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O n d e r z o e k  &  i n n o v a t i e  

VERANTWOORDE VEEHOUDERIJ     COURAGE     SITE 
 
Oproep voor ideeën voor PPS – projecten 
Tot en met 31 mei kunnen bij de Topsector Agri & Food ideeën worden ingediend voor zogenaamde PPS – projecten, die starten 
in 2021. De projecten gericht op kennisontwikkeling en -verspreiding worden uitgevoerd als publiek-private samenwerking (PPS) 
tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Indien de ideeën passen binnen de Kennis en Innovatieagenda Landbouw, 
Water, Voedsel en voldoende prioriteit krijgen, kan later een uitgewerkt projectvoorstel ingediend worden, waarbij 50% van de 

kosten door de overheid gefinancierd wordt. Besluitvorming over de financiering door ZuivelNL vindt 
aan het einde van het jaar plaats op basis van een beoordeling van de uitgewerkte voorstellen.  

De themagroep Onderzoek en Innovatie heeft op 18 mei ingestemd met de indiening van een drietal 
ideeën, namelijk (afgekort) Verlenging van Koeien en Kansen (het huidige vierjarige project loopt in 
2020 af), Klimaat en melkveehouderij en de doorontwikkeling van GrasSignaal. Klimaat en 
melkveehouderij is een nieuw projectidee, waarin enerzijds de thema’s klimaatadaptatie (hittestress, 
water en droogte), energieproductie en koolstofvastlegging centraal staan en anderzijds gras en 
weidegang. GrasSignaal is een adviestool waarbij perceel specifiek de grasgroei voorspeld kan 
worden. Dit jaar wordt de tool uitgetest op vijf praktijkbedrijven, maar om te komen tot een robuuster 
instrument wil men deze test in 2021 opschalen. 

ECIP 
ECIP (European Cattle and Innovation Partnership) is een internationaal samenwerkingsverband van landbouworganisaties 
(waaronder LTO) en organisaties die onderzoek financieren (zoals ZuivelNL). Doel is om de financiering af te stemmen (en 
daarmee doublures te voorkomen) en kennis uit te wisselen. Omdat de laatste jaren veel partners deelnamen aan het Europese 
project EuroDairy zijn de activiteiten van ECIP op een lager pitje komen te staan. Nu EuroDairy is afgerond wordt aan de 
partners gevraagd of zij een meerwaarde zien in de samenwerking in ECIP en willen bijdragen aan een meer gestructureerde 
aanpak. 
De themagroep onderschrijft het belang van deze samenwerking en wil daaraan bijdragen, maar vindt wel dat het zichtbare 
resultaten moet opleveren. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een internationale projectendatabank, het organiseren 
van webinars (bespaart (reis)kosten van internationale experts) en het faciliteren van internationale excursies voor 
melkveehouders. 

LTO Internationale Melkprijsvergelijking 
De LTO Internationale Melkprijsvergelijking wordt 
uitgevoerd door ZuivelNL in opdracht van LTO en in 
samenwerking met EDF. Iedere vier jaar wordt de 
melkprijsvergelijking geëvalueerd en besloten of het 
project wordt voortgezet. De themagroep heeft onlangs 
ingestemd met het voorstel van LTO en EDF om de 
melkprijsvergelijking voor een nieuwe periode van vier 
jaar vanaf 1 juli 2020 te continueren, dit alles onder 
voorbehoud van goedkeuring door het bestuur. 

D u u r z a a m h e i d  

  DUURZAME ZUIVELKETEN     STICHTING WEIDEGANG     KRINGLOOPWIJZER    SITE 
 
KringloopWijzer wordt door 97% van de melkveehouders tijdig ingediend 
Op 15 mei 2020 hadden 14.594 melkveehouders de KringloopWijzer 2019 ingediend. Hiermee heeft 97% van alle 
melkveebedrijven op tijd voldaan aan de verplichting van hun zuivelonderneming. Dit percentage komt overeen met dat van vorig 
jaar. Een kleine 500 bedrijven hebben een brief ontvangen met de mededeling dat zij binnen de in het kwaliteitssysteem van hun 
zuivelonderneming gestelde hersteltermijn alsnog aan de verplichting moeten voldoen. NZO, LTO, Nevedi en VLB blijven zich 
gezamenlijk inspannen om ook deze groep melkveehouders te ondersteunen bij het indienen van de KringloopWijzer. 

Het invullen van de KringloopWijzer gaat via de Centrale Database KringloopWijzer. Gegevens die beschikbaar zijn bij RVO 
(dier-, mest- en perceelgegevens), de voer- en zuivelonderneming of die beschikbaar komen via kuilanalyses, kunnen met een 
machtiging van de melkveehouder automatisch worden ingelezen. Ruim 90% van de melkveehouders heeft alle machtigingen 
benut bij het invullen van de KringloopWijzer 2019. Als de KringloopWijzer volledig is ingevuld en ingediend, wordt de 
zuivelonderneming hierover automatisch geïnformeerd. Veehouders blijven wel zelf, als eigenaar van de data, verantwoordelijk  

 
 

1.1 AgroZorgwijzer: vangnet voor melkveehouders  
  

  
 

De AgroZorgwijzer is een project van ZuivelNL om een vangnet te creëren voor 

melkveehouders met psychosociale problemen. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met 

professionele instanties. 
  
