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Boer en arts samen verder
Het project ‘Gezonde Partners’ zorgt voor een
nieuw samenwerkingsmodel tussen boer en
dierenarts. Het verbeteren van de diergezondheid en het dierwelzijn in de melkveesector is het doel.

Melkveehouderij
Klassiek is de verhouding tussen veehouder en dierenarts een klant-dienstverlenerrelatie. Juist dát wil het project ‘Gezonde Partners’ veranderen, zodat er voor beide partijen
een win-winsituatie ontstaat. Daarvoor is een
nieuwe relatie nodig, waarbij doelen, profijt
en verantwoordelijkheden worden gedeeld.
In de pilot die vorig jaar is uitgevoerd,
blijkt dat de diergezondheid op vrijwel alle
deelnemende bedrijven is verbeterd. Zo’n 80
procent van de dierenartsen maakte meer
betaalde adviesuren, terwijl de curatieve kosten daalden. Zowel boeren als dierenartsen
zeiden dat de arbeidsvreugde is toegenomen.
Melkveehouder Joost Muskens uit Elshout
kijkt tevreden terug op zijn deelname aan het
pilotproject ‘Gezonde Partners’ vorig jaar.
Hij heeft zich al aangemeld voor het vervolg-

traject. Zijn enthousiasme komt voort uit de
goede resultaten. ‘Zo hebben we bijvoorbeeld
de kalversterfte en het medicijngebruik naar
beneden kunnen brengen.’
Maar het begint volgens Muskens met het
maken van afspraken met de dierenarts. ‘Normaal gesproken belde ik de dierenarts alleen
op, als er een probleem was. Nu nodigde
ik hem uit aan de keukentafel, als partner.
Samen hebben we doelen gesteld en duidelijke afspraken gemaakt.’
Dat werkt volgens de melkveehouder
goed. ‘Afspraken vastleggen met een ander
legt je een gezonde druk op. Je moet ze wel
nakomen. Gedeelde verantwoordelijkheid
betekent dat je elkaar kunt aanspreken op
elkaars inzet.’
Nu komt de dierenarts niet alleen langs,
als de melkveehouder hem nodig heeft.
Hij brengt ook spontaan een bezoek. ‘Dan
bekijken we samen hoe het gaat en of we op
bepaalde punten moeten bijsturen.’
Muskens kan het elke melkveehouder
aanraden. ‘Maar’, benadrukt hij, ‘je moet als
ondernemer wel openstaan voor kritiek of
beter gezegd: advies. Want je kunt kritiek zien
als bedreiging, maar ook als een kans en dan
is het ineens advies.’

Het project is een initiatief van Courage, de
Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit
Utrecht en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD). Dit
met steun van LTO, ZLTO, Dactari Dierenartsencoöperatie en het ministerie van Economische Zaken.
Carel de Vries van Courage noemt de
pilot een succes. ‘Vrijwel alle elf deelnemers
hebben positief gereageerd en zijn er in hun
bedrijfsvoering op vooruitgegaan. Ook de dierenartsen zijn tevreden. Zij kunnen veel meer
dan voorheen hun kennis inzetten.’
In het vervolgtraject, waarvoor zo’n
zeventig plaatsen beschikbaar zijn, gaan de
organiserende partijen boer en arts nog meer
ondersteunen. ‘Bijvoorbeeld met een cursus
communicatie voor dierenartsen, zodat hij
goed kan inschatten wat er speelt bij de ondernemer en er vervolgens een helder doel en de
juiste kengetallen aan kan koppelen.’
Geïnteresseerde melkveehouders kunnen
zich voor deelname aan het project ‘Gezonde
Partners’ aanmelden door een mail te sturen
naar gezondepartners@outlook.com. Meer
informatie is verkrijgbaar bij Rik Vlemminx
via (06) 21232603 of bij Geart Benedictus via
(06) 51198707.
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Dijkbeheer met schapen: wat
werkt wel en wat niet?

ZLTO en de waterschappen Aa en Maas en
Brabantse Delta hebben de afgelopen jaren verschillende pilots voor dijkbeheer door schapen
uitgevoerd. De resultaten worden gepresenteerd
tijdens vier bijeenkomsten. De bijeenkomsten van
Aa en Maas vinden plaats op 14 november in Lith
en op 22 november in Cuijk. De bijeenkomsten van
Brabantse Delta staan gepland voor 4 december
in Heijningen en 6 december in Raamsdonksveer.
Aanmelden voor de bijeenkomsten van waterschap
Aa en Maas kan via de mail: secr_hertogswetering@aaenmaas.nl of telefonisch via (088) 17 88
000. Voor de bijeenkomsten van Brabantse Delta
ontvangen schapenhouders persoonlijk een uitnodiging.

