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Aan de leden en afnemers 
 
Alleen ga je sneller, samen kom je verder! Samenwerken is iets wat 
door een coöperatie uitgevonden zou kunnen zijn. Samenwerken is 
de basis van een coöperatie. Hiermee sla je de spijker meteen op 
zijn kop. Een goede coöperatie gaat over samenwerken, want samen 
sta je sterk. Dat zien we ook bij CAVV Zuid-Oost Salland. Wij als 
coöperatie werken samen met onze leden en leveranciers. Maar ook 
intern lossen we het samen op. Dat vergroot de kracht van de 
onderneming en ik denk dat we als CAVV Zuid-Oost Salland daar 
een goed voorbeeld voor zijn. 
Daar hebben we eind maart bij stil gestaan met een mooi feest. 101 
Jaar is iets om met zijn allen trots op te zijn. En daar waren we met 
zijn allen trots op. Mooi voor iedereen om te zien, dat iedereen zo 
betrokken is bij onze coöperatie. De receptie was goed bezocht, 
maar ’s avonds ging helemaal het dak eraf. Ik hoop dat iedereen net 
zo genoten heeft als wij. Dan zie je goed hoe mooi je iets kan 
bereiken door goed samen te werken. Op de receptie hebben we ook 
het eerste exemplaar van ons jubileumboek uitgereikt aan onze 
burgermeester Anneke Raven. Zij gaf een mooie lezing over hoe 
mooi een goedwerkende coöperatie is.  
 
De omzet van de coöperatie stijgt weer en zoals het boekjaar 2018 
laat zien, zorgt een omzetdaling in de fabriek, maar door goed te 
optimaliseren tot een nagenoeg gelijke kostprijs. Iets waar al onze 
leden van mee profiteren. Door samen te werken kunnen we de 
omzet goed aan en draait de fabriek goed. 
Uw CAVV heeft vorig jaar een goed jaar gedraaid. Onze 
mengvoeder-omzet is bijna gelijk gebleven, terwijl landelijk de omzet 
gedaald is. Wij hebben er weer bewust voor gekozen om een 
scherpe marge te hanteren en dat betekent een kleine nabetaling.  
Op de jaarvergadering van 26 maart jl. is de volgende nabetaling 
vastgesteld: 
 Mengvoeders:  EUR 1,40 per ton (incl. B.T.W.) 
 Kunstmeststoffen:  geen nabetaling (excl. kalk) 
Voor niet leden zal de helft van het bedrag uitgekeerd worden.  
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Doordat wij de marge op kunstmest verscherpt hebben, doordat 
Ecotrans het efficiënt kan rondbrengen, is wederom besloten geen 
nabetaling op de kunstmest uit te keren. 
 
Jaarvergadering  
De jaarvergadering is net achter de rug. Met een hele goede 
opkomst. Of dat kwam door de interessante sprekers of door de 
uitreiking van ons mooie jubileumboek zullen we nooit weten. Maar 
het was weer voor iedereen interessant en ook heel gezellig. Het is 
goed om te zien, dat u zo betrokken bent bij de coöperatie. Want 
zonder betrokken leden heeft de coöperatie geen bestaansrecht. 
Daarnaast is ook een betrokken en goed geïnformeerde burger 
noodzakelijk, want we willen graag trots zijn op ons vak. Jolanda 
Kieftenbeld van TeamAgro heeft laten zien wat voor een goed werk 
zij verrichten en dat daarvoor samenwerking van alle partijen in de 
sector hard nodig is. We hopen dat zij ook u heeft getriggerd om hier 
financieel aan bij te dragen, want dat kunnen ze goed gebruiken. 
 
Grondstofprijzen 
Afgelopen maand hebben de grondstofprijzen een daling ingezet en 
zijn de dalingen ook in onze mengvoerprijzen te zien. Echter de 
prijzen blijven schommelen en het is nog niet zeker of de dalingen 
gaan doorzetten. Daarom blijft bij ons opmerkzaamheid geboden.  
Er wordt nog wel een verdere daling van grondstofprijzen verwacht. 
Echter op dit moment wordt er weer volop met grondstoffen 
gespeculeerd en op de beurs geldt de regel: “Wat iedereen verwacht 
gaat zeker niet gebeuren”. Dus eerst zien en dan geloven.  
op basis van onze posities zullen de mengvoerprijzen in ieder geval 
de komende 2 maanden verder dalen.  
 
Sector dag rundvee 
Op 20 maart is onze jaarlijkse rundveestudiedag geweest. De 
opkomst was weer hoger dan voorgaande jaren. In de ochtend zijn 
we geïnformeerd door de ABN AMRO over de toekomstige 
ontwikkelingen inzake de financierbaarheid van ondernemingen en in 
combinatie met fosfaatrechten en grondgebondenheid. 
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‘s Middags hebben wij het mooie bedrijf van de familie Heuven aan 
de Raamsweg in Haarle mogen bezoeken. Dit is zeer leerzaam 
geweest.  
 
25 jaar in dienst 
Op 14 maart was het heugelijke feit, dat Louis Schoorlemmer 25 jaar 
bij onze coöperatie in dienst was. Hier hebben we natuurlijk even bij 
stil gestaan. 25 jaar is niet niks. Wij zijn er trots op dat we zulke 
jubilarissen bij ons in dienst hebben 
 
Gewasbeschermingsmiddelen verkoop 
In februari hebben wij weer onze jaarlijkse audit van het CDG 
(Certificatie Distributie in Gewasbeschermingsmiddelen) voor de 
verkoop van professionele gewasbeschermings-middelen weer 
gehad. Dit certificaat is noodzakelijk om professionele 
gewasbeschermingsmiddelen te mogen verkopen. Wij als Zuid-Oost 
Salland willen onze klanten een compleet pakket kunnen blijven 
bieden en blijven daarmee professionele 
gewasbeschermingsmiddelen in Heeten verkopen. 
 
