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welke rollen en taken voor jullie (als bestuur) het belangrijkst zijn. Handig om de
neuzen allemaal dezelfde kant op te krijgen of de stip op de horizon te bepalen
voor jullie vereniging. Je kan het spel, inclusief begeleiding, aanvragen bij PJG/
GAJK. Neem hiervoor contact op via info@gajk.nl.

NAJK en GAJK hebben een divers aanbod voor jouw AJK. Denk aan

WERELDBOEREN 2.0

cursussen voor bedