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Geachte melkveehouders,
We staan weer aan de vooravond van een nieuw jaar. Op dit moment
spelen er veel thema’s waar u en wij direct of indirect mee te maken
hebben. Duurzaamheid, welzijn en gezondheid, weidegang en
antibioticagebruik zijn onderdelen van maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Dit vergt productiemethoden waarbij ook de volgende
generaties een goede toekomst wordt geboden.
Bovendien zijn we per 31 oktober van dit jaar met 7 miljard mensen
op deze aarde en komen daar, volgens de voorspellingen, de komende
12 jaar weer een miljard mensen bij.
De meeste van uw bedrijven kennen een lange historie. Op de een of
andere manier bent u altijd bezig met duurzaamheid en het aanpassen
aan omstandigheden.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet nieuw. Duurzaamheid
is daar een onderdeel van. Wij gaan er vanuit dat er per definitie
verantwoord met milieu, dieren, energie, diergeneesmiddelen, etc.
wordt omgegaan. De opvattingen over hoe dit moet gebeuren en de
normen die daar aan worden gesteld zijn afhankelijk van de tijdsgeest
en vernieuwde inzichten.
In de melkveehouderij en ook verderop in de zuivelketen zijn de afgelopen
jaren goede resultaten geboekt. Sinds 1990 is de ammoniakuitstoot
bijvoorbeeld gehalveerd en de emissie van broeikasgassen met
20 procent afgenomen. Cijfers waar de sector trots op mag zijn.
Vreugdenhil Dairy Foods heeft in dit kader gezamenlijk met de
zuivelindustrie (in NZO verband) een convenant gesloten met
doelstellingen t.a.v. duurzaamheid (o.a. klimaat & energie, welzijn &
gezondheid – zie ook www.duurzamezuivelketen.nl).
Positieve beeldvorming van de melkveehouderij is een belangrijk
aspect voor de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van uw
bedrijf. Het thema weidegang bijvoorbeeld is belangrijk als het gaat
om de publieke en politieke opinie.
De werkelijke effecten op milieu en welzijn maar ook in economisch
opzicht zijn niet eenduidig, de geschetste karikatuur wel.
Ook wij beraden ons hoe wij inhoud kunnen geven aan weidegang, en
of we dit moeten stimuleren.
Weidegang is een belangrijk onderdeel van het imago van onze
sector. Uitwisselbaarheid van melk is ook een belangrijk aspect voor
continuïteit en is onderdeel van ons calamiteitenplan.
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De melkmarkt is de laatste maanden stabiel, hoewel op
wereldmarktniveau de prijzen voor volle melkpoeder fors onder
de EU prijzen liggen. Normaal is er een premie voor Nederlands
product, echter is het verschil de laatste maanden extreem hoog
geworden. De exporthoeveelheid van volle melkpoeder naar
derdewereldlanden vanuit de EU is daarom sterk gedaald. Gelukkig
hebben wij echter ons marktvolume weten vast te houden. Wij zien
dit als gevolg van onze keuze voor lange termijn relaties en een
klantgerichte benadering. Niet in de laatste plaats komt dit ook
door de kwaliteit van uw melk en het imago van de Nederlandse
melk in het algemeen.
Het zuidelijk halfrond is aan het einde van haar productieseizoen
en wij verwachten dat daardoor de druk afneemt. Ondanks de
onzekere economische situatie in Europa en politieke onzekerheden
in het Midden Oosten zijn wij voor volgend jaar gematigd positief.
Afgelopen najaar heeft de Europese Commissie de contouren
geschetst van het landbouwbeleid na 2014. In deze plannen gaat
het systeem van toeslagen op de schop en verschuift een deel van
de steun naar plattelandsontwikkeling.
Komend jaar worden deze hoofdlijnen omgezet in concrete
regelingen waaronder ook het einde van de quotering.