Jubileumboek 
Ter ere van ons 101 jarige bestaan, hebben we een jubileumboek 
uitgebracht. Het boek zit vol verhalen van klanten, (oud) 
medewerkers om de historie en sfeer van onze coöperatie weer te 
geven. Op ons jubileum feest hebben wij het eerste exemplaar aan 
de burgemeester van Hellendoorn uitgereikt. Op onze 
jaarvergadering zijn de boeken aan de aanwezigen uitgereikt. Al 
onze leden krijgen een exemplaar. Deze gaan we de komende 
weken verspreiden. Zou u als niet lid ook graag een exemplaar 
willen, binnenkort is het boek ook in Heeten en Haarle te koop. 
 
 
Hans Verheul 
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Melkvee-expert 2018 
 

Hieronder vindt u de resultaten van ons melkvee-expert systeem 
over 2018. Klanten van ons kunnen hier vrijwillig aan meedoen. 
Hiervoor zijn gegevens nodig van de melkcontrole, melkfabriek, onze 
voerleveranties en eventueel bijproducten gebruik. Bijproducten 
dienen handmatig ingevuld te worden, de overige gegevens worden 
automatisch ingelezen. Gelukkig hebben wij onder ons 
klantenbestand een grote deelname aan dit systeem. Dit is ook zeer 
belangrijk voor ons als bedrijf zodat wij onze technische resultaten 
kunnen monitoren met andere mengvoerbedrijven. Ook voor de 
melkveehouder levert dit met relatief weinig werk veel informatie op. 
Zo worden bijvoorbeeld van elk kwartaal gemiddelden berekend 
zodat vaker per jaar een vergelijking van uw eigen bedrijf ten 
opzichte van het gemiddelde kan plaatsvinden. De vermelde 
resultaten gaan puur over het melkveegedeelte. Jongvee wordt er 
buiten gelaten 
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2015 2016 2017 2018 

Gem. aantal koeien  93  100 104 103 

Kg melk per koe per jaar 8626  8717 8976 9150 

Vet% 4,48  4,49 4,43 4,43 

Eiwit%  3,58  3,58 3,59 3,59 

Kg krachtvoer per 100 kg 
meetmelk  

21,7  23.5 23.5 23.6 

Kg krachtvoer uit bijproducten 
per 100 kg mm  

1.4  1.4 1,9 2.1 

Totaal kg krachtvoer per 100 kg 
meetmelk  

23.1  24.9 
 

25.4 25.7 

Celgetal 170 173 157 152 

Ureum 21 22 21 22 

Economisch     

Melkgeld per 100 kg mm 29.28 27.55 36.94 35.08 

Tot. krachtvoerkosten per 100 
kg mm 

6.26 6,.28 6,30 6,48 

Saldo per 100 kg mm 23.02 21.27 30,64 
 

28.60 
 

Saldo melk-voer per koe per 
jaar 2121 1975 2922 2773 
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In 2018 hadden we te maken met het fosfaatrechten stelsel. 
Dit zorgde er voor dat er in het laatste kwartaal getemperd moest 
worden om overschrijding van het fosfaatquotum te voorkomen. 
De melkproductie liet wederom een stijging zien en kwam uit op 9150 
kg melk per koe per jaar. De gehalten bleven identiek aan 2017. 
De productiestijging zal zeker te maken hebben met selectie. 
Vanwege fosfaatquotum werd er van meer vee afscheid genomen. 
Ook opvallend het al maar dalende celgetal, wat in 2018 op 152000 
uitkwam. 
Ureum blijft door de jaren heen met 22 stabiel. 
De totale krachtvoerkosten kwamen uit op € 6.48 per 100 kg 
meetmelk. 
Daarmee waren de krachtvoerkosten fractioneel hoger dan in het 
jaar 2017. 
Hiermee scoren de Zuid Oost Salland klanten ver onder het landelijk 
gemiddelde. Iets waar wij zeer trots op zijn. 
Het saldo zakte ten opzichte van het jaar 2017. Al met al genomen 
financieel gezien een behoorlijk jaar. 
Tot slot erg belangrijk om te weten. De cijfers in melkvee-expert zijn 
op basis daadwerkelijk afgeleverde melk aan de fabriek en dus NIET 
op basis melkcontrole. 
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Weidegang, maaien en bemesting  
 

Het voorjaar is inmiddels weer volop op gang, de weiden tonen weer 
mooi groen en de eerste koeien lopen weer in het land. Bij 
weidegang is de intentie om zoveel mogelijk gras in de koe te krijgen. 
Er zijn verschillende systemen mogelijk bij weidegang. Er zijn 
verschillende weidesystemen mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn strip 
grazen, omweiden, en roterend standweiden (nieuw Nederlands 
weiden).  
 
Voor veehouders is het belangrijk dat het beweiden niet te veel werk 
kost. Nieuw Nederlands weiden is een systeem waarbij een boer op 
stal moet bijsturen met de voeding en voor de rest de koeien elke 
dag een nieuw perceel moet geven. Belangrijk hierbij is dat de 
koeien op het goeie moment worden ingeschaard zodat het gras niet 
te lang wordt.   
 
