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GAJK-DAG 2018
ON TOUR
Op vrijdag 16 maart 2018 organiseerde het 

Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt haar 

jaarlijkse dag voor leden. De vijfde editie, 

waarbij dit jaar met ruim 45 jongeren een 

bezoek is gebracht aan slachterij Westfort  

te IJsselstein. 

Westfort neemt een voortrekkersrol op de verduurzaming van de Nederlandse 

vleessector en loopt voorop als het gaat om het gebruik van (eigen) energie 

en transparantie in de sector. Er vinden bijna dagelijks rondleidingen plaats. 

“Door te laten zien, krijg je begrip voor wat je doet”, is hierbij het credo; wat 

ook geldt voor veel van de GAJK-leden die thuis een eigen bedrijf hebben. Op 

het gebied van dierenwelzijn richt Westfort zich met name op de rust van de 

varkens bij transport, ontvangst en verblijf. Ook maken zij gebruik van een 

nieuwe innovatieve manier van verdoven, die nog niet gebruikelijk is in de sector. 

Voor veel leden was het de eerste keer 

in een slachterij. Goed om 

eens een kijkje “binnen 

de keten en in andermans 

keuken” te hebben gehad, 

was een veelgehoorde reactie  

na afloop.

Vervolgens vertrok de 

bus naar Echteld voor een 

goede lunch, waarna een 

bezoek gebracht werd 

aan melkveehouder Van Dee in IJzendoorn. Dit 

melkveebedrijf heeft een hoge gezondheidsstatus, 

waardoor antibioticagebruik wordt gereduceerd. 

Leerzaam om te horen hoe zij antibioticagebruik 

reduceren door de koeien niet meer droog te zetten. 

Al met al was het een nuttige en gezellige dag met  

veel interactie!

JUBILEUM 
AJK OUDE 
IJSSELSTREEK 
40 JAAR!
Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt feliciteert AJK Oude 

IJsselstreek met het 40-jarig jubileum van de vereniging. Op 

vrijdagavond 25 mei 2018 vindt het jubileumfeest plaats op de deel 

bij Vossers, waarbij alle leden en oud-leden van harte welkom 

zijn. Op de Facebook pagina van AJK Oude IJsselstreek vind je  

meer informatie.

Eind maart is op de Aeres Hogeschool Dronten de aftrap gegeven 

voor de MaïsChallenge 2018. In de MaïsChallenge gaan 41 jonge 

boeren met elkaar de strijd aan wie het beste maïs kan telen. Dit jaar 

is er speciale aandacht voor bodem en milieu. Veehouders moeten 

van heel wat markten thuis zijn om succesvol een bedrijf te leiden. De 

ruwvoerteelt is hierin een belangrijke factor. Een boer is afhankelijk 

van de bodem, daar zit het kapitaal. Belangrijke knelpunten in de 

maïsteelt zijn de organische stof en verdichting. Bodemverdichting 

kan tot 40% opbrengstderving leiden. Ook de klimaatverandering, 

met steeds vaker extreme buien en extreme droogte, vraagt om 

aanpassing. In dit kennisproject komen alle facetten 

van het maïs telen aan bod, in masterclasses wordt 

kennis aangereikt die gelijk in de praktijk toegepast 

kan worden op eigen percelen. 

De MaïsChallenge is een 

samenwerking tussen Limagrain, 

Eurofins Agro en NAJK. 

Heb je de lenteactie op de GAJK Facebook pagina al gezien? Maak kans op een Yes We Farm Romper door de stoerste boeren babyfoto van jouw kleintje te delen met #yeswefarm!

MAIS 
CHALLENGE 2018 
IN VOLLE GANG

ALGEMENE LEDEN-
VERGADERING PJG
Op donderdag 19 april 2018 vond de ALV 
van Plattelands Jongeren Gelderland (PJG) 
plaats. De avond werd gecombineerd met 
een bedrijfsbezoek aan De Wenum Hoeve in 
Wenum Wiesel. Dit voormalige melkveebedrijf 
is omgeschakeld naar de huidige bedrijfsopzet 
met jongvee opfok, vleesveehouderij en 
zorgboerderij. Na een rondleiding over het 
bedrijf was het tijd voor het formele gedeelte 
van de avond.

TERUGBLIK 2017 EN BLIK VOORUIT
De avond startte met een brainstormsessie over de uitdagingen waar verenigingen 

en haar besturen anno 2018 voor staan, vervolgens werd het jaarverslag en financieel 

jaarverslag van 2017 gepresenteerd door PJG bestuurders Lisanne Penterman 

en Annemarie Slagman. Het bestuur van PJG is op dit moment volop bezig met 

een herziening van de verenigingsstructuur, waarbij PJG samen optrekt met het 

vijfkoppige bestuur van GAJK. Op 30 mei 2018 is een tweede ALV gepland, waarbij de 

vijf huidige bestuursleden van GAJK aantreden tot het Dagelijks Bestuur van PJG/

GAJK. Alle AJK en JAV voorzitters hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. 