Het blijft onze intentie om alle melk van onze aangesloten
melkveehouders ook na 2015 te verwerken. Onze investeringsplannen zijn op verdere groei en ontwikkeling afgestemd.
Namens Vreugdenhil Dairy Foods wensen wij u gezegende kerstdagen
en een voorspoedig 2012.
Albert de Groot
Directeur
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Massale aanloop nieuw
bedrijf familie Vos
De koffie en frisdrank waren bijna niet aan te slepen op de open dag
die Gerard en Ina Vos op 18 juni hielden op hun nieuwe bedrijf aan
de Achterstraat in Drongelen, in het land van Heusden en Altena.
“We hadden gerekend op zo’n 1500 bezoekers, maar het waren
er tussen de 3500 en 4000,” vertelt Gerard. Het echtpaar had in
het dorp gefolderd om ook de burgers uit de buurt uit te nodigen.
“Er was sowieso vrij veel publiciteit, omdat we vanwege het project
Ruimte voor de Rivier zijn verhuisd van de Overdiepse Polder bij
Waspik naar Drongelen. Dat heeft vast ook meegespeeld.”
Gerard en Ina zijn bijna tien jaar bezig geweest met de
bedrijfsverplaatsing. Uiteindelijk konden ze het bedrijf van een
stoppende boer bij Drongelen overnemen. “We hebben daar alles
laten slopen, behalve het woonhuis. Zo konden we het bedrijf
helemaal opnieuw opzetten. We hebben gekozen voor een traditionele
ligboxenstal, omdat die vertrouwd is en heel arbeidsefficiënt. We
hebben een nieuwe veldschuur en sleufsilo’s laten bouwen en het
erf laten asfalteren. We konden onze SAC-melkrobot inruilen voor
een nieuwe. De melktank is wel meeverhuisd.”
De familie heeft even overwogen een emissiearme vloer in de
stal te laten leggen. “De vloer die we zouden willen, was nog niet
gecertificeerd. Bovendien was zo’n vloer een ton duurder en dat is
veel geld. De vergoeding voor de verplaatsing was minimaal, omdat
we ruimte moesten maken voor water en niet voor woningbouw of
iets dergelijks. We hebben de nieuwe stal dan ook sober en degelijk
laten uitvoeren om de kosten beperkt te houden.”
Op 2 maart gingen Gerard en Ina met hun twee zoons en zeventig
koeien over naar de nieuwe locatie. De nieuwe stal biedt de
mogelijkheid uit te breiden naar honderd stuks melkvee. “Als we
later de kalveren in een aparte stal zetten, kunnen we doorgroeien
naar 150 koeien. We staan in de startblokken voor de liberalisering
in 2015. Nadeel is wel dat de overcapaciteit van de stal nu al
gefinancierd moest worden. Dat hopen we straks weer ruim terug
te verdienen.”
De open dag was een mooie gelegenheid om het nieuw opgezette
bedrijf aan collega-boeren, omwonenden en relaties te laten zien.
Op 18 juni waren zo’n veertig betrokken bedrijven en leveranciers
vertegenwoordigd, variërend van een vlag tot een aangeklede
stand. Schapendrijversshows, een prijsvraag voor kinderen en een
‘wist-je-dat-route’ completeerden de geslaagde dag.
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Een maand vrijstelling
scheurverbod
Melkveehouders bij wie het grasland door emelten en engerlingenvraat is vernietigd, kregen tot 1 oktober de mogelijkheid dit
grasland te scheuren en opnieuw in te zaaien. Hierdoor kunnen zij
in 2012 in elk geval voldoende gras van eigen bodem halen. Het
ministerie van EL&I gaf eind augustus voor één maand vrijstelling
van het verbod op vernietigen van grasland op zand- en lössgrond.
Het probleem speelt vooral in Oost-Nederland.
Voor de vrijstelling golden wel enkele voorwaarden. Zo moest
een deskundig taxatiebureau vaststellen dat de schade door de
engerlingen zo groot is, dat de verwachte grasopbrengst in 2012
minimaal een kwart lager is. De vrijstelling gold alleen als de totale
oppervlakte, die voor vernietiging in aanmerking komt, tenminste