Vuistregels bij nieuw Nederlands weiden 
1. Maak 4-6 percelen van gelijke oppervlakte (weideplatform) 
2. Iedere dag roteren naar een nieuw/vers perceel (en blijven   
 draaien, nooit 2 dagen op hetzelfde perceeltje) 
3. Bijvoeding sturen op 8 cm stoppel bij uitscharen 
4. Normaal maairegime (4-5 weken) voor smakelijk gras 
 
De basis van dit systeem is roterend standweiden. Belangrijke 
succesfactor is iedere dag consequent blijven rouleren naar een 
volgend perceel. Dit blijf je op 4-6 percelen doen, totdat er weer 
etgroen staat op de gemaaide percelen. Richtlijn zijn percelen van 
1,75 ha bij 80 melkkoeien en 2,5 ha groot voor een bedrijf van 120 
melkkoeien. Dit is afhankelijk van de grootte van de huiskavel en het 
aantal koeien uiteraard. In het schema onderaan deze pagina zijn 4 
varianten als voorbeeld uitgewerkt.  
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Afbeelding. Voorbeeldbedrijf: 120 melkgevende koeien met variabel 
aantal hectares huiskavel.  
Voorbeeld 1: 120 koeien / 60 ha = 2 koeien/ha.  
Voorbeeld 2: 120 koeien / 30 ha = 4 koeien/ha.  
Voorbeeld 3: 120 koeien / 20 ha = 6 koeien/ha.  
Voorbeeld 4: 120 koeien / 15 ha = 8 koeien/ha 
 
Veel grasgroei 
Wanneer de grasgroei te groot is en er te veel gras blijft staan bij het 
uitscharen moet de veehouder een van onderstaande keuzes gaan 
maken. 

 Meer uren gaan weiden (meer vers gras omzetten naar melk) 
of 

 Minder beweidbaar-oppervlak / meer percelen gaan maaien 
met de 1ste snede 
 

Het is van belang om niet teveel weideresten te hebben om de 
smakelijkheid van het gras langer goed te houden. 
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Bemesting 
Bij bemesting van de weidepercelen is het belangrijk dat er vaak 
kleine beetjes worden gegeven. Na het inscharen van de koeien is 
het goed om tussen het weiden door al een kleine gift kas te geven. 
50 kg kas kan bijvoorbeeld prima tussen het weiden door gestrooid 
worden. Drijfmest vlak voor dat er gaat worden geweid op een 
perceel is niet het advies. Dit beperkt in veel gevallen de 
smakelijkheid van het weidegras.  
Wilt uw graag wat meer weten over weidegang? Neem dan contact 
op met uw voorlichter. Samen met u kunnen wij dan een goed plan 
maken om weidegras beter te benutten.  
  
Maaien 
De bemesting van de 1e snede zit inmiddels grotendeels weer op het 
land. Alle ingrediënten voor een goeie eerste snede zijn dus weer 
aanwezig. Wij adviseren om de 1e snede tussen de 40 en 50 % 
droge stof te winnen. Door het gras droog te winnen wordt het eiwit 
wat bestendiger en dit scheelt in de duurste eiwitaankoop. Veelal is 
er in de kuilen ook voldoende onbestendig eiwit aanwezig en is er 
nog wel behoefte aan bestendig eiwit. Een eerste snede gedraagt 
zich bij voldoende op tijd oogsten (lees 3 tot 3.5 ton d.s.) veelal snel 
in de koe, door wat droger te oogsten wordt dit ook wat verminderd. 
Na een droge eerste snede is het mooi om een 2e snede niet veel 
boven de 40 % droge stof te oogsten. Dit mede doordat een 2e 
snede van zichzelf al wat meer structuur heeft en van zichzelf al wat 
trager reageert. Door een combinatie van beide over elkaar heen te 
kuilen wordt er een super mooie kuil gewonnen om in de winter te 
voeren.  
Bij de bemesting van de 2e snede wordt geadviseerd om 15 tot 20 
m3 drijfmest uit te rijden. Daarnaast kan er nog 175 tot 200 kg kas of 
kas-zwavel worden bij gestrooid. De totale stikstofgift is ook 
afhankelijk van het NLV gehalte. Bij een 2e snede zien we steeds 
vaker dat een zwavelgift ook gewenst is. Dit kunt u terugvinden op 
uw grondmonsteruitslagen. Wanneer zwavel gevraagd is raden wij u 
de KAS zwavel aan. 
Daarnaast is het goed om kritisch te kijken welke KAS-variant u gaat 
kiezen. 
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Wij werken met een 2-tal KAS-varianten. 
 

 De KAS-calcium. Deze bevat 27% N en 12% Ca, 
 De KAS-magnesium. Deze bevat 27% N, 4% MgO en 2% Ca. 

 
In de praktijk past meestal de KAS-calcium het beste. 
Ook dit kunt u terugvinden op uw grondmonsteruitslagen. 
Meestal is de magnesium beschikbaarheid voor de plant relatief 
hoog en de calcium beschikbaarheid laag. 
 
Tabel 1: Maximale stikstofadvies voor de 2e snede (kg N/ha). 
NLV-waarde (kg N/ha/jaar) met bijbehorende N-jaargift bij standaard 
gebruik en snedezwaarte. 
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Mest- wet en regelgeving. 
 

Afgelopen jaren zijn er een heel aantal veranderingen geweest wat 
betreft wet en regelgeving omtrent gras- en maisland en het gebruik 
van meststoffen. Onderstaand geven we een aantal veranderingen 
weer die voor u als veehouder belangrijk zijn.  
 
