken of het ook mogelijk is voor boeren buiten deze gebieden om hun bijdrage aan
natuur en landschap te laten registeren door de agrarische collectieven. Met de kennis en
ervaring die wordt opgedaan in de pilot besluiten BoerenNatuur en DZK of in 2020 een landelijk dekkend registratiesysteem
beschikbaar kan komen voor alle zuivelondernemingen en alle melkveehouders. Op basis van dit systeem kunnen vervolgens de
zuivelondernemingen het natuur- en landschapsbeheer door melkveehouders stimuleren via hun duurzaamheidsprogramma’s.
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Onderzoek & innovatie
VERANTWOORDE VEEHOUDERIJ COURAGE SITE
Themagroep Onderzoek & Innovatie
De themagroep zou op 21 maart bijeen komen, maar deze vergading is verplaatst naar 9 mei. Naast nieuwe projectvoorstellen,
die tot en met 1 april ingediend kunnen worden, zullen vooral PPS-ideeën worden geagendeerd.
De Topsector Agri & Food draagt 50% bij aan de kosten van onderzoeks- en innovatieprojecten, die worden uitgevoerd door
publiek private samenwerkingsverbanden (PPS) van kennisinstellingen en bedrijven. Vanaf 1 april tot uiterlijk 15 mei kunnen
projectideeën worden ingediend. Bij een positief advies kunnen deze ideeën later worden uitgewerkt tot concrete
projectvoorstellen voor 2020 en verder.
Een groot deel (2018 circa 60% ofwel € 1,8 miljoen) van het ZuivelNL onderzoeksbudget voor de melkveehouderij wordt ingezet
in PPS-projecten. Hiermee worden de door ZuivelNL ingezette gelden verdubbeld. PPS-projecten die door ZuivelNL worden
gefinancierd zijn onder andere Duurzame Zuivelketen (DZK) en PPS Ruwvoer en Bodem. Deze beide PPS-en lopen in 2019 af.
Binnen DZK wordt nagedacht over een vervolg. Ook de thema’s ruwvoer en bodem zijn nog voldoende actueel - denk
bijvoorbeeld aan de Commissie Grondgebondenheid en de LNV-visie Kringlooplandbouw - om in aanmerking te komen voor een
vervolg. Daarnaast worden ook andere PPS-ideeën ingediend.
Sturen op mestkwaliteit
In het kader van dit project is onderzoek gedaan naar het perspectief van verschillende mestproducten voor zowel akkerbouwers
als melkveehouders. Recent is het rapport ‘De Maat van Mest’ verschenen waarin de kosten en baten van verschillende
mestproducten worden beschreven. Nadere informatie is hier te vinden.

Export
SITE
Vergadering themagroep
Half maart is de 20e vergadering van de themagroep Export geweest. In deze vergadering werden problemen besproken die
spelen naar aanleiding van veterinaire aanpassingen in wet- en regelgeving van derde landen. Ook kwamen nieuwe voorstellen
voor veterinaire certificaten aan de orde. Een terugkerend agendapunt is de Brexit. Hierbij zijn de meest recente ontwikkelingen
voor de veterinaire certificering voor het VK doorgenomen. Aan het tweede deel van de vergadering, waarbij de voorbereidingen
op de Brexit centraal stonden, nam de NVWA deel. Tot slot is met de NVWA en het COKZ van gedachten gewisseld over de
handelsbelemmeringen waarvoor bedrijven zich gesteld zien wanneer geëxporteerde producten retour gehaald moeten worden.
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen via export@zuivelnl.org

Arbeid
ZUIVEL WERKT! ZUIVELACADEMIE SITE
Gezond en veilig werken in de melkveehouderij
Met de campagne Gezond en veilig werken in de melkveehouderij vraagt
ZuivelNL aandacht voor de veiligheid rond werken in de melkveehouderij en de
mogelijkheid om risico’s op een systematische manier in kaart te brengen (en
vervolgens aan te pakken) via de vernieuwde RIE van Stigas.
In het kader van deze campagne publiceert Stigas een serie artikelen die het
onderwerp veilig werken op het melkveebedrijf van verschillende kant belichten.
Onlangs kwam het derde artikel uit, dat gaat over het melkveebedrijf van de
familie Hakkert, waar besloten werd om een vergaderlocatie te creëren en om te starten met boerderijeducatie voor
schoolklassen. Meer informatie over de RIE is te vinden op de website van Stigas. Daar vindt u ook een introductievideo.

Publicaties
LTO MELKPRIJSVERGELIJKING
• ZuivelNL: Marktbericht Zuivel (maart 2019)
• ZuivelNL: Maandelijkse zuivelproductie per land (t/m januari 2019)
• ZuivelNL: Maandelijkse zuivelprijzen per land (t/m maart 2019)
• RVO: Nederlandse melkaanvoer en verwerking (t/m januari 2019)
• WUR: 1-Meting barometer duurzame landbouw Zuid-Holland (maart 2019)
• GfK: Onderzoeksrapportage Kaas & Cultuur (februari 2019)
• Europese Commissie: Milk Market Situation (21 maart 2019)
De zuivelsector heeft uitgebreid lesmateriaal voor het basisonderwijs groep 1 t/m 8 en het vmbo.
Kijk voor gratis lesmateriaal op zuivelonline.nl. Daarnaast financiert de sector educatielessen bij
melkveehouders, zie www.boerderijeducatienederland.nl
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Marktinformatie
Marktbeeld
MARKTINFORMATIE EUROPESE COMMISSIE
De botermarkt is momenteel vrij
stabiel, met eind maart licht
oplopende prijzen. Hierbij speelt
de seizoensmatige opleving van
de vraag een rol en ook dat de
belangstelling vanuit export door
de oplopende wereldmarktprijzen
is toegenomen.
Bij mager melkpoeder is het
beeld vrij rustig. In de tweede
helft van maart verloor de
notering toch weer iets terrein. In
het feed segment zijn bij de
handel nog liggende voorraden
van gewezen interventieproduct
van prijsdrukkende invloed.
Voor meer informatie zie ook het
Marktbericht Zuivel.

NOTERINGEN

O pbr e ng s t va n me l k ( f e b . ’ 1 6 – f e b . ’ 1 9 )
Op basis van Nederlandse noteringen en wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder
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Toelichting

Melkaanvoer internationaal
MELKAANVOER EN PRODUCTIE
Januari 2019 (% wijziging t.o.v. 2018)
M e l k a a n v 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 fe br ua r i
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Bron: RVO (bewerkt ZuivelNL)
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