Natuurweidekrant
Vereniging van biologisch melkveehouders in Nederland

KLIMAAT VERANDERT
Het staat weer hoog op de agenda. Ons klimaat verandert als gevolg van het broeikaseffect. Zuinig met energie en verstandig
omgaan met onze natuur. Er komt weer
ruimte in het publieke debat om biologisch
naar voren te schuiven als antwoord.
Zelfs de top van het bedrijfsleven gaat de
overheid opjutten om meer te doen.
Ook het politieke klimaat ziet er na de verkiezingen anders uit. Er zijn voor onze sector meer mogelijkheden om tweede kamerleden positief te prikkelen en kamervoorstellen te doen, die onze sector verder helpen. Denk aan vergroening van ons belastingstelsel, betalen van groene en blauwe
diensten en koe in de wei.
De marktsituatie kent ook een klimaatwisseling. Dat geeft weer ruimte voor nieuwe
stappen om biologisch in de markt te zetten.
Nu de markt weer zonniger is, hebben we
meer zin om nieuwe stappen te zetten in
onze bedrijfsvoering. Stap in een bedrijfsnetwerk ……en kom 2 maart op de
MARKTDAG!

Ik wens iedereen een nieuwe horizon en
verrassende vergezichten in 2007 toe.
Kees van Zelderen
Voorzitter Natuurweide
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Agenda
- 2 maart
- februari
- 29 maart
- 23-24 juni

Marktdag
Start bedrijfsnetwerk
Ledenvergadering
Open dag(en)

Bedrijfsnetwerk van Start!
Het project Bioveem is in 2006 afgerond. In
2007 gaat haar Bedrijfsnetwerk biologische
melkveehouderij van start. In totaal kunnen
80 biologische melkveehouders verdeeld
over 10-12 themagroepen, meedoen in dit
netwerk.
Doel van het bedrijfsnetwerk is dat veehouders op basis van een gekozen thema:
• hun eigen bedrijf ontwikkelen,
• met elkaar ervaringen uitwisselen,
• gebruik maken van onderzoeksresultaten,
• nieuw onderzoek kunnen aansturen.
Deelname aan het bedrijfsnetwerk is niet
vrijblijvend. Er zijn dan wel geen kosten
aan verbonden maar de deelnemers moeten
bereid zijn om relevante zaken te registreren. Meedoen aan het netwerk heeft naast
uw individueel belang ook een sector belang om de biologische melkveehouderij
weer een stap verder te brengen.
Een themagroep binnen het netwerk heeft
een vaste begeleider en voorzitter en bestaat
uit een groep van ca 6-10 personen. Naast
onderzoekers kunnen ook zuivelverwerkers,
mengvoederfabrikanten en andere mensen
uit de sector vertegenwoordigd zijn in een
themagroep. De groepen zijn ingedeeld op
thema’s en komen 4x per jaar bijeen. Daarnaast worden 2 themadagen georganiseerd
waarin de ervaringen van de themagroepen
uitgewisseld worden en waarin bedrijfsoverstijgende onderwerpen de revue passeren. De komende Marktdag van de Natuur1