Vanggewas na mais 
Hoe vanggewas telen? 
- Door onderzaai. Hiervoor is 
 geen uiterste oogstdatum. 
- Door direct nadat u de maïs 
 geoogst heeft een vanggewas 
 in te zaaien. U doet dat uiterlijk 
 1 oktober. (bladkool, 
 bladrammenas, gras, japanse haver, triticale, wintergerst, 
 winterrogge of wintertarwe) 
- Door direct nadat u de maïs geoogst heeft een vanggewas als 
 hoofdteelt voor het volgende jaar in te zaaien. U doet dat 
 uiterlijk 31 oktober. (triticale, wintergerst, winterrogge, 
 wintertarwe of spelt) 
 
Grasland scheuren 
Nieuw in 2019 
- Net als in eerdere jaren mag u van 1 februari t/m 31 mei 
 grasland scheuren op zand -en lössgrond als u direct daarna 
 gras zaait. Na 31 mei mag dat ook nog t/m 1 september. 
 Vanaf 1 juni meldt u zich hiervoor wel aan via mijn.rvo.nl. U 
 rekent vanaf die datum ook met een korting van 50 kilogram 
 per hectare op uw stikstofgebruiksnorm (kunstmest). In 2018 
 gold dit ook al voor derogatiebedrijven. Vanaf 2019 geldt dit 
 voor alle bedrijven. 
 
- De vrijstelling voor vraat door dieren en extreme 
 weersomstandigheden is met de scheurverlenging t/m 1 
 september niet meer nodig. Deze vrijstelling vervalt daarom. 
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- Heeft u derogatie en scheurt u grasland op zand- en lössgrond 
 in de periode van 1 februari t/m 10 mei? En zaait u direct  
 daarna maïs? Dan rekent u met 65 kilogram korting op de 
 stikstofgebruiksnorm voor de percelen die u scheurt. Deze 
 maatregel is per ongeluk vanaf 1 januari 2019 voor alle 
 landbouwers ingegaan via een wijziging van de 
 Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (URM). Dat was niet de 
 bedoeling en wordt zo snel mogelijk hersteld in de URM. De 
 korting van 65 kilogram geldt in 2019 alleen voor 
 derogatiebedrijven. 
 
 
Regels klei- en veengrond 
Gras op klei- veengrond mag u in verschillende perioden scheuren of 
vernietigen. 
 
- 1 februari t/m 15 september 
 U mag in deze periode het grasland vernietigen op uw klei- en 
 veengrond. 
 Heeft u na het vernietigen van grasland een stikstofbehoeftig 
 gewas gezaaid? En wilt u het gewas bemesten met een 
 stikstofhoudende meststof? Dit mag alleen als u kunt laten 
 zien dat de aanwezige hoeveelheid stikstof in uw grond te laag 
 is voor de stikstofbehoefte van het gewas. U laat hiervoor een 
 representatief grondmonster (scheurmonster) nemen. Een 
 geaccrediteerd laboratorium dat voldoet aan de norm NEN-
 EN-ISO/IEC 17025 voert de bodemanalyse uit. Op basis van 
 deze resultaten wordt een bemestingsadvies opgesteld. U 
 bemest uw stikstofbehoeftige gewas volgens dit advies. 
 
Zorg ervoor dat u het grondmonster zo laat mogelijk voor het 
bemesten neemt. Een lijst van stikstofbehoeftige gewassen staat in 
tabel 10 Stikstofbehoeftige gewassen en vanggewassen 2019-2021. 
 
- 16 september t/m 30 november 
 U mag in deze periode het grasland op uw klei- en veengrond 
 vernietigen als u direct daarna tulpen, krokussen, irissen of 
 blauwe druifjes (muscari) plant. 
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- 1 november t/m 31 december 
 Kleigrond: U mag in deze periode het grasland op uw 
 kleigrond vernietigen als het eerstvolgende gewas geen gras 
 is.  
 Veengrond: Uw gras op veengrond mag u niet vernietigen. 
 
Regels zand- en lössgrond 
Gras op zand- en lössgrond mag u in verschillende perioden 
scheuren of vernietigen. 
 
- 1 februari t/m 10 mei 
 U mag in deze periode het grasland vernietigen als u direct 
 daarna een stikstofbehoeftig gewas zaait, zoals gras. Een lijst 
 hiervan staat in tabel 10 Stikstofbehoeftige gewassen en 
 vanggewassen 2019-2021. 
 
Wilt u het gewas bemesten met een stikstofhoudende meststof? Dit 
mag alleen als u kunt aantonen dat de aanwezige hoeveelheid 
stikstof in uw grond te laag is voor de stikstofbehoefte van het 
gewas. U laat hiervoor een representatief grondmonster 
(scheurmonster) nemen. Een geaccrediteerd laboratorium, dat 
voldoet aan de norm NEN-EN-ISO/IEC 17025, voert de 
bodemanalyse uit. Op basis van deze resultaten wordt een 
bemestingsadvies opgesteld. U bemest uw stikstofbehoeftige gewas 
volgens dit advies. 
 
Zorg ervoor dat u het grondmonster zo laat mogelijk voor het 
bemesten neemt. 
 
- 11 mei t/m 31 mei 
 U mag in deze periode alleen grasland scheuren als u direct 
 daarna gras zaait. Andere stikstofbehoeftige gewassen zaait u 
 vanaf 11 mei niet meer. 
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Wilt u het gras bemesten met een 
stikstofhoudende meststof voor de 
eerste snede? Of wilt u bepalen 
hoeveel meststoffen als startgift 
gegeven mag worden? Dit mag 
alleen als u kunt aantonen dat de 
aanwezige hoeveelheid stikstof in uw 
grond te laag is voor de 
stikstofbehoefte van het gewas. U 
doet dit op dezelfde manier zoals 
hierboven staat. 
 
- 1 juni t/m 1 september 
 Ook na 31 mei mag u nog 
 grasland scheuren als u direct 
 daarna gras zaait. Vanaf 1 juni 
 meldt u zich hiervoor wel aan. Dit kan tot uiterlijk 7 dagen van 
 te voren op mijn.rvo.nl. U rekent vanaf 1 juni met een korting 
 van 50 kilogram per hectare op uw stikstofgebruiksnorm. U  
 mag tot en met 10 september herinzaaien. 
 