AFSCHEID VAN SUZANNE RUESINK  
EN STEFAN REGELINK
De ALV van Plattelands Jongeren Gelderland was tevens het moment waarop 

GAJK voorzitter Suzanne Ruesink en GAJK bestuurder Stefan Regelink afscheid 

namen. Stefan Regelink licht toe dat hij tijdens zijn bestuursperiode onder andere 

een steentje heeft kunnen bijdragen aan het promoten van de agrarische sector. 

Hij heeft gezellige en leerzame activiteiten mogen organiseren, veel mensen 

leren kennen en hiermee een groot netwerk opgebouwd. Hij kijkt terug op een 

super leerzame periode en kan dit iedereen aanbevelen. Suzanne Ruesink vult aan 

dat zij als voorzitter van het GAJK en als boerin veel contacten onderhoudt met 

ambtenaren. Veel ambtenaren hebben weinig kennis van de agrarische sector, maar 

hebben wel de interesse en willen graag gevoed worden met informatie. Suzanne 

roept iedereen op om hiervan gebruik te maken en om je te laten zien bij zowel de 

gemeente als Provincie. Plattelands Jongeren Gelderland en Gelders Agrarisch 

Jongeren Kontakt danken Suzanne en Stefan voor hun inzet en betrokkenheid!

BIJNA KLAAR 
VOOR DE AVG

Plattelands Jongeren Gelderland en Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt zijn druk bezig met de 

voorbereidingen voor de nieuwe Privacywet die op 25 mei 2018 gaat gelden. Binnenkort ontvang je 

meer informatie over deze wet en het nieuwe privacybeleid. 

Heb je vragen of opmerkingen, neem gerust contact op via info@gajk.nl

Op de ALV van 30 mei 

2018 worden de nieuwe 

dagelijks bestuurders 

van PJG/GAJK gepres-

enteerd, hierbij komt 

ook de onderlinge 

taakverdeling voor  

het nieuwe seizoen  

aan bod.

GAJKatern • mei 2018 • #37GAJKatern • mei 2018 • #37



Uitgelicht! 

4 AJK activiteiten
In gesprek met

CDA & CDJA
GELDERLAND

Op 1 mei 2018 waren bestuurders en leden van Gelders Agrarisch Jongeren 

Kontakt aanwezig op een agrarische thema-avond van het CDJA Gelderland. 

Op het provinciehuis in Arnhem, de plek waar de provinciale politiek plaatsvindt, 

ging GAJK in gesprek met Jan Jacob van Dijk (gedeputeerde van de Provincie 

Gelderland, met als portefeuille Vitaal Platteland). 

Gedurende het gesprek werden actuele zaken in de agrarische sector besproken en 

werd ingegaan op ontwikkelingen in de provinciale politiek die de agrarische sector 

raken of juist helpen. Er is gesproken over de nieuwe verkiezingsprogramma’s, de 

JOLA, het Plussenbeleid en de verbinding tussen boer en burger. Wil je meer 

weten of heb je interesse aan te sluiten bij een volgend bezoek? Neem contact 

met ons op!

In gesprek over de trends in food en op 

zoek naar meer verbinding in de keten: 

eind januari gingen jonge boeren uit de 

Achterhoek en Liemers op bezoek bij 

het Graafschap College te Doetinchem. 

Hier is kennisgemaakt met de koks- en 

bakkersopleiding en werd ingegaan 

op de trends in food. Denk aan 

meer transparantie, duurzaamheid 

en betrouwbare claims bij de 

presentatie van producten. In deze 

samenwerking trekt GAJK samen 

op met het Graafschap College en de 

Smaakacademie Achterhoek. Tijdens 

smaakwerkplaatsen wordt ingegaan 

op vakkennis over verschillende 

productgroepen, om zo de Achterhoekse 

voedselsector op de kaart te zetten 

en ketensamenwerking in de regio te 

stimuleren. 

Meer informatie en een 

verslag van de laatste 

Smaakwerkplaats vind je op 

smaakacademieachterhoek.nl 

Voor de meeste lokale AJK’s geldt dat het seizoen 2017/2018 er zo’n beetje op zit en 

de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen getroffen worden. Tijd voor een korte 

terugblik! Wat organiseerden de lokale AJK’s in de afgelopen maanden zoal?