Nieuws
weide op 2 maart is de eerste landelijke
themadag. Waarschijnlijk komt Sally Bagenal, voorzitster van Omsco, de pool van
biologisch melkveehouders in Engeland,
haar verhaal vertellen over afzet van biomelk in Engeland. In het najaar wordt een
tweede landelijke themadag georganiseerd.
De themagroepen kunnen al in februari van
start gaan. Als u wilt deelnemen in het bedrijfsnetwerk kunt u zich daarvoor opgeven.
U kunt zich inschrijven voor max. twee
thema’s waarin u aangeeft wat uw eerste
keus en tweede keus is. In januari gaat de
projectgroep een indeling maken en hoort u
of u deel kunt nemen aan het netwerk.
Aanmelden kan tot 15 januari 2007.
U heeft onlangs een brief met alle informatie en aanmeldingsformulier ontvangen van
het Bedrijfsnetwerk. Heeft u die niet ontvangen, bel dan naar ons! Alle informatie is
ook te vinden op www.biokennis.nl
Hieronder volgen de themagroepen waarvoor aanmelding mogelijk is. In elk thema komen twee aspecten altijd aan bod:
1. Een oriëntatie op het thema met als belangrijkste
vraag: Is het iets voor mij en voor mijn bedrijf?
2. Hoe werkt de toepassing van het thema door op de
kost-en opbrengstprijs van mijn product?
Thema’s:
1 Antibiotica vrij produceren
2 Vitaliteit en energie
3 Bodem & Bemesting
4 100% biologisch voer- regionale kringloop
5 Strategie: Kostprijs, schaalvergroting of verbreding
6 Nieuwe productconcepten: CLA-melk, omega vetzuren
7 Kalf bij de koe
8 Boeren met natuur
9 Pure graze
10 Diergericht stalontwerp
11 Biologisch dynamische aspekten
12 Eigen energie produceren
13 Duurzame fokkerij
14 Adopteer een koe
15 Biologische stierkalveren
16 Huisverkoop
17 Anders nl………

Heeft u vragen? Bel even naar:
DLV Rundvee Advies (projectleiding)
Edith Finke, tel: 06-26518704 - e.j.finke@dlv.nl

Vereniging De Natuurweide
Kees van Zelderen, tel: 06-33954124 cvanzelderen@home.nl

Agro Eco

tel: 0318-42 04 05

Dion Heerkens - d.heerkens@agroeco.nl
Kees van Veluw - k.vanveluw@agroeco.nl
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Melk verwerkt in 2006
Op de kaderbijeenkomst van De Natuurweide op 8 november 2006 is het volgende
overzicht gemaakt van de melkhoeveelheid
per verwerker:
Overzicht van de melkhoeveelheid per verwerker in 2006
Verwerker Hoeveelheid
Aantal veehouders
Aangevoerd en
aangekocht (milj kg)
39.0 (1)
Ecomel
125
FF
16.5
37
23 (2)
Rouveen
8.0 aangevoerd van
4.0 aangekocht
Vecozuivel
4.5 aangevoerd van
10
12.0 (?) aangekocht
Aurora
5.5 aangevoerd van
15 (incl. 2 Duitse veeh.)
1.0 aangekocht
13 (3)
Hooidammer 6.0 aangevoerd van
52 (4)
EkoHolland 18.5
Totaal: 120.5 milj. kg van
275 melkveehouders (waarvan 2 Duitse)
(1)

Eko en BD-melk
per 1 jan 2007 vier nieuwe veehouders
(3)
melk hiervan gaat 2 miljoen kg naar Klaas de Lange en CONO
(4)
per 1 jan 2007: 56 veehouders met 20 miljoen kg
(2)

Nieuwe toeslagen van Ecomel
Op een bijeenkomst van vrijdag 24 november 2006 heeft Ecomel in overleg met de
leveranciers de toeslag voor 2007 vastgesteld voor Ekomelk op 6,4 cent per kg en
voor BD melk op 8,9 cent per kg. De toeslagen voor 2006 waren 5,88 voor Eko en
8,38 voor BD-melk. Om de kostprijs van
Ekomelk te dekken is 5,95 nodig.
Vraag is nu of andere verwerkers Campina
volgen. Vecozuivel geeft nu 3 tot 5 jarige
contracten met een plus van 0,5 cent op de
Ecomel toeslag.