vijf procent uitmaakt van alle grond die bij het bedrijf in gebruik is.
Percelen of perceelsgedeelten waarvan de graszode is vernietigd,
moeten zo snel mogelijk opnieuw worden ingezaaid. Vorig jaar was
de periode waarin grasland kan worden vernieuwd met twee weken
verlengd.
Engerlingenschade is een jaarlijks terugkerend probleem. Bovendien
kan graslandvernieuwing in de periode tussen 1 februari en 1 mei
tot enorme structuurschade leiden. Daarom pleit de Nederlandse
Melkveehouders Vakbond (NMV) er voor om in de nieuwe
onderhandelingen met Brussel het scheurverbod in het teeltseizoen
volledig op te heffen. Het vernieuwen van grasland in de nazomer
is volgens de NMV zowel in het belang van de melkveehouderij, die
in het voorjaar een kwalitatief betere oogst geeft, als van het milieu.
Uit een in de nazomer ingezaaid grasland groeit namelijk een veel
sterker doorwortelde zode.
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Bij Meerkerk gaat zorg
en melkvee samen
Sinds 2004 hebben Arie-Jan & Anneke Meerkerk in NieuwLekkerland een zorgtak bij hun melkveehouderij. Inmiddels is
de zorgtak zodanig gegroeid en verweven met de boerderij, dat
een nieuw concept voor het bedrijf nodig was, waarin beide
takken maximaal tot hun recht kunnen komen. Het resultaat
daarvan was op 1 en 2 juli te zien op twee open dagen.
“We hebben er vorig jaar voor gekozen om een nieuwe stal te
laten bouwen die duurzamer en veiliger is dan de oude stal.
Wekelijks hebben we ongeveer 45 mensen met een zorgvraag
die hier meehelpen als ‘hulpboer’. Maar voor veel mensen
duurt het te lang om anderhalf uur in de melkput te staan. En
een trekker die met een voerbak over het erf en door de stal
rijdt is bijvoorbeeld te gevaarlijk,” legt Anneke uit.
Dat leidde tot een ingrijpende keuze. “We zijn gaan melken
met een melkrobot en hebben uit Canada een voersysteem
laten komen dat werkt met een band die op 2,5 meter hoogte
door de stal loopt. Zo kunnen we efficiënter en veiliger werken.
Aangezien we in de buurt van een Natura 2000-gebied zitten,
hebben we de stal laten bouwen volgens de Maatlat Duurzame
Veehouderij. De stal heeft de nieuwe ECO-Roostervloer met
rubber in de roosterspleten. De vloer scoort heel goed op
ammoniakemissie en welzijn voor de koeien. Zo kunnen we
ook aan de burgers laten zien dat we dier- en milieuvriendelijk
werken. Dat vinden wij goed passen bij een zorgboerderij.”
De Merlin-255 melkrobot en het voersysteem (Crysta Mix) zijn
beide van Fullwood. “We wilden beide van één leverancier,
omdat dat efficiënter is met onderhoud en dergelijke. Deze
combinatie is nog niet eerder toegepast in Nederland. Voordeel
van Crysta Mix voersysteem is dat we nu koeien in verschillende
groepen kunnen voeren, verschillende rantsoenen kunnen
maken en meerdere keren per dag kunnen voeren. De melk
wordt gekoeld in een Packo melkkoeltank, voorzien van een
snelreiniging, zodat de melkrobot een maximale capaciteit kan
halen.”
De nieuwe stal van Zorgboerderij Eben-Haëzer is in maart
in gebruik genomen. Er staan nu ruim negentig koeien in,
gehuisvest in diepstrooiselboxen met box-compost, maar er
is plaats voor 133 koeien. Doorgroeien met het oog op de
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liberalisering is zodoende mogelijk. De oude stal wordt nu
gebruikt voor de droge koeien, de nuchtere kalveren, opslag
van stro en om onder andere de dieren van de zorgafdeling te
huisvesten.
De twee open dagen (1 juli de agrarische en 2 juli voor de zorg)
zijn goed bezocht. “We hebben zelfs bezoek gehad uit België
en Oostenrijk vanwege de bijzondere en vergaande combinatie
van zorg en melkveehouderij.”