Vervoersbewijzen  
- Wanneer u dierlijke mest afvoert bent u verplicht om hiervan 
 een vervoersbewijs in te dienen. Tot en met 31 maart 2019 
 kunt u dit op papier indienen. Hierna zal het formulier digitaal 
 moeten worden ingediend. 
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Bemesting snijmais 
 
Voor het jaar 2018 zijn er een adviezen met betrekking tot bemesting 
gewijzigd. 
De PH.  
Van belang om te weten is dat de PH op maisland doorgaans veel 
sneller zakt dan op grasland. Maisland op zandgrond heeft bijna 
jaarlijks een onderhoudsbekalking van 1 a 1.5 ton nodig om de PH 
op peil te houden. Hier valt nog steeds veel te behalen. Voor 
zandgrond ligt de optimale PH op 5.5 Een te lage PH kost al snel 10-
20% opbrengst. Tussen bekalken en de drijfmestgift moet ca 3 
weken zitten. Dit om vervluchtiging tegen te gaan. Bekalken in het 
najaar heeft nog altijd de voorkeur. In het voorjaar kan het ook prima, 
mits u maar rekening houdt met de tijdsduur tussen drijfmestgift en 
kalk. Wanneer de PH extreem laag is (<5) raden wij aan om hoe dan 
ook dit voorjaar nog 2 ton kalk te geven. 
Nieuw kali-advies mais. 
Vanuit proeven genomen in de periode 2015-2017 blijkt dat oude 
adviezen omtrent kali bemesting zijn achterhaald. De onttrekking van 
kali in mais is 10 kg K2O per ton DS mais. Dit geldt voor alle 
grondsoorten. Bij 20 ton droge stof mais van een hectare is dus 200 
kg K2O nodig. In het verleden is altijd uitgegaan van 300 kg 
K2O.Van belang om te weten is de hoeveel kali in drijfmest. In het 
algemeen kunnen we stellen dat het toedienen van 40 m3 RV 
Drijfmest de kali behoefte dekt. In het verleden werd er uitgegaan 
van 50m3 RV drijfmest per hectare. Vanuit kali oogpunt is dit dus niet 
nodig. Haalt u vanuit RV drijfmest de 200 kg K2O niet, dan bemesten 
met kali. De goedkoopste manier is om dit via kali 60 te doen. 
Daarnaast is uit proeven gebleken dat het volvelds toedienen van 
kali net zo effectief is als toedienen in de rij. 
Aanpassing maismest. 
De maismest varianten zijn dit jaar allemaal aangepast. 
Zo is de N in de maismest meer ammonium gerelateerd geworden. 
Concreet dus een wat later vrijkomende stikstof. Gezien het 
groeiproces van mais een goede aanpassing. 
Daarnaast zijn de zwavel hoeveelheden verdubbeld. De 10% vanuit 
het verleden is dus nu 20% SO3 
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Uitbreiding kalvermelk assortiment 
 

Sinds kort hebben wij ons kunstmelkassortiment op verzoek 
uitgebreid. 
Naast de vertrouwde producten van Sprayfo, Denkavit en Nutrifeed 
nu ook een 2-tal Normi producten. 
Normi kalverproducten worden geproduceerd door de DMK-
dochteronderneming Norlac GmbH. 
De DMK Group, waar ook DOC Kaas toe 
behoort, is de grootste Duitse 
zuivelcoöperatie. 
Normi is marktleider in Noord Duitsland. 
 
Zuid-Oost Salland neemt een 2-tal Normi 
producten op in het basisassortiment, 
namelijk: 
 

 Normi ASS 
 Normi PLUS 

 
De Normi ASS heeft 50% magere- en volle 
melkpoeder. 
De Normi Plus heeft 60% magere- en volle 
melkpoeder. 
 
Zowel de Normi PLUS en de Normi ASS zijn licht aangezuurd, met 
een PH van 5.9 
 
 
 
Wilt u meer weten en/of specificaties ontvangen, neem dan gerust 
contact op met uw voorlichter. 
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Resistentie-ontwikkeling is goed te monitoren 
  

Ziekteverwekkende bacteriën kunnen 
resistent worden tegen een antibioticum. Het 
middel werkt dan niet meer en toedienen 
helpt dan ook niet om het varken te genezen. 
Daarnaast kan resistentie ook gevolgen 
hebben voor de mens. Via een landelijk 
Vetmap-project blijkt het mogelijk de 
ontwikkeling van resistentie bij varkens, 
pluimvee, vleeskalveren, paarden en 
gezelschapsdieren te monitoren. 
Het terugdringen van antibioticumresistentie is het uitgangspunt van 
het antibioticumbeleid dat eind 2008 is ingezet. Sindsdien is het 
antibioticumgebruik al gedaald met 60 procent. In de veehouderij 
worden zelfs nog nauwelijks antibiotica gebruikt die van belang zijn 
voor de mens. Toch blijft het van belang de ontwikkeling van 
resistentie te volgen om te voorkomen dat er antibiotica wegvallen 
voor gebruik bij de dieren en om risico’s voor de mens te voorkomen. 
 