Samenvatting projecten PWG
Biologische Zuivel en Rundvlees 2007
In Nederland vindt het meeste onderzoek
aan biologische landbouw en voeding plaats
in grote, voornamelijk door het ministerie
van LNV gefinancierde onderzoekprogramma's. Aansturing hiervan gebeurt door Bioconnect, het kennisnetwerk voor de Biologische Landbouw en Voeding in Nederland.
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Nieuws
Hoofduitvoerders van het onderzoek zijn de
instituten van Wageningen UR en het Louis
Bolk Instituut.
Onderwerpen die in de verschillende programma’s belicht worden zijn:
Uit het programma Zuivel en Rundvlees
• Onderscheidendheid biologische zuivel
• Antibioticavrij produceren van biologische melk
• 100 % biologische input – voer
• 100% biologische input – mestgebruik
• Dierenwelzijn biologisch melkvee
• Weerstand biologisch melkvee
• Weerstand vaarzen die zelf gezoogd
hebben
• Productontwikkeling biologische zuiveldesserts
• Biogeit
• Aanpak knelpunten melkschapenhouderij
Uit het programma Markt en Keten
• Vervolg positionering biologisch vlees
• Verwaarding van sociale duurzaamheid
• Internationale concurrentievergelijking
biologisch varkens- en rundvlees
Meer informatie over deze onderzoeken en
de resultaten vindt u op de website
www.biokennis.nl. Vragen en/of opmerkingen over het onderzoek aan biologische
landbouw en voeding kunt u per e-mail
doorgeven aan: info@biokennis.nl.
Ina Pinxterhuis

Evenals voorgaande jaren biedt Phaff Export Marketing u de mogelijkheid om met
een dagvlucht naar de BioFach in Neurenberg te reizen. Er zal een vliegtuig met 150
personen vertrekken op donderdag 15 februari 2007 uit Rotterdam.
Voor deze vlucht zijn veel plaatsen gereserveerd voor de volgende groepen:
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-

Maatschappelijke organisaties;
Inkopers retail- en food service;
Gedeputeerden en andere officials van
de provincies;
- Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw;
- Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit.
Dit wordt ondersteund door de Task Force
Marktontwikkeling Biologische Landbouw.
Er zijn echter nog plaatsen beschikbaar, die
wij graag aanbieden aan onze relaties. Kosten voor deze vlucht, incl. transfer en entreekaart, zijn normaal € 375,- p.p.
Het zal u opvallen dat er in dit rijtje een
heel belangrijke groep nog niet genoemd is.
Dat zijn de boeren. Bij de BioFach 2006
waren er 76 biologische boeren en boerinnen die deel uitmaakten van een groep van
260 mensen die van verschillende vliegvelden zijn afgereisd. Deze boeren en boerinnen hebben zeer professioneel onze sector
vertegenwoordigd. Daarom gaan wij zoiets
dit jaar weer organiseren.
De Natuurweide heeft op de laatste ledenvergadering besloten om leden die graag
naar de BioFach willen, financieel tegemoet
te komen. Nu is het voor u mogelijk om
deel te nemen voor € 250,- p.p!!
Voor melkveehouders is Natuurweide
hoofdsponsor. Op dit moment zijn wij ook
in gesprek met andere bedrijven. Wij vragen hen om, met kleinere bedragen, cosponsor te worden. Op dit moment zijn er al
toezeggingen van Campina-Ecomel, Hooidammerkaas Henri Willig, Fakkert Veevoeders, Reudink Biologische Voeders,…(wie
volgt?) De kas van Natuurweide is niet onuitputtelijk, naar andere co-sponsors wordt
gezocht.
Voor vragen kunt u contact opnemen met
Phaff Export Marketing, de contactpersoon
is Amalia Post, telefoon 0321-387934 ap@phaff.com.
Wij zien u graag op donderdag 15 februari
2007.
Sjoerd de Hoop (sjoerddehoop@zonnet.nl)
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Achtergrond
EX-WACHTLIJSTBOEREN

