
 

 

Veel…! 

Geachte relaties, 

De kerstdagen en jaarwisseling staan voor de deur, een tijd om even stil te staan bij het jaar 2016 en 

keuzes te maken voor het nieuwe jaar.  

Het woord ‘veel’ is een woord wat veel zaken van 2016 samenvat. 

Veel melk is er geleverd, veel gras is er geoogst, veel dieren hebben we gehouden, veel 

veranderingen op het gebied van wetgeving, veel aandacht voor bodemvruchtbaarheid. 

De ondernemersdrang is het gehele jaar gebleken doordat boeren veel melk hebben afgeleverd aan 

de fabrieken, dit ging gepaard met veel vee op de bedrijven. Als sector wordt er daarmee veel mest 

geproduceerd en dat leidde tot veel commotie op het gebied van wet- en regelgeving. Het zat er 

langere tijd aan te komen, maar eind 2016 worden de contouren toch duidelijk. 

Welke ruimte krijgen wij als sector in Nederland en in Europa. Aan de keukentafel is er veel over 

gesproken in ieder geval. Wij geloven in de kansen in Nederland waar we over goede grond 

beschikken en een goed klimaat waarmee men goed kan melken en goede gewassen kan telen. 

Daarbij komt dat de mentaliteit in de sector zeer daadkrachtig is en deze kracht moeten we blijven 

benutten om ook de jonge generatie perspectief te bieden.  

Als bedrijf hebben we veel vertrouwen in de toekomst en zin om samen met u te werken aan een 

gezonde land- en tuinbouw. De weg die we o.a. ingeslagen zijn met kennisoverdracht en de keuzes in 

het assortiment krijgen aandacht.  

Bij Mulder Agro hebben we dit jaar het team uitgebreid met Tim en met Bram. Daarnaast is de loods 

herbouwt na de brand van 2015 en zijn andere gebouwen gerenoveerd. We blijven daarmee letterlijk 

en figuurlijk timmeren aan continuïteit. Kortom, volgend jaar zult u weer veel meer van ons horen. 

 

Mochten er tijdens de feestdagen voornemens op tafel komen voor 2017 die u met ons wilt delen 

dan horen wij dat graag.  

Voor nu wensen wij u fijne kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2017. 