Extra gegevens nodig 
Om de ontwikkeling van resistentie te kunnen volgen, is het Vetmap-
project – VETerinaire Monitoring Antibioticumgevoeligheid 
Pathogenen – opgezet. Het project is uitgevoerd door de 
Gezondheidsdienst voor Dieren samen met het Veterinair 
Microbiologisch Diagnostisch Centrum van de Faculteit 
Diergeneeskunde. Het ministerie van LNV heeft het project 
gefinancierd. Het project heeft gekeken of passief monitoren van de 
resistentie-ontwikkeling al voldoende informatie oplevert of niet. 
Passief monitoren gebeurt momenteel al doordat de resultaten van 
de monsters die naar de GD worden ingestuurd worden gevolgd. Uit 
het project blijkt dat dit voor een aantal ziekteverwekkers al een goed 
beeld geeft maar het moet wel worden aangevuld met extra 
gegevens, zoals de diercategorie, leeftijd dieren en 
behandelgeschiedenis. Met die aanvullende gegevens is er bij 
varkens al een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingen bij APP, 
E. coli en Streptokokken. Voor Clostridium is er momenteel geen 
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monitoring. Vanuit het Vetmap-project is er een aanbeveling om 
hiervoor een gerichte monitoring te gaan gebruiken. Op dit moment 
wordt bekeken of het Vetmap-project een definitief vervolg kan 
krijgen. 
 
Gerichter behandelen 
Het landelijk bijhouden van de resistentie-ontwikkeling is van belang 
voor de veehouders. Bij een uitbraak van een ziekteverwekker is niet 
altijd direct bekend of de ziekteverwekker nog gevoelig is voor alle 
antibiotica. Daartoe is dan eerst een gevoeligheidsonderzoek nodig. 
Dat geeft aan welke antibiotica nog goed werken of dat een 
ziekteverwekker resistent is. De uitslag van het 
gevoeligheidsonderzoek duurt echter enkele dagen en daar kan bij 
een ziekte-uitbraak niet op worden gewacht. Door nu het antibioticum 
te kiezen op basis van de gegevens vanuit Vetmap – naast de 
historische gegevens van het bedrijf zelf – is een gericht 
behandelingsadvies te geven. Dat vergroot de kans op een goede 
behandeling van de zieke dieren. 
 
Actie nodig 
Door de landelijke ontwikkeling van resistentie bij te houden, is dus 
duidelijk welke antibiotica nog goed werken en veilig gebruikt kunnen 
worden door de veehouders. Tegelijk is bekend waar actie nodig is 
om te voorkomen dat resistentie-ontwikkeling er voor zorgt dat 
bepaalde antibiotica niet meer zijn te gebruiken. Dat is belangrijk, 
want er is voor de behandeling van dieren maar een beperkt aantal 
antibiotica beschikbaar. En de verwachting is dat er (nagenoeg) geen 
nieuwe antibiotica voor dieren zullen komen. 
 
Bron: Varkens.nl 
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2020: mestpannen installeren om de varkensrechten te 
behouden 

 
1 januari 2020 is de cruciale datum voor de ‘stoppers’, die 
gebruik maken van de overgangsregeling. Als hun 
varkenshouderij dan niet 
aan emissienormen 
voldoet, moet de stal leeg 
staan en vervallen de 
varkensrechten. De stal 
laten voldoen aan de 
normen blijkt met 
mestpannen maar een 
betrekkelijk kleine 
investering te vragen. 
 
Als een luchtwasser niet realiseerbaar is, bijvoorbeeld vanwege een 
te geringe omvang van de varkenshouderij, dan bestaan er ook bij 
vleesvarkenshouders nog altijd andere alternatieven. Zoals het 
monteren van mestpannen in de putten. Door de mest periodiek via 
een afsluitbare opening onderin de pannen weg te laten lopen, 
vermindert namelijk het ammoniak-emitterend oppervlak. 
 
Meer vraag 
John van Schriek van Jovas, één van de leveranciers van een 
dergelijk systeem, meldt een toenemend aantal vragen over de 
mestpannen die zij leveren. Het gaat om een aantal Groen Label 
systemen die in 2004 op de RAV-lijst gekomen zijn en die het bedrijf 
al sinds 2012 in de vleesvarkenshouderij installeert. „Het werkt vrij 
simpel om zo’n systeem in de mestput te bouwen”, vertelt Van 
Schriek. „Het is een kwestie van de roosters verwijderen, de 
mestpannen met overloop in de mestput monteren. En ten slotte de 
stop erin om de mest periodiek onder de mestpannen te laten 
stromen. Hiermee kun je aan de ammoniakemissie voldoen die vanaf 
1 januari 2020 voorgeschreven is.” 
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Tot 2.000 varkensplaatsen 
De mestpannen voor vleesvarkens en dragende zeugen produceert 
Jovas altijd op maat. Daarbij houden ze rekening met de reeds 
bestaande mallen. Er zijn drie verschillende uitvoeringen mogelijk, 
namelijk het bakmodel, het gootmodel en het gootmodel met 
kanaalscheidingswand. Volgens Van Schriek zal de investering op 
37 tot 50 euro per vleesvarkensplaats komen. „Aanvragen komen 
vooral van kleinere mesters, minder van de grotere bedrijven. Die 
hebben hun plannen vaak al gerealiseerd met luchtwassers en de 
plannen om nog minimaal vijftien jaar door te gaan. Hun stallen zijn 
vaak groter en is er al een centraal luchtkanaal.” Hij betittelt het 
Jovas-mestpannensysteem dan ook als minder interessant bij 5.000 
vleesvarkens of meer: „Maar wel als het er 2.000 of minder zijn, of 
wanneer is sprake is van een kleine vleesvarkenstak op een 
gemengd bedrijf. Recentelijk hadden we nog een aanvraag van een 
bedrijf met 120 vleesvarkensplaatsen.” 
 