Hoe gaat het met ze en gaan ze mee naar de Biofach?
Maatschap Haagsma - Vreugdenhil in Nijega (Frl) levert nu aan Rouveen
Willem Haagsma: Ik stond al jaren op de wachtlijst. Begin 2006 ben ik omgeschakeld met
krachtvoer. Ik verwachte al dat er ergens ruimte zou komen Ik had wel eens contact gehad met
Rouveen. Dat heb ik dit voorjaar weer gedaan. Friesland Foods belde dat er in de loop van dit
jaar plek was en de pool van Eko-Holland was ook in beeld. Ik had de keus uit drie. Waarom
kies ik voor Rouveen? Friesland Foods viel af omdat ze geen biologisch ‘hart’ hebben. Gevoelsmatig voel ik meer voor een verwerker die zelf de melk tot waarde brengt dan een coöperatie zoals de pool. Toen er nog één boer bij kwam in de route naar Rouveen kon ik de melk leveren. Het voelt goed zo. Maar het is wel raar dat mijn melk niet naar Drachten gaat. Dat ligt
om de hoek. Maar soms lopen de dingen zo.
(Ga je mee naar de BioFach? Ja, ik ben wel geïnteresseerd en ik ga dat overleggen!)
Berend Jan Stoel in Garmerwolde (Gr) levert aan Friesland Foods
Berend Jan: Vanaf 21 oktober zitten wij in het biologische circuit. Het voelt goed. Hier was het
allemaal om te doen. Wij willen graag bij Friesland Foods blijven omdat wij al heel lang lid
zijn. Toen het telefoontje kwam dat er in Drachten plek was, waren wij allang blij. Ik ben wel
naar de informatiebijeenkomst van de melkpool in Appelscha geweest en ik heb ooit nog eens
gebeld met Rouveen. Toch ben ik blij dat het op deze manier goed komt. Binnenkort komen de
biologische Friesland Foods-leden bij elkaar. Daar ga ik zeker heen.
(Ga je naar de BioFach? Uit Rotterdam niet, op vrijdag uit Groningen misschien wel.)
Maatschap Hooghiemster in Reduzem (Frl) levert aan de pool van Coöp. Eko-Holland
Froukje Hooghiemster: Wij zijn tevreden. We hadden al lang biologische melk maar nu kunnen
wij het ook écht leveren. Dat doet ons goed. Eindelijk maar toch! Wij zijn tevreden over het
contact met het bestuur van de melkpool. Wij kunnen bellen als er wat is en het eerste melkgeld
is binnen. Wij zijn geen lid meer van Natuurweide. Daar zijn we mee gestopt omdat we dachten
dat we nooit meer biologische melk zouden kunnen leveren. We hebben wel een paar keer de
Natuurweidekrant gehad. We willen weer lid worden maar er mag géén geld van Natuurweide
naar de LTO. Daar zijn wij op tegen.
(Ga je mee naar BioFach? Nee mijn gezondheid laat dat niet toe.)
Maatschap Oenema in Haule (Frl) levert nu aan Rouveen
Wietske Oenema: Het gaat goed met ons. Wij zijn voor het eerst bij de ledenvergadering van
Rouveen geweest. We horen weer ergens bij. Wij voelen ons meer thuis bij een verwerker dan
bij een groep als de melkpool. Bij de ledenvergadering van Rouveen was mijn indruk dat de
boeren daar tevreden zijn. Daar zaten ook gangbare boeren bij maar biologische boeren worden
daar serieus genomen. Rouveen is ook een kleinere fabriek, de mensen kennen elkaar beter. Er
waren weinig vrouwen op die vergadering maar ik voelde mij er meteen thuis. Aan het eind van
de vergadering stond de heer Hooikammer bij de deur van wie we wat mee naar huis kregen.
De persoonlijke benadering sprak mij erg aan. Rouveen ligt wel verder van huis. Jammer dat de
melk niet in Friesland blijft. Maar het zij zo.