De smaak van de 
Achterhoekse en 

Liemerse boer

SMART GRASS 
PRODUCTION
HAS Hogeschool volop  
bezig met praktijkproeven

In 2017 startte Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt met het project 

Smart Grass Production. In dit project gaan jonge boeren uit de regio 

Rivierenland samen met de HAS Hogeschool en bedrijfsleven op zoek 

naar de maximale gras productie tegen een minimale milieubelasting. 

Praktijkproeven
Dit voorjaar startte de tweede lichting HAS afstudeerders binnen het 

project. Op percelen bij jonge boeren en op een viertal proefvelden op 

Hoeve Boveneind in Herwijnen doen de studenten praktijkproeven 

om zo de grasopbrengst te meten en te vergelijken op hoeveelheid 

en kwaliteit. Maandelijks komen de betrokken jonge boeren bijeen 

om de resultaten van de proeven met de studenten te bespreken. Ook 

zijn er geregeld sprekers te gast om dieper in te gaan op bepaalde 

thema’s. Zo ging Piet Riemersma van Van Iperen op 12 april 2018 in 

op de optimalisatie van ruwvoer in relatie tot bodem en (kunst)mest 

en vond op 26 april 2018 een farmwalk plaats met Mark Jan Vink van 

Barenbrug.

Noteer alvast in je agenda
Op vrijdag 14 september 2018 vindt de tweede editie van de Dag van 

Hoeve Boveneind plaats. Tijdens deze dag worden de ervaringen van 

afgelopen anderhalf jaar gedeeld. Er vinden verschillende demo’s 

plaats, de proefvelden kunnen worden bekeken en doorlopend is er 

een machineshow. Alle GAJK leden zijn van harte welkom op deze 

dag.

  @grasopbrengst
LTO NOORD ACADEMIE 
INSCHRIJVING GESTART

GAJK lid, jonger dan 35 jaar en interesse in een 

bestuurlijke carrière om je verder te ontwikkelen? 

Meld je dan aan voor het Talentenprogramma 

van de LTO Noord Academie. Het 

Talentenprogramma is speciaal ontwikkeld voor 

jonge leden of bestuurders die verder willen. 

Binnen het programma ga je aan de slag met je 

eigen competenties en vaardigheden. 

Alle talenten van LTO Noord, ZLTO, LLTB en 

AJK volgen gezamenlijk een basisprogramma. 

Binnen dit programma start je een zoektocht 

naar je eigen talenten en drijfveren, maak je 

onder leiding van een coach een Persoonlijk 

Ontwikkel Plan (POP) en heb je intervisies met 

medestudenten. Maar dat is niet alles: er staan 

ook bedrijfsbezoeken op het programma en je 

werkt aan een aantal praktijkopdrachten. Meer 

informatie via de website van LTO Noord, je 

aanmelding moet voor 28 mei 2018 binnen zijn. 

AJK Aalten Winterswijk was begin maart te gast op 

het melkveebedrijf van Kaasboerderij Weenink te Lievelde. Op dit melkveebedrijf met 115 

melkkoeien wordt een gedeelte van de melk verwerkt in hun eigen kaasmakerij. Tijdens 

deze avond was Jasper Rijntjes van ForFarmers te gast, hij ging in op de ‘visie efficiënt 

melken’ aan de hand van het programma Melk€fficiënt van ForFarmers.

AJK Samen Vooruit ging begin februari op bezoek 
bij Gunnewick Mengvoeders in Vragender. Ingegaan werd op het zo efficiënt 
mogelijk benutten van mineralenstromen, waarbij de onderwerpen bodem, 
bemesting, voederwinning en rantsoensamenstelling voor zowel rundvee als 
varkens vertaald worden naar het juiste recept. Ook was er een rondleiding door 
de fabriek en opslagloodsen. 

Open Jongeren 
Werk Lochem en 
AJK Laren Lochem  
organiseren elk jaar een oud ijzer actie. In het 

buitengebied van Laren en Lochem gingen 

enthousiaste vrijwilligers op 13 en 20 januari 2018 

langs de deuren om oud ijzer op te halen en zo 

extra inkomsten voor de verenigingspot  

te genereren.

AJK Ederveen ging in het 
tweede weekend van april op excursie naar 
Oost-Duitsland (Maagdenburg). Samen met 
PJGU Woudenberg is een driedaags bezoek 
gebracht aan verschillende bedrijven, waaronder 
een zeugenbedrijf met 6000 zeugen en een melkveehouder met 2600 melkkoeien. Ook mocht het Duitse uitgaansleven natuurlijk niet 

ontbreken in het programma. 
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