Eventueel verhuren 
Jan Bongen in Aalten, met 1.300 vleesvarkensplaatsen, is één van 
de bedrijven waar Jovas dit systeem komt monteren. De 
varkenshouder vertelt dat hij al in 2013 zijn eerste mestpannen liet 
leggen. Onlangs kreeg hij vergunning om ook de rest van zijn bedrijf 
(700 plaatsen) te voorzien van mestpannen: „Al met al was de 
doorlooptijd van dit project een jaar. De stallen, met vrij diepe putten, 
zijn nog goed. De warme sanering is nog niet uitgekristalliseerd en 
daar wil ik niet op wachten, want ik wil nog zeker 10-15 jaar 
doorgaan. Zonder investering kan ik helemaal niets met de stallen, 
nu kan ik ze eventueel later ook verhuren. Het is voor mij een 
kwestie van kosten/baten-analyse geweest om hiervoor te kiezen. 
Daarbij is dit mestpannensysteem relatief goedkoop.” 
 
Alsnog doorgaan 
De mestput hoeft voor de montage van mestpannen nog niet eens 
helemaal schoon te zijn, al is dat wel plezieriger werken. De grootste 
klus zit in het verwijderen en terugleggen van de roosters. De lege 
mestpannen zijn met 35 kilo per stuk goed hanteerbaar. Dankzij dit 
RAV-erkend systeem kunnen varkenshouders, die misschien al van 
plan waren per 1 januari 2020 hun varkenshouderijtak te beëindigen 
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en de rechten te verkopen alsnog besluiten toch door te gaan. 
„Melkveehouders met een gemengd bedrijf die verplicht moesten in 
inkrimpen, in plaats van te kunnen uitbreiden door de varkenstak af 
te stoten, zou dit in de kaart kunnen spelen. Maar er is wel haast bij 
geboden om mestbakken te installeren, ik zeg altijd dat je bij heel 
goede resultaten in twee mestrondes de investering terugverdient”, 
aldus Van Schriek. 
 
Bron: Pigbusiness.nl 
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Varkens voeden circulaire kunstmest 
  

Varkens zijn circulaire dieren. Zelf groeien ze van reststromen 
uit de humane voedingsmiddelenindustrie en na de slacht gaat 
er niets verloren. Vermalen beenderen 
dienen als grondstof voor het voeden van 
planten. Beenderenmeel wordt door ICL in 
Amsterdam benut als circulaire grondstof 
voor het maken van fosfaathoudende 
kunstmest. 
Op 7 maart opende ICL in Amsterdam een 
productielijn die fosfaathoudende kunstmest 
maakt van de verbrandingsresten van rioolslib 
en beendermeel. Na verbranding bij hoge temperaturen – tot 850 
graden Celsius – blijft een fosfaatrijk poeder over. Dit poeder wordt 
opgewaardeerd tot een fosfaatverbinding die door planten optimaal 
kan worden opgenomen. 
 
Kringloop 
Volgens de meststoffenproducent is dat een stap in de richting van 
de kringloop van fosfaat. Minder fosfaaterts hoeft te worden 
gewonnen in de natuur om kunstmest te produceren. Normaal 
gesproken maakt ICL de kunstmest van fosfaatertsen, maar die 
worden op termijn steeds moeilijker winbaar. Bovendien is het fosfaat 
op slechts een paar plekken ter wereld goed beschikbaar, wat een 
afhankelijkheid van die landen kan opleveren. “Fosfaat is een 
meststof die je op geen enkele manier door een andere stof kunt 
vervangen. Daarom moeten we de fosfaatketens gaan sluiten”, stelt 
Anthony Zanelli, vice-president Phosphate Operation Europe van 
ICL. 
Niet alle P-houdende kunstmeststoffen van ICL zijn met de nieuwe 
productielijn te maken. Het nieuwe proces levert namelijk lagere 
fosfaatgehaltes op dan bij kunstmest uit natuurlijke bron. “In de 
toekomst kunnen we de hoeveelheid circulair fosfaat in nieuwe 
producten vergroten”, aldus Zanelli. 
 
Bron: Varkens.nl 



 

 

25 

 

Konijn zorgt voor variatie op het menu. 
 

Hoe lang is het geleden dat jij konijn op tafel toverde? Verras met 
een origineel gerecht of kies voor een recept dat je al jaren kent. Ga 
je voor klassiek of geef je er liever een moderne draai aan? 
 
Konijn bevat van nature essentiële voedingsstoffen. Het is mager, 
smaakvol en past prima in een gezonde levensstijl. Een portie konijn 
van 100 g levert gemiddeld zo`n 145 kcal. Het is rijk aan 
hoogwaardige eiwitten, vitamine B12, ijzer en selenium en een 
goede bron van zink. Bovendien is het ook nog eens 
lekker veelzijdig! Laat je verrassen en inspireren 
door dit recept, maar vooral … laat het smaken! 
 
Konijnenbouten op de BBQ met een heerlijk zomers 

salade van boontjes, tomaat en feta (4 pers) 
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Horse Star Paardenweide Extra  
 

Horse Star Paardenweide Extra is een graszaadmengsel met een 
laag fructaangehalte (een soort suiker dat door de grasplant wordt 
aangemaakt onder invloed van zonlicht). Gras bevat een aantal 
soorten koolhydraten, een belangrijke groep is de fructanen. Deze 
groep koolhydraten wordt slecht verwerkt door het 
spijsverteringssysteem van paarden en komt onverteerd in het 
darmstelsel. Bij de uiteindelijke afbraak in dit gedeelte van het 
darmstelsel worden dan veel vetzuren gevormd. Door deze verzuring 
ontstaan bacteriën die het verbindingsweefsel tussen de hoefwand 
en hoefbeen van het paard aantasten. Zo kan hoefbevangenheid 
ontstaan. Uit onderzoek is gebleken dat grassoorten die in dit 
graszaadmengsel zijn verwerkt een gereduceerd fructaangehalte 
hebben, waardoor het risico van hoefbevangenheid tijdens de 
weidegang verminderd wordt. Door de 
specifieke samenstelling is Horse Star 
Paardenweide. Ook zeer geschikt voor de 
hooi- en kuilvoerwinning.   
 