Barometer voor
agrarische sector
Het Landbouw Economisch Institiuut (LEI ) lanceerde op 31
augustus de Barometer Agrarische Sectoren. Deze website
geeft informatie over de economische situatie op Nederlandse
veehouderijbedrijven en in de sierteeltsector onder glas.
De barometer komt in plaats van de kwartaalrapportages die het
LEI naar buiten bracht. Op de nieuwe website zijn elke maand
nieuwe gegevens over het lopende jaar te zien. De barometer van
de veehouderijsectoren stelt het maandsaldo per bedrijf centraal.
Hier zijn gegevens te vinden zoals prijsontwikkeling, kosten en
opbrengsten. Ook is de huidige situatie te vergelijken met andere
jaren.
Zo blijkt uit de bijgaande analyse voor de melkveesector dat het
saldo de eerste helft van 2011 ruim boven het gemiddelde lag
van de periode 2006 - 2010. In de tweede helft van dit jaar zal
blijken of deze voordelige positie kan worden omgezet in gunstige
jaarcijfers.
De barometer is te vinden op:
http://www3.lei.wur.nl/BarometerAgrarischeSectoren
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Van den Bosch voor
duurzaam en comfort
De maatschap van de familie Van den Bosch, bestaande uit
zoon Peter (40) en ouders Piet en Francien, heeft de afgelopen
jaren gekozen voor duurzaamheid en comfort. In het achterland
van Haaften verrees vorig jaar een nieuwe ligboxenstal met
108 plaatsen waarin een Fullwood Merlin-melkrobot draait. De
koeien kunnen kiezen uit boxen met diepstrooisel of met een mat.
In 2008 liet Peter van den Bosch al zonnepanelen plaatsen op
de vleesvarkensstal en de nieuwe melkveestal is voorzien van een
zuinig energiesysteem.
Op vrijdag 30 september grepen honderden bezoekers de kans
aan om tijdens de open dag te bekijken hoe de familie Van den
Bosch één en ander heeft vormgegeven. “Veel mensen hebben
interesse voor onze keuze voor duurzaamheid en comfort en willen
zien hoe het werkt,” vertelt Peter. “We vinden het een uitdaging
om ons bedrijf zo duurzaam mogelijk te maken tegen een reële
terugverdientijd. Daarbij kijken we naar de langere termijn. De
nieuwe stal is voorzien van een warmte-terugwinningssysteem, een
voorkoeler, hittereiniging voor de melkrobot, een frequentieregelaar
op de melkpomp en hoogfrequentielampen. Dat is een extra
investering van ongeveer 11.000 euro. We verwachten echter 1 tot
2 cent per liter op de kostprijs te besparen aan elektriciteit. Na een
jaar of vijf gaan we er dus op verdienen.”
Snel gewend
De oude ligboxenstal dateerde uit 1976. Deze werd te klein en was
aan vervanging toe. “Toen we gingen nadenken over nieuwbouw
hebben we ook besloten over te gaan op een melkrobot. Ik heb
last gehad van overbelasting en dankzij de melkrobot kan ik het
fysiek rustiger aandoen.” Na de nieuwbouw ging eerst het jongvee
naar de nieuwe stal en deze zomer stapten ook de 66 melkkoeien
over. “Ze waren na een week gewend aan de robot. De eerste week