Zorgen over fauna? Bezoek
een van de ZLTO gebiedsdagen

ZLTO houdt binnenkort enkele gebiedsdagen over
fauna. Vanuit het ZLTO-bestuur is Jeannette van de
Ven het eerste aanspreekpunt voor alles wat met
fauna te maken heeft. Ze is al verschillende keren
met leden en andere partijen het veld in geweest
en elke keer is ze geraakt door de passie en de
betrokkenheid van de inwoners of gebruikers van
het gebied. Maar er zijn ook zorgen: over schade,
preventie, dierziektes en onwerkbare relaties. Tijdens de gebiedsdagen bent u in de gelegenheid
om uw zorgen te delen met uw relatiebeheerder.
En tegelijkertijd is er iemand aanwezig die voor u
een account kan aanmaken op www.faunaschade.
nl zodat u in het vervolg makkelijk uw schade kunt
melden. De uitnodiging volgt binnenkort.

Beregeningsvergunning vervalt
in groot deel Noord-Brabant

Wilt u ook het komende jaar blijven beregenen, dan
hebt u in een groot deel van Noord-Brabant een
bedrijfswaterplan nodig. In het plan geeft u aan
hoe u bewust met water op het bedrijf omgaat om
de kwaliteit van het grondwater op peil te houden.
Doordat u bewust met water omgaat op het bedrijf,
komen met het bedrijfswaterplan het voorjaarsverbod en urenverbod te vervallen. Als u ook een
bedrijfswaterplan op wilt laten stellen, dan kunt u
een mail sturen naar Inge Meijers van ZLTO: inge.
meijers@zlto.nl. Vervolgens wordt een afspraak
voor u ingepland.
www.bedrijfswaterplan.nl

Stimuleringsregeling voor extra
waterbesparende maatregelen

ZLTO heeft in samenwerking met de waterschappen
een stimuleringsregeling vanuit provincie NoordBrabant gekregen. Als u extra waterbesparende
maatregelen op uw bedrijf toepast, dan kunt u voor
de stimuleringsbijdrage in aanmerking komen. U
kunt tot maximaal 5.000 euro per bedrijf ontvangen. Er is een financiële bijdrage beschikbaar voor
peilgestuurde drainage, waterconserveringsmaatregelen en bodem- en teeltmaatregelen. U kunt
ook met terugwerkende kracht voor het bedrag in
aanmerking komen als u vanaf 1 januari 2017 al
een van deze maatregelen hebt uitgevoerd.
Dierenartsen en melkveehouders trekken samen op in het project ‘Gezonde Partners’.
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Vindt bij de toekenning van fosfaatrechten een generieke korting plaats?
Bij de toekenning van de fosfaatrechten vindt een
generieke korting plaats van 8,3 procent. Grondgebonden bedrijven zijn volledig vrijgesteld van
de generieke korting.
Bedrijven met een relatief klein fosfaatoverschot krijgen gedeeltelijke vrijstelling. Deze bedrijven worden
alleen gekort voor zover de fosfaatproductie van
melkvee de fosfaatruimte te boven gaat.
De definitie van grondgebondenheid in het stelsel van
fosfaatrechten verschilt op een aantal punten van
de definitie van grondgebondenheid in het fosfaatreductieplan: een bedrijf is grondgebonden, als de
fosfaatproductie van melkvee lager of gelijk is aan
de fosfaatruimte.
De fosfaatproductie van het melkvee gaat om het

aantal dieren in de categorieën 100, 101 en 102, die
op 2 juli 2015 aanwezig waren op het bedrijf. Bij het
jongvee tellen dus ook de mannelijke dieren mee.
De fosfaatproductie van een kalf (101) telt voor 9,6
kilo en van een pink (102) 21,9 kilo fosfaat. De fosfaatproductie van een melkkoe (100) is afhankelijk
van de melkproductie: hoe hoger de melkproductie,
hoe hoger de fosfaatnorm. Er wordt gerekend met
de gemiddelde melkproductie van het bedrijf over
het kalenderjaar 2015. Dit wordt bepaald door de in
2015 geleverde hoeveelheid melk te delen door het
in 2015 gemiddeld op het bedrijf aanwezige aantal
melkkoeien.
De fosfaatruimte is de in de Gecombineerde opgave
2015 geregistreerde oppervlakte landbouwgrond
maal de fosfaatgebruiksnorm 2015, plus de geregi-

streerde oppervlakte natuurterrein in 2015 maal de
hoeveelheid fosfaat die op natuurterrein mag worden
gebruikt. Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl.

In deze rubriek worden de leden vermeld die
onlangs zijn overleden. ZLTO wenst de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van het verlies.
Op verzoek van de familie delen wij mede dat op
28 oktober 2016 is overleden J.J.P.M. Coolen uit
Lierop.

Tot uw dienst
Heeft u zelf een vraag aan ZLTO, wilt u iets kwijt,
heeft u tips voor Nieuwe Oogst of een klacht?
Neem dan contact op met de ZLTO Informatielijn.
Dat kan van maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer
073 - 217 33 33 en altijd per mail: info@zlto.nl.

www.zlto.nl

ZLTO Sociaal
Voor hulpverlening en begeleiding bij relatie- of
generatieproblemen, verlies, ziekte of het maken
van keuzes kunnen leden gratis een beroep
doen op sociaal-medewerkers Peter Greijmans
(Oost en Midden) via (06) 29520293 en Willem
Leys (West en Zeeland) via (06) 29520242 www.zlto.nl/sociaalwerk

