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Voor melkveehouders, agrarische bedrijfsleven en publieke overheden 

Meld u aan: www.ondernemenin3D.nl

3D-schets Melkveehouderij 
wordt georganiseerd door: 

9 OKTOBER 2014



“Boeren is een ingewikkeld beroep; het is daadwerkelijk “Onderne-

men in 3D”. Als agrarische ondernemer moet je elke dag manoeu-

vreren binnen verschillende bandbreedtes. Ook in de melkvee-

houderij speelt continue de ondernemersvraag: 

‘accenten verschuiven of koers verleggen?’

Dit is dé toekomstgerichte vraag over de richting van de dooront-
wikkeling van het melkveebedrijf en altijd lastig om op te beslissen. 

Voor het antwoord is een duidelijke beeldvorming nodig van de 

maatschappelijke, fi nanciële, ruimtelijke en persoonlijke bandbreedte.

Met de ‘3D-schets Melkveehouderij  2014’ brengt LNAGRO ‘de 

Ondernemerij’ al deze aspecten voor het voetlicht op 9 oktober 

2014. Een unieke mix aan inleiders staat borg voor belangrijke 

informatie in de volle breedte. Ook is het programma afgestemd 

op prangende vragen die in de praktijk leven.

De intensieve kennis-contactdag zal worden afgesloten met uw 

eigen voorspellingen van de markt versus de visies van de aanwe-

zige inleiders. Deze afsluiting zal volgend jaar meteen de opening 

zijn van de “3D-schets Melkveehouderij 2015”.

M eld u aan op www.ondernemenin3D.nl. Heeft u een abonnement op het landbouwvakblad 
Vee & Gewas van Agrio? Verzilver dan de kortingsvoucher van € 25,- op de toegangsprijs. 
Vraag de kortingsvoucher op per mail abonnementen@agrio.nl of bel 0314 – 68 22 93.

En mede mogelijk gemaakt door de volgende partners: 

Accenten verschuiven of koers verleggen?

  Onderwerp Spreker

09.00 - 09.30 Inloop en 
ontvangst met 
koffi  e 

09.30 - 09.45 Welkom en af-
trap van de dag 

Dhr. Anton Legeland 

LNAGRO ‘de Ondernemerij’

09.45 - 10.05 De Spiegel van 
Willem 

Prof.Mr. Willem Bruil 

Instituut voor Agrarisch Recht

10.05 - 10.45 De grenzen aan 
de omvang van 
het melkvee-
bedrijf

Mevr. Hester Maij
Provincie Overijssel
Prof. Dr. Jan Jacob 
van Dijk
Provincie Gelderland

10.45 - 11.05 Pauze 

11.05 - 12.05 Succesvol on-
dernemen in de 
melkveehouderij

Dhr. Pierre Berntsen 

ABN AMRO

12.05 - 13.05 Pauze / Eten 

13.10 - 13.35 Op glad ijs Dhr. Theo Winters

Melkveehouder en 
IJsboer ‘t Kempke 

Onderwerp Spreker

13.35 - 14.00 Alleen een familie-
bedrijf met < 200 
melkkoeien, is bin-
nen het gezin nog 
over te nemen!

Dhr. Silvio Brockötter RB 

Alfa accountants en adviseurs

14.00 - 14.25 Uw bedrijfs-
effi  ciëntie 
bepaalt de vol-
gende stap

Ir. Robert Meijer

ForFarmers Hendrix

14.25 - 14.50 Doorontwikke-
len m.b.v. een 
collega

Dhr. Ing. Jan Ruesink 

Flynth adviseurs en accountants

14.50 - 15.20 Pauze 

15.20 - 15.50 Een pak melk 
moet meer 
rendement 
opleveren

Dhr. Henk Hollak 

JUMBO-Hollak

15.50 - 16.15 Hoe blijf ik de 
belastingdienst 
voor? 

Mr. Paul Gorissen 

Belastingdienst

16.15 - 16.45 Wat denk i’j zelf 
en woar kommen 
w’j volgend joar 
weer op trug?

Dhr. Frans Miggelbrink samen 
met de aanwezige inleiders en 
de zaal 

Dagvoorzitter

16.45 Afsluiting Dhr. Koen Nieuwenhuis 

LNAGRO ‘de Ondernemerij’

DAGPROGRAMMA 9 OKTOBER 2014

Primeur: kijk op www.ondernemenin3d.nl

. Heeft u een abonnement op het landbouwvakblad NVV-regiovoorzitter Willy Wolfskamp uit 

Haarle (OV) wil een einde aan de vierdagen-

regeling. 
(Lees verder op pagina 5)

Knelgevallenregeling

Dierenwelzijn

Vernatting van het Haaksbergerveen en 

Buursezand is volgens Bert en Steven Schol-

ten onnodig. 
(Lees verder op pagina 10)

Dupe van vernatting

De Lakenvelder is populair, maar zit in de ge-

varenzone. Reurt Boelema schreef een boek 

over het rundveeras. (Lees verder op pagina 6)

‘Zeldzamer dan tijger’

Op de koffie bij
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Lakenvelders

Wim van den Bosch plaatste een 

heupklem op de bekapbox om 

vallen van koeien te voorkomen.