hebben we ze groepsgewijs naar de machine toegeleid. Als ze
eenmaal doorhebben dat ze in de robot krachtvoer krijgen, dan
gaan ze wel uit zichzelf.”
De Fullwood melkrobot is uitgevoerd met CrystaLab voor meting van
vet, eiwit en lactose. De koeien zijn voorzien van een stappenteller
voor de activiteitenmeting. “Je mag gerust zeggen dat we een
bedrijf hebben dat in alle opzichten goed bij de tijd is. We willen
zo efficiënt mogelijk werken met een zo hoog mogelijk comfort voor
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de koeien en zo min mogelijk belasting voor het milieu. Dat is een
mooie uitdaging. Het volgende project is een luchtwasser op de
varkensstal om de ammoniakemissie terug te dringen.”
De koeien moesten bij de overgang naar de nieuwe stal wel wennen
aan de diepstrooiselboxen. “De koeien waren matten gewend.
Die hebben we nu aan de buitenzijde van de stal. De boxen met
diepstrooisel stonden eerst te hoog afgesteld, waardoor de koeien
onder de afscheidingen door liepen. Daarnaast moet je eerst een
stevige vaste bodemlaag krijgen. Inmiddels functioneert het goed.
De koeien gaan nu net zo lief op het diepstrooisel als op de matten
liggen.”
In de nieuwe ligboxenstal is ruimte gecreëerd voor een tweede
melkrobot zodat de stal met recht gebouwd is voor de toekomst.
“We hopen natuurlijk ons voordeel te doen met de liberalisering in
2015. Daar zijn we klaar voor.”
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Qlip certificeert voor
de Maatlat Duurzame
Veehouderij (MDV)
Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal
met een lagere milieubelasting en draagt daardoor bij aan de
verduurzaming van de veehouderij. Het certificatieschema Maatlat
Duurzame Veehouderij (MDV) is gekoppeld aan een MIA\Vamil.
Investeringen in een maatlat stal mag u gedeeltelijk van uw winst
aftrekken. Daarnaast is er de mogelijkheid om bedrijfsmiddelen
die vallen onder de VAMIL willekeurig af te schrijven.
Per 1 januari 2012 zijn er wijzigingen te verwachten in het MDV.
De meest opvallende wijziging is het laten vervallen van de
perspectiefvolle maatregelen voor melkveestallen. U kunt alleen
nog onder de MDV-eisen vallen bij stallen met een emissiearme
vloer met een ammoniakemissie van minder dan 9,2 kg ammoniak
per dierplaats. Verder gaat volgens de voorstellen het ambitieniveau
voor het onderdeel “Bedrijf en omgeving” omhoog van 15 naar
29 punten. Dit betekent dat u meer aandacht moet besteden
aan de inpassing van de stal in het landschap (vormgeving stal,
erfbeplanting, bestrating etc.)
Aan welke eisen u moet voldoen hangt af van het moment van
aangaan van de investeringsverplichtingen. Voor de aanmelding
van MIA en VAMIL vallen de investeringsverplichtingen uit 2011
onder de huidige MDV versie, investeringsverplichtingen in 2012
vallen onder de nieuwe MDV, met een hoger ambitieniveau.