Via de website www.agrozorgwijzer.nl wordt informatie gegeven over de signalen die 

duiden op psychosociale problemen en hoe het gesprek aan te gaan met veehouders die 

in geestelijke nood  verkeren. De AgroZorgwijzer is vooral bedoeld om collega-

veehouders en erfbetreders bij te staan. Ter ondersteuning is een korte film gemaakt die 

te zien is op het YouTube-kanaal van NZO. 
  
vanbuitenen@nzo.nl    
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http://www.verantwoordeveehouderij.nl/
http://www.courage2025.nl/
http://www.zuivelnl.org/themas/onderzoek-innovatie/algemeen-oi/
https://eurodairy.eu/
http://www.milkprices.nl/
https://www.dairyfarmer.net/nc/home.html
http://www.duurzamezuivelketen.nl/
http://www.stichtingweidegang.nl/
https://www.mijnkringloopwijzer.nl/
http://www.zuivelnl.org/themas/duurzaamheid/algemeen-duurzaamheid/
https://nzo.us14.list-manage.com/track/click?u=529a7d49f7d5a289fd434164b&id=691607c567&e=de561019d6
mailto:vanbuitenen@nzo.nl
http://www.zuivelnl.org/
http://www.zuivelnl.org/publicaties/
mailto:info@zuivelnl.org
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voor het machtigen van dataleveranciers én het controleren van de volledigheid en juistheid van alle 
invoergegevens. Ook kunnen melkveehouders een machtiging afgeven aan een adviesorganisatie en 
zuivelonderneming voor het gebruik van uitkomsten van de KringloopWijzer. Hierdoor is het mogelijk om de 

milieuprestaties in studieclubverband onderling te vergelijken of inzichtelijk te maken voor 
duurzaamheids- en kwaliteitsprogramma’s van de zuivelonderneming.  

Voor de communicatie zet het projectteam van de KringloopWijzer meer in op kennisdeling. Hiermee 
krijgen melkveehouders vaardigheden en inzicht om op basis van de resultaten van de KringloopWijzer 
managementkeuzes te maken voor hun bedrijf. In dat kader wordt nu gewerkt aan een video-animatiereeks. Tevens is een 
cursus KringloopWijzer opgezet waarin de vertaalslag van data naar praktische maatregelen centraal staat.  

Neem voor meer informatie contact op met projectleider Louwrens van Keulen (vankeulen@zuivelnl.org). 

A r b e i d  

                                                                                                                                ZUIVEL WERKT!     ZUIVELACADEMIE     SITE 

 
Opleiden in de melkveehouderij: nieuwe factsheet en vernieuwde website 
ZuivelNL faciliteert via het project Kennismakelaar Opleiden melkveehouderij de verbinding tussen melkveehouderijonderwijs en 
praktijk. Kennismakelaar Elsbeth Timmerman vormt hierin de trekker en verbindende schakel. Hoewel ook in dit project een 
aantal activiteiten is geraakt door de beperkingen vanwege de coronacrisis, zet zij in 2020 volop in op de volgende speerpunten: 
- Het versterken van de positie en kwaliteit van zowel cursorisch als regulier melkveehouderijonderwijs; 
- Het verder uitbouwen van één herkenbaar melkveehouderij loket, waar zowel melkveehouders als betrokkenen uit de 
  onderwijswereld terecht kunnen; 
- Het optimaliseren van de aansluiting van het melkveehouderijonderwijs  
  op de praktijk; 
- Het onder de aandacht brengen bij een breed publiek van de  
  werkzaamheden en loopbaanmogelijkheden binnen de 
  melkveehouderijsector. 

De actuele informatie over het project Kennismakelaar Opleiden 
melkveehouderij is onlangs samengebracht in een factsheet Opleiden 
melkveehouderij. Kijk verder voor alle actualiteiten rond opleiden in de 
melkveehouderij en arbeidsmarktinformatie op de website 
opleidenmelkveehouderij.nl die in de eerste maanden van dit jaar geheel is 
vernieuwd en veel nieuwe content biedt. 

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Elsbeth Timmerman 
(06 241 770 49 / etimmerman@projectenltonoord.nl). 