(Ga je mee naar BioFach? Ik denk het niet)
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Sietie en Wieger Huisman Oldeboorn (Frl.) Friesland Foods op 1 januari 2007
(weer) biologisch
Sietie: Het voelt een beetje apart. Ik durf er nog niet blij mee te zijn. Eerst zien en dan geloven
denk ik steeds. We hebben lang getwijfeld om weer in het biologische circuit te stappen. Bij de
catastrofe van Bastiaansen is er iets geknapt en dat herstelt heel moeilijk. Maar wij moeten oppassen dat we niet cynisch worden. Wij kunnen bij Friesland Foods blijven. We voeren al weer
enige tijd biologisch krachtvoer en op 1 januari zal het ‘heven’.
It giet oan! (Dat is Fries)
(Ga je mee naar de BioFach? Ik weet niet wat ik mij er bij moet voorstellen. Mijn man wil niet
in een vliegtuig; ik denk er nog over na.)
Wilco en Jikke Stien den Hartogh in Augustinusga (Frl) leveren aan Coöp. Eko-Holland
Jikke Stien: We hebben een moeilijke tijd gehad. Eerst net iets te laag op de wachtlijst voor
Drachten. Toen maakten wij mee dat Bastiaansen omviel. Daarna zijn we bang geworden voor
nieuwe teleurstellingen. We wilden stoppen met de SKAL maar we wilden de subsidie liever
niet terug betalen. We kregen geen steun uit de biologische hoek en ook niet meer van de gangbare collega’s. Ik ben nu heel erg blij dat we weer een stap vooruit kunnen zetten.
Wilco: Wij leveren nu aan de pool. Dat voelt nog ongemakkelijk. Drachten ligt dichtbij. Gevoelsmatig was ik liever bij Friesland Foods gebleven. Het zou jammer zijn als de fabriek in
Drachten ‘leeg’ loopt. Maar het aanbod van de melkpool was veel gunstiger.
Nu het besluit is genomen, de eerste melk geleverd en het eerste melkgeld ontvangen krijg ik er
langzaam een goed gevoel bij.
(Ga je mee naar de BioFach? Daar denken we over na. Als we gaan dan gaan we samen.)
Bert Wagenvoort in Vorden (Gld) levert aan Coöp Eko-Holland
Vanaf mei 2000 zijn wij al gecertificeerd. Tot 2003 konden wij met ontheffing van Friesland
Foods aan Ecomel leveren. Tot 2005 hebben wij aan Friesland Foods gangbaar geleverd omdat
wij er tegenaan hikten om het lidmaatschap op te zeggen. Via Natuurweide zijn wij in maart
2005 met een cluster van een aantal boeren in gesprek gegaan met Eko-Holland. Ondanks het
feit dat er op dat moment nog geen klinkende cijfers op tafel lagen wekte het verhaal voor ons
voldoende vertrouwen om toe te treden. Ik heb er nog steeds geen spijt van.
Eko-Holland is een belangrijke speler op de Nederlandse markt geworden.
(Ga je mee naar de BioFach: Ja zeker, ik heb er veel over gehoord. Ik wil dat ook eens meemaken.)
Kees Seinstra in Oudkerk (Frl) levert aan Hooidammer
Vanaf 1 juli 2006 lever ik de melk aan Hooidammer Kaas. De RMO van Henri Willig rijdt al
jaren vlak bij mijn deur langs. Ik leverde de melk altijd aan Nestlé. Ik heb al drie jaar een Ekolicentie. Ik zat te wachten op een mogelijkheid om de melk biologisch af te zetten. Toen Willig
contact opnam waren wij het snel eens. Ik ben al twee keer op de boerenvergadering geweest.
Wat mij aanspreekt is de persoonlijke benadering. Dat bevalt mij wel.
(Ga je mee naar de BioFach: Ja, daar heb ik heel veel zin in. Ik heb er veel over gehoord, het
wordt tijd dat ik zelf een ga.)