De

aanvragen voor de MIA en VAMIL-regeling moet u binnen drie
maanden na het aangaan van de investeringsverplichtingen
indienen.
Een stalontwerpcertificaat kunt u zelf aanvragen bij Qlip. Meer
informatie bij Gelmer van Noord. Email: noord@qlip.nl
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Bonestroo trots op
nieuw bedrijf
Wim (47) en Wijmke (44) Bonestroo uit Doornspijk hebben op
11 november misschien wel het Nederlandse bezoekersrecord voor
open dagen van melkveebedrijven gebroken. Wim schat dat er die
middag en avond tussen de vier- en vijfduizend bezoekers zijn
geweest. “Aangezien het een vrijdag was, hielden we van tien uur
’s morgens tot tien uur ’s avonds open dag. Zo hadden veel mensen
gelegenheid om ‘s avonds na het werk te komen kijken.”
Een andere verklaring voor de enorme toeloop is zeker ook dat de
familie Bonestroo een zeer moderne melkveehouderij heeft opgezet
aan de Oude Molenweg. Een bedrijf met ruimte voor driehonderd
melkkoeien, met een volautomatisch Trioliet voersysteem, met
een emissiearme vloer en een SAC 44 stands buitenmelker. “Veel
mensen keken hun ogen uit. Honderden konden vanaf een zolder
het melken bekijken. Daar waren ze vaak erg van onder de indruk.
Ik ben er trots op dat we binnen een Natura2000-gebied vlakbij
het Veluwemeer zo’n mooi bedrijf hebben kunnen neerzetten,”
zegt Wim Bonestroo.
De planning en de bouw van het nieuwe melkveebedrijf ging echter
niet zonder slag of stoot. De familie Bonestroo heeft een paar erg
hectische jaren achter de rug, zoals Wim zelf zegt. De geschiedenis
gaat terug tot 1996, toen de gemeente Nunspeet aangaf aan
de noordzijde van die plaats een nieuwe wijk te willen bouwen.
Bonestroo kon zijn grond verkopen met behoud van de boerderij.
Aan de Bovenweg in Nunspeet was Wim al de vierde generatie op
de boerderij. “We hebben toen bij de nieuwe plek in Doornspijk al
snel negen hectare grond gekocht met de bedoeling uiteindelijk
ook de boerderij daar over te nemen. Om allerlei redenen liet die
overname op zich wachten. In 2004 nam ik het bedrijf over van
mijn ouders, met 80 koeien en een quotum voor 725.000 liter.
Een jaar later kon ik alsnog de nieuwe locatie kopen.”
Het duurde twee jaar om het bestemmingsplan voor de nieuwe plek te
wijzigen. Vervolgens maakte de buurman bezwaar tegen de omvang
van het nieuwe bedrijf, waarna 2,5 jaar van bezwaarprocedures
volgden. Pas in het voorjaar van 2010 kwam het tot een akkoord
met de buurman. Toen moest de familie Bonestroo nog driekwart
jaar met de bank ‘stoeien’ over de financiering. Eind vorig jaar
kwam er eindelijk groen licht.
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Stap voor stap
In die periode groeide Wim al stap voor stap naar de 220 melkkoeien
die hij nu heeft. “Wij zijn nu eenmaal ondernemend en hadden een
moderne melkveehouderij voor ogen met veel automatisering en
mechanisering. We wilden niet wachten. Daardoor heb ik wel op
allerlei plekken jongveestallen moeten huren, ik heb 50 koeien door
een andere collega laten melken in een tijdelijke melkmaatschap,
ik heb melkquota geleased en gehuurd. Het had allemaal veel
voeten in de aarde, maar uiteindelijk is het gelukt in Doornspijk
iets moois neer te zetten.”
Klaar is het bedrijf daarmee nog niet. Zo laat Bonestroo de
familieboerderij bij Nunspeet slopen in het kader van ‘rood
voor rood’ regeling in ruil voor een aantal woningen. Bovendien
levert Bonestroo niet alleen jaarlijks 2,2 miljoen liter melk aan
Vreugdenhil, hij heeft ook een ijsmakerij met een 6000-liter
quotum voor consumentenijs. “De ijsmakerij en vakantieboerderij
willen we verplaatsen naar de oude boerderij op de nieuwe locatie.
Die moet daarvoor wel worden verbouwd. Daar hebben we alleen
nu nog geen geld voor. Eerst maar eens afwachten hoe het na
het afschaffen van de melkquota zal gaan. Daar ben ik nog niet
helemaal gerust op…”
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Vermeldenswaardig

10.000 KG VET EN EIWIT
P iete r ke S w 1 8 0
M.C. Eikelenboom, Lopikerweg o 199, LOPIKERKAPEL

J o h a nn a 1 9
J. Slingerland, Westeinde 11, BERKENWOUDE

1 0 0 . 0 0 0 k g melk
B u r g S ijke 1 2 9
W.G. Eskes, Middenpolderweg 43, STREEFKERK