I n f o r m a t i e  c o r o n a  

• Rijksoverheid: Coronavirus COVID-19 

• LNV: Coronavirus en internationaal zaken doen 

• LTO Nederland: Corona 

• LTO Nederland, Stigas, e.a.: Coronaprotocol agrarische sectoren 

• NL.IN.Business: Informatie over het coronavirus voor ondernemers 

• NVWA: Handelsbeperkende maatregelen i.v.m. corona voor dieren/dierlijke producten 

• COKZ: Actualisering corona maatregelen 

P u b l i c a t i e s        

LTO MELKPRIJSVERGELIJKING 

• ZuivelNL: Marktbericht Zuivel 

• ZuivelNL: Maandelijkse zuivelprijzen per land (t/m april 2020) 

• LTO: Factsheet suïcidaliteit onder agrariërs (april 2020) 

• RVO: Nederlandse melkaanvoer en verwerking (t/m maart 2020) 

• CBS: Landbouw droeg in 2019 evenveel bij als 10 jaar eerder (7 mei 2020) 

• Verantwoorde veehouderij: Verdunde drijfmest heeft positief effect op 
benutting en uitstoot (18 mei 2020) 

• Europese Commissie: Milk Market Situation (20 mei 2020) 

  

mailto:vankeulen@zuivelnl.org
http://www.zuivelwerkt.nl/
http://www.zuivelacademie.nl/
https://www.zuivelnl.org/themas/arbeid/algemeen
https://opleidenmelkveehouderij.nl/wp-content/uploads/2020/05/Factsheet-Opleiden-Melkveehouderij-mei-2020-def.pdf
https://opleidenmelkveehouderij.nl/wp-content/uploads/2020/05/Factsheet-Opleiden-Melkveehouderij-mei-2020-def.pdf
https://opleidenmelkveehouderij.nl/
mailto:etimmerman@projectenltonoord.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2020/03/10/coronavirus-en-zakendoen
https://www.lto.nl/onderwerpen/corona/
https://www.stigas.nl/sites/stigas.nl/files/2020-04/coronaprotocol_veilig_werken_reizen_en_wonen_agrarische_sectoren.pdf
https://nlinbusiness.com/informatie-over-het-coronavirus-voor-ondernemers?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=Emailcampagne%20corona%20private%20partners
https://www.nvwa.nl/documenten/export/veterinair/ks-documenten/werkvoorschriften-dierziekten/handelsbeperkende-maatregelen-i.v.m.-corona-voor-dieren-dierlijke-producten
https://cokz.nl/actualisering-corona-maatregelen-19-05-2020/
http://www.milkprices.nl/
https://www.zuivelnl.org/wp-content/uploads/2020/05/Marktbericht-202005.pdf
https://www.zuivelnl.org/wp-content/uploads/2020/04/Prijzen-2020.pdf
https://www.113.nl/sites/default/files/113/preventie/factsheet_113_agrariers-V3.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/09/Nederlandse-melkaanvoer-en-productie.xlsx
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/19/landbouw-droeg-in-2019-evenveel-bij-aan-economie-als-tien-jaar-eerder
https://www.verantwoordeveehouderij.nl/show/Verdunde-drijfmest-heeft-positief-effect-op-benutting-en-uitstoot.htm
https://www.verantwoordeveehouderij.nl/show/Verdunde-drijfmest-heeft-positief-effect-op-benutting-en-uitstoot.htm
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/market-observatory/milk/pdf/market-situation-slides_en.pdf
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M a r k t i n f o r m a t i e  

M a r k t b e e l d  

In de loop van mei werd het 
marktsentiment positiever, nadat 
de markt in de tweede helft van 
april wat tot rust was gekomen en 
prijzen waren gestabiliseerd. In 
mei zijn de boterprijzen sterk 
gestegen dankzij hogere 
roomprijzen en een aantrekkende 
vraag door heropening van de 
horeca en de nog relatief lagere 
prijsniveaus. 

Ook de notering van mager 
melkpoeder steeg, maar minder 
sterk. Hierdoor raakte interventie 
weer verder uit het zicht.  

De opening van de EU regeling 
voor private opslag (vanaf 7 mei) 
vormt voor de zuivelmarkt een 
extra steun in de rug.  

Voor meer informatie zie ook het 
Marktbericht Zuivel. 

 MARKTINFORMATIE EUROPESE COMMISSIE     NOTERINGEN 
 
       Opbrengst van melk (april  2017 –  apr il  2020)  
            Op basis van Nederlandse noteringen en wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder 

      
     Toelichting

 

Melkaanvoer internationaal 

MELKAANVOER EN PRODUCTIE        
Januari - maart 2020 (% wijziging t.o.v. 2018) 
 
 Melkaanvoer Internationaal   Melkaanvoer belangrijkste exporterende 

EU-lidstaten  

 

 

 

 
 
 
 

 
Melkaanvoer Nederland kalenderjaar 

Periode januari t/m april  2020 2019 Index 

Melkaanvoer (x 1.000 ton)  4.763,0 4.613,8 103,2 

Vet (x 1.000 ton)  214,1 206,9 103,5 

Vetpercentage (%)  4,49% 4,48%  
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Totaalontwikkeling van de geselecteerde 
landen per saldo: +2,5%                 

 Bron: RVO (bewerkt ZuivelNL)                                                                                                                                                        

https://www.zuivelnl.org/wp-content/uploads/2020/05/Marktbericht-202005.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-observatory/index_en.htm
https://www.zuivelnl.org/
https://www.zuivelnl.org/toelichting-opbrengst-van-melk/
https://www.zuivelnl.org/toelichting-opbrengst-van-melk/
https://www.zuivelnl.org/wp-content/uploads/2020/04/Productie-2020.pdf