Paarden hebben behoefte aan structuurrijk 
gras Het Horse Star assortiment biedt 
paardenhouders direct een compleet pakket 
kant-en-klare graszaadmengsel 
graszaadmengsels voor gezonde en vitale 
paarden.  
 
Beste toepassingsperiode: april - september 
 
Samenstelling: 
10%       Kropaar  
10%       Engels raaigras middentijds diploïd  
15%       Veldbeemdgras  
30%       Timothee  
15%       Beemdlangbloem  
10%       Rietzwenkgras  
10%       Roodzwenkgras met forse uitlopers     
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Eigenschappen: 
-Laag fructaangehalte 
-Kleiner risico op hoefbevangenheid 
-Geschikt voor hooi- en kuilwinning 
-Voedingsrijk mengsel 
-Uitgebreide variërende samenstelling 
 
Inhoud: 15 KG  
 
Uitzaaiadvies: 
80 - 90 KG / hectare 
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Seferto-Horse 
 

Bemesten en bekalken is van essentieel belang om uw 
paardenweide in goede conditie te houden. Seferto-Horse is een 
korrelmeststof die de nodige voedingstoffen voor de paardenweide 
bevat om het gras goed te laten groeien. Deze speciaal-meststof 
levert ook sporenelementen die worden opgenomen door het paard 
en een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid. 
 
Graslandbemesting voorgezond ruwvoer 
Voor de groei van gras zijn met name 
stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) 
essentieel. Zonder deze 
voedingsstoffen groeit het gras 
onvoldoende en ontstaat er een open 
zode. Daarnaast daalt de graskwaliteit 
(voederwaarde) en de grasopbrengst 
als de weide te weinig of niet bemest 
wordt. Seferto-Horse bevat een 
uitgebalanceerde NPK (10-6-8) 
verhouding die aansluit bij de behoefte 
van de paardenweide. 
 
Spoorelementen 
Om goed te functioneren heeft een 
paard sporenelementen en mineralen 
nodig zoals selenium, of magnesium. 
Spoorelementen uit het gras zijn beter 
opneembaar voor paarden dan via krachtvoer. Om deze reden wordt 
er aan Seferto-Horse bijvoorbeeld Selenium toegevoegd. Een 
selenium tekort komt tegenwoordig steeds vaker voor in het ruwvoer, 
terwijl selenium een belangrijk spoorelement voor een paard is. Een 
te kort aan selenium kan leiden tot verminderde weerstand, 
verminderde groei, stijfheid of lusteloosheid. Daarnaast heeft 
selenium een positief effect op de vruchtbaarheid. 
 
 



 

 

29 

 

Bemesten met Seferto-Horse 
Voor een maximale grasopbrengst moeten naast dierlijke mest 
meerdere giften Seferto-Horse gestrooid worden, 500 kg/h in het 
voorjaar en na 2 maanden herhalen met 300 kg/ha. Na het bemesten 
mogen paarden 14 dagen niet in de wei. De meststoffen moeten 
eerst goed door de bodem opgenomen worden. Zodra de mest is 
gezakt, kunnen de paarden veilig van het gras genieten. 
 
Bekalken 
Het toevoegen van kalk (calciumcarbonaat) aan een weide 
(bekalken) zorgt voor een goede pH-waarde van de bodem. Hierdoor 
worden voedingsstoffen in de bodem beter opgenomen door het 
gras. Het najaar is de beste periode om de weide te bekalken. De 
juiste hoeveelheid wordt bepaald aan de hand van de uitslag van een 
bodemonderzoek. Na het bekalken mogen er tijdelijk geen paarden 
in de weide komen. 
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Even voorstellen 
 
Mijn naam is Gerjanne Beltman, 
25 jaar oud en ik woon in 
Schalkhaar. Mijn ouders hebben 
een klein bedrijf met koeien en 
varkens. In 2013 heb ik mijn mbo 
opleiding melkveehouderij 
afgerond en ben ik verder gaan 
studeren aan de Aeres hogeschool 
te Dronten. Hier heb ik de 
opleiding dier- en veehouderij 
afgerond. 
 
Voordat ik bij Zuid-Oost Salland 
ben gaan werken heb ik anderhalf 
jaar als assistent accountant bij 
Countus Accountants en Adviseurs 
in Markelo gewerkt. De 
accountancy bleek niet helemaal 
mijn ding te zijn. 
 
Op vrijdag en het weekend ben ik werkzaam op melkveebedrijf ’N 
Aanvang te Lettele. Hier verzorg ik met veel plezier al jaren de 
voorkomende werkzaamheden voor de 75 melkkoeien.  
 
Sinds januari 2019 ben ik werkzaam bij Zuid Oost Salland en houd ik 
mij bezig met mestboekhoudingen, kringloopwijzers en 
ondersteuning van de collega’s. Ik heb er erg veel zin in. 
 
Vriendelijke groet, 
Gerjanne Beltman 
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Winactie kruiwagen Tuinexpo Luttenberg 
 

Op 22 t/m 24 februari 2019 werd er in Luttenberg de Tuinexpo 
gehouden. Ook wij stonden hier met een stand. De bezoekers 
mochten bij onze stand het gewicht raden van het "nooit meer lek 
wiel" 
 
Wij feliciteren de heer en mevrouw Gerrits uit Raalte met hun 
gewonnen kruiwagen. 
Het wiel woog 2678 gram. 
Fam. Gerrits zat hier slechts 3 gram naast met 2675 gram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

32 

 
 



 

 

33 

 
 