Sjoerd de Hoop
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NIEUW IN HET BESTUUR
Leen van der Graaf, namens EkoHolland
Hij was in 1989 één van de eerste boeren die biologische melk ging leveren aan kaasmaker Bastiaansen in Molenschot, raakte na het faillissement
van de fabriek als bestuurslid van het eerste uur
nauw betrokken bij de oprichting van EkoHolland en inmiddels vertegenwoordigt hij de pool
al weer een tijdje in het bestuur van Natuurweide.
Leen van der Graaf (50) uit Brandwijk kent het
klappen van de zweep in de sector. En dat terwijl
hij aanvankelijk niet eens van plan was om boer
te worden. De eerste tien jaar van zijn werkzame
leven sleutelde hij bij Philips aan computers. Zijn
vader – die al jong overleed- was van mening dat
het ouderlijk bedrijf te klein was voor overname.
Toen de voortzetting van het bedrijf voor zijn
moeder echter te zwaar werd, verruilde Leen in
1984 alsnog het kantoor voor de koeienstal. Op
30 ha. veenweidegrond melkt hij zo’n 30 koeien
waarbij agrarisch natuurbeheer een belangrijke
activiteit is op het bedrijf. Sinds vier jaar is het
bedrijf Biologisch Dynamisch omdat Leen van
mening was dat de EKO-normen te weinig onderscheidend waren ten opzichte van de gangbare melkveehouderij.
De uitdaging voor de komende jaren –Leen wil
er zich als bestuurder graag voor in zetten- is het
bereiken van eenheid binnen de biologische
melkveehouderij. Daarbij ziet hij een belangrijke
rol weggelegd voor zowel Natuurweide als EkoHolland. “We hebben veel aan elkaar te danken’,
geeft de Zuid-Hollander aan. ‘Door de inspanningen van Natuurweide is een groot aantal
wachtlijstboeren afgelopen jaar gaan leveren aan
de pool. En omgekeerd is de aanwezigheid van
de pool in de markt op dit moment mede bepalend voor de gunstige ontwikkeling van de biologische melkprijs. Het zou mooi zijn als we de
pool verder zouden kunnen versterken. Dan kunnen we zelf ook invloed uitoefenen op het aanbod van biologische melk en staan we in de toekomst een stuk sterker dan als iedere verwerker
voor zich het aannamebeleid bepaalt.” Overigens
zou Leen het een goede zaak vinden als er meer
omschakelaars bij zouden komen. “Een klein
overschot aan melk is voor ons als pool ideaal.
Dan hebben we ruimte om nieuwe markten aan
te boren.“
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Harrie Janssen namens Ecomel/Campina
Hij zit in de werkgroep biologisch van ZLTO, is lid
van de werkgroep van Ecomel/Campina en functioneert binnen het bestuur van Natuurweide ook
nog eens als aanspreekpunt van alles wat met vlees
te maken heeft. Harrie Janssen uit Overloon is een
veelzijdig bestuurder.
Thuis op het zand in Zuidoost Brabant heeft de 38jarige veehouder samen met zijn vrouw een bedrijf
met 50 koeien en 350.000 liter melk. Op 35 hectare
wordt grasklaver en graan geteeld. Via een samenwerking met een akkerbouwer wordt nog extra
graan aangekocht omdat de koeien naast grasklaver
enkel geplet graan krijgen. Om koeien te fokken
die binnen dit systeem goed uit de voeten kunnen
kruist Harrie zijn Holsteins met Blaarkoppen.
Het uitwisselen van informatie ziet hij als een belangrijke taak van Natuurweide. ‘Als we van elkaar
weten wat er bij de verschillende verwerkers speelt
staan we sterker. Daar kunnen we samen de vruchten van plukken.’ Daarnaast ziet hij voor Natuurweide een belangrijke rol weggelegd bij het opstarten van nieuwe projecten om de afzet te bevorderen
en kan de vereniging heel nuttig werk doen om partijen op één lijn te krijgen.
Dat de Brabander met verschillende petten op in het
bestuur zit beschouwt hij voorlopig als een voordeel.
“Zolang ZLTO blijft trekken aan bio gaat het goed
en zijn de voordelen groter dan de nadelen.” Voordat Harrie werd gevraagd de taak van Ton Spijkerman binnen de vleescommissie over te nemen had
hij zich nooit zo in vlees verdiept. “Tot nu toe vind
ik het leuk en interessant.” Zijn verslag van een
tweetal gesprekken met De Groene Weg in de vorige Natuurweide krant leverde veel reacties op.
“Daar ben ik blij mee. Want alleen met feedback
van de leden kunnen wij ons werk goed doen.”
Vertrouwen in de toekomst? “Van de 122 milj. liter
biomelk in Nederland hebben wij er nu 20. Daarnaast werken we samen met Omsco in Engeland
die op 60 milj. zit. en met Bio Vlaanderen die 10
milj. heeft. Als ‘overhead’ willen we klein blijven.
Nu nog doen de bestuursleden de directiewerkzaamheden. Daar zal wel iets in verschuiven, maar
we willen deze opzet houden. Korte lijnen, weinig
afstand. Al deze zaken zijn voor mij een goede basis voor een degelijke toekomst met een goede
melkprijs. Al die zaken zijn even belangrijk voor
succes, maar bovenaan staat toch de samenwerking
tussen de boeren.
Wichert Koopman
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DE REÜNIE
We spreken anno 1997/1998.
De oceaanstomer Campina voert de kleine groene wateren binnen. En wij leken toendertijd de