 

(Zie pagina 9)

Boeren- slimmigheidje

250 varkens naar Westfleisch
Door de furazolidon-affaire zat de huurstal van Gerrie en Rudi Oldenkotte uit Ruurlo twee weken op slot. Dinsdag mochten ze weer leveren en werden 

250 varkens vervoerd naar de Duitse slachterij Westfleisch. Oldenkotte, die voer van Coops Mengvoeders uit Halle afnam, kwam door de tijdelijke leve-

ringsstop niet in noemenswaardige problemen. „We hadden geluk dat we net een paar dagen voordat we op slot gingen nog hadden geleverd.” Welke prijs 

ze voor de varkens ontvangen, weten ze nog niet. Wel houden de varkenshouders rekening met een korting, omdat de varkens te zwaar waren. Inmiddels 

is de stal alweer gevuld met biggen, die volgens Gerrie flink zwaarder waren dan gemiddeld. Het gemiddelde gewicht was 30,7 kilo, terwijl dat normaal 23 

to 24 kilo is. 

Foto: Ellen Meinen  

‘Alle sectoren bij Secure Feed’Bij het nieuwe kwaliteitssysteem 

voor de diervoedersector Secure 

Feed, dat op 1 januari 2015 start, 

zijn straks 450 bedrijven aange-

sloten.

Dat streven heeft Johan Schut-

tert, voorzitter van Trust Feed. Bij 

Hisfa, het kwaliteitssysteem voor 

de ruwvoersector, zijn 200 bedrij-

ven aangesloten, bij Trust Feed 

65. „Als bedrijven zich niet laten 

certificeren, mogen melkveehou-

ders er geen voer inkopen.” 

Het varkensbedrijf van de familie 

Ruesink in Aalten zat ruim twee 

weken op slot als gevolg van een 

mogelijke furazolidon-besmet-

ting. Suzanne Ruesink is opge-

lucht dat ze weer varkens mag le-

veren, al zijn nog niet alle zorgen 

voorbij. „In het ergste geval heb-

ben we 50.000 euro schade.”Na ruim twee weken in onzeker-

heid te hebben gezeten, kwam 

vorige week donderdagavond het 

verlossende woord. De blokkade 

van de 97 varkenshouderijen in 

Oost-Nederland kon worden opge-

heven. Bij de geteste varkens wa-

ren geen sporen van furazolidon 

of het afbraakproduct AOZ aange-

troffen. Varkenshoudster Suzanne 

Ruesink reageerde opgetogen: 

„Na een paar weken op slot te heb-

ben gezeten, kunnen ze nu weer 

weg’, twitterde zij maandag ver-

gezeld van een foto van vrachtwa-

gens vol met vleesvarkens die op 

het punt staan het erf te verlaten.

Op maandag 14 juli kreeg Rue-

sink - die samen met haar ouders 

een melkvee- en varkenshouderij 

in Aalten (GD) runt - telefonisch 

het bericht van Coops Mengvoe-

ders dat zij 4 april vervuild voer 

geleverd had gekregen en dat dit 

betekende dat hun bedrijf per di-

rect was geblokkeerd. „We hadden 

de dag dat Coops belde net var-

kens geleverd, die werden bij Vion 

apart gehangen in afwachting van 

het onderzoek dat er aan zat te 

komen”, vertelt Ruesink. De offici-

ele bevestiging van de NVWA per 

brief dat het bedrijf mogelijk ver-

ontreinigd voer had ontvangen en 

als gevolg daarvan werd geblok-

keerd, kwam drie dagen later. 
Alle varkens moesten op het be-

drijf blijven zolang NVWA onder-

zoek deed naar de aanwezigheid 

van furazolidon of AOZ in onder 

andere vlees, organen en bloed. 

Het bedrijf van Ruesink werd niet 

gecontroleerd. 
Lees verder op pagina 9

Varkenshoudster Suzanne Ruesink blikt terug op blokkade

‘Onzekerheid was ‘t ergste’
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mail voor een vrijblijvende afspraak: 

gerritmosterd@boerderijkopen.nl

Heeft u problemen bij: 
- Aan of verkoop van een boerderij of grond.

- Pacht van gebouwen en grond. 

- Verkoop grond aan de overheid. 

- Rood voor rood regeling met uw gemeente. 

Vion accepteertzware varkensVion waardeert slachtvarkens 

van bedrijven die op slot hebben 

gezeten vanwege furazolidon 

niet af tot slachtzeug.„We betalen gewoon uit volgens 

de normale uitbetalingstabel-

len”, vertelt een woordvoerder. 

„De varkenshouders hebben al 

genoeg problemen gehad.” Vion 

heeft zich daarom ook direct na 

het opheffen van de blokkade in-

gezet om de veehouders te helpen 

met het afnemen van de varkens.

Wel past Vion standaardkortin-

gen toe op varkens die buiten de 

optimale verdeling vallen qua ge-

wicht of vet/vleesverhouding.
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