Gerda 11
J. v Woudenbergh-Terlouw /EJ v, Oud aa 33, BREUKELEN UT

Roeli 65
H.J. Maayen, Papekopperdijk 3, PAPEKOP

T r ijntje 2 7 1

van

A l f en

W. den Hertog, Ridderbuurt 13, ALPHEN AAN DEN RYN

C o r r ie 2 6
G. Verdoold, C m v houwelingweg 3, GIESSENBURG

Lady 18
A.J. & W. Steenhoek - Meijboom, Zuiddk 24, MAASDAM

Ger 74
W.J. de Goey, Hogedijk 2, AARLANDERVEEN

L eni 2 6
P. van den Bergh, Molendijk 72, ROCKANJE

B r igge m a n 2 5
J. van den Bergh, Toeloopweg 6, ROCKANJE

M a r git h 1 3
G. & F. Slingerland, Groeneweg 1, HOOGBLOKLAND

R Bertha 187
G.E. Mulder, Kon wilhelminaweg 258, GROENEKAN

H o eve B o venein d B i a nc a 8 0
VOF de Bruijn, Zandsteeg 3, HERWYNEN
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L ei d a 3
C. & C.A. van Os - Pruijsen, Zuidhollandsedijk 191, KAATSHEUVEL

R o e l ie 1 0 7
Floor Bikker, Graafland 69, GROOT AMMERS

L en a 4 8
A.J. van Rees, Donkseweg 3, BRANDWYK

L ett a 1 3 7
C. Anker, W vlisterdk 45, VLIST

Sjaan 7
Booy-Bol, Opperduit 182, LEKKERKERK

G r eet 4 8
M. Nagelhoud, Nagelhoudsweg 5, ’T HARDE

B e r en d je 8 7
VOF Veehouderij van Erk - Oskam, Westeinde 56, BERKENWOUDE

N e l ly 3 1 4
C. Versluis, Broekseweg 88/C, AMEIDE

I J sse l v l ie d t R o z a 1 7 7
Schep Holsteins Holland BV, Bovenberg 61, BERGAMBACHT

B a r be r a 9 2
A.P.H. & C. Aarts-Peeters, Vorenseindseweg 66, SPRUNDEL

B o ntje 1 5 2
P.C.M. Oort, Kl westerwyksestraat 13, BIEST HOUTAKKER
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Nemelco B.V.
vet- en eiwitgehaltes (per maand)

Wij wensen u prettige kerstdagen
en
een voorspoedig 2012
Directie Vreugdenhil B.V. en
Nemelco B.V.
Peter Henken
Stijn van de Kamp
Kees Matthijsse
Leen Uithol

eiwit 2009

eiwit 2010

eiwit 2011

vet 2009

vet 2010

vet 2011

Ben Wolters

melkaanvoer (per maand)
milj. kg.
47
46
45
44
43

COLOFON
Nemelco Nieuws is een uitgave van
de Vreugdenhil Groep.

42
41
40
39
38

Centraal redactie-adres:
Industrie- en Handelsonderneming
Vreugdenhil B.V.
Postbus 28
3780 BA Voorthuizen
www.vreugdenhil.nl
Redactie:
Eric Boekel, Deventer
Vormgeving en fotografie:
Graphic Sound VOF
www.graphicsound.nl

pag. 16 - Nemelco Nieuws - december 2011

2009

2010

2011

Belangrijk
De uitslag van extra, door u aangeboden, monsters voor een onderzoek op penicilline door Nemelco
is slechts een indicatie. Het melkcontrolestation kan met haar apparatuur soms wel groeiremmers
in een monster constateren waarvan bij Nemelco geen groeiremming werd geconstateerd.
Nemelco is in zo’n situatie niet aansprakelijk voor de financiële gevolgen van de geleverde melk.