keuze te hebben verzwolgen te worden door hun
ongekende zog of vrijwillig geënterd te worden.
Vandaag kijk ik samen met Joop Kalksma, nu
met pensioen, toen aan het Campinaroer bij de
overname van Zuiver Zuivel, terug en vraag
hem: ”Hoe zou het ons vergaan zijn als we niet
hadden verkocht.” Ik melk niet meer en Kalksma
‘zuivelt’ niet meer. We kunnen vrijblijvend en
ongebonden praten. Dat is een verschil met toen.
En daarnaast betaal nu ik de koffie.
“Jullie zouden het ongetwijfeld zeer moeilijk
hebben gehad. Nee, we hadden geen alternatief
scenario, ook al hebben we dat misschien beweerd. Maar vergeet niet, wij hadden een uitstekende distributie, waren totaalleverancier van 2/3
van de consumptiemelk en hadden ‘eenvoudig’
onze biologische melk elders kunnen laten verwerken. Maar dat had niet onze voorkeur. Zuiver
Zuivel draaide goed, was erg inventief. Jan Z.
was altijd bezig, als een hijgend hert voor de
markt uitlopen. Dat moet je ook als je klein bent.
Toen die Brinkhorst over 10 % biologisch begon,
zijn er binnen Campina heel wat wenkbrauwen
gefronst. Uiteindelijk dachten we dat 5% reëel
was. Een nieuwe fabriek in het noorden zagen we
niet zitten dus gingen we voor overname.”
Voor Kalksma was dit een relatief kleine overname. Daarom ben ik verbaasd dat hij zich nog
veel details herinnert. “Ja, na 35 jaar onderhandelen word je niet zogauw meer verrast. Maar toen
ik op uitnodiging van jullie op de algemene ledenvergadering in Nijkerk de eerste vraag voorgeschoteld kreeg was ik toch even sprakeloos.
‘Wat ik zelf in de koelkast had staan?’ Ik was bereid om te liegen, maar heb toch maar gangbare
Campina melk gezegd.” Hij moet er nog erg om
lachen. Als ik vraag wat hij toen van het biologisch boerenpubliek vond antwoord de doorknede zakenman: “Van onnozel tot redelijk geraffineerd. Er was veel wantrouwen en dat begrijp ik
ook wel. Klein Duimpje en de reus. Gangbaar
was ik boeren gewend die alleen zorg hadden
over de melkprijs. Maar hier was het redelijk
complex met al die onzakelijke idealen. Een
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grote coöperatie moet bestendig zijn in goede en
slechte tijden. Ik vind dat we elkaar goed overeind hebben gehouden “
Naast de positie die de biologische boeren in
Campina zouden krijgen was de bioplusprijs een
te kraken hobbel in de onderhandelingen. De
boeren wilden een marktconforme melkprijs terwijl Campina alleen een meerkostenplus wilde
geven.
“Ja dat was echt onbespreekbaar. Vergeet niet
dat er genoeg Campinaleden waren die zeiden,
’Wat moeten we met die rotzooi.’. Ook de
hoofddirectie stond niet te springen. Ik heb daar
nooit juichende mensen gezien. Je hoorde alleen:
’Wat willen die mensen dan nog meer?’ “
Maar tijden veranderen. Er dreigt anno 2007 een
melktekort. En biologisch is maatschappelijk
breed geaccepteerd. Zelfs bij de gangbare collegae. Advocaten zullen zich wel met de Campinastatuten redden.
Dus dit is het moment om de biomelkprijs los te
koppelen? “Als de marktprijs aantrekt en er dan
melk wegloopt dan zou je dat een positie geven.
Maar als de boeren bij Campina blijven en dan
een andere prijs vragen dan heb je geen positie
en zal het onbespreekbaar blijven.”
“Is het wel terecht om de verantwoordelijkheid
voor een duurzamere wereld bij het koopgedrag
van de kleine consumentjes te leggen?”
“Nee, die ligt ook bij de grote voedingsfabrikanten. Maar zij hebben de regelgevers nodig om
concurrentievervalsing tegen te gaan. Maar zij
mogen best wat druk op de overheid uitoefenen.”
“Heeft Joop Kalksma bijgedragen aan een groener Nederland?
“….Ja, …op zakelijke gronden, samen met een
goed gevoel voor ons leefmilieu.” Hij legt even
zijn hand op mijn arm. “Terug kijkend ben ik
trots op die periode, we hebben elkaar goed vastgehouden. Financieel was het een kleine actie,
maar mocht ik ooit mijn memoires schrijven dan
worden hier zeker enkele hoofdstukken aan gewijd.”
Simon Galema
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Colofon
Vereniging De Natuurweide
De Natuurweide is de vereniging van biologisch melkveehouders in Nederland.
Er zijn ca 325 biologisch melkveehouders waarvan er ca 215 lid zijn van De Natuurweide.
Vereniging De Natuurweide is de overkoepelende organisatie van de leveranciersverenigingen die aan Ecomel/Campina, Rouveen, FCDF, Hooidammerkaas, Aurora, Veco en EkoHolland op Maat rauwe melk leveren.
Het doel van De Natuurweide is het behartigen van alle belangen van biologisch melkveehouders. Speerpunten:
• Vasthouden aan het principe dat de kostprijs van biologische melk de basis is voor de hoogte van
de bio-toeslag
• Prijsonderhandelingen van leveranciersverenigingen ondersteunen
• Melkprijsvergelijkingen opstellen
• Investeren in marktafzetplannen
• Initiëren van relevant onderzoek voor de biologische melkveehouderij
• Promotie van bio-zuivel naar consumenten

De Natuurweidekrant is het ledenblad van de Vereniging Natuurweide en verschijnt 4x per jaar in maart, juni,
september en december.
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Simon Galema, Wichert Koopman, Kees van Zelderen, Kees van Veluw en Metha van Bruggen (lay out)
Verder werkten aan dit nummer mee: Sjoerd de Hoop en Ina Pinxterhuis

Adres Natuurweidekrant
De Natuurweidekrant, Postbus 63, 6720 AB, Bennekom, tel: 0318-420405, fax: 0318-414820
info@denatuurweide.nl - www.denatuurweide.nl

Bestuur Natuurweide:
Voorzitter

Kees van Zelderen

tel: 0485-382126 / 06-33954124
e-mail:cvanzelderen@home.nl

Secretaris
vacant
Penningmeester Siebe Anema
tel: 0513-646630
Secretariaat
Agro Eco, Bennekom tel: 0318-420405
Metha van Bruggen e-mail: info@denatuurweide.nl
Marleen van der Deijl

Bestuurleden en tevens contactpersonen
leveranciersverenigingen:
Hooidammerkaas: Siebe Anema, tel: 0513-646630
FDCF: vacant
EkoHolland op Maat: Leen de Graaf
tel: 0184-641300
Ecomel/Campina: Harrie Jansen, tel: 0478-641825
Rouveen: Ton Spijkerman, tel: 0521-321208
Aurora: Chris Bomers, tel: 0544-461539
Veco-zuivel: vacant

Onderzoekscommissie Natuurweide:
Onderzoekscluster Mest: Chris Bomers
tel: 0544-461539
Onderzoekscluster Voer: Siebe Anema
tel: 0513-646630
Onderzoekscluster Weerstand: Leen van der Graaf
tel: 0184-641300
Onderzoekscluster Productkwaliteit
en Bioveem vervolg:
Kees van Zelderen
tel: 06-33954124
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Vleescommissie Natuurweide:
Harrie Janssen, tel: 0478-641825

Productwerkgroep Zuivel en Rundvlees
van Biologica:
Voorzitter: Erik Ormel tel: 0315-617671
e-mail: erik.ormel@wxs.nl

Website
www.denatuurweide.nl
Op de website vindt u relevant nieuws over de vereniging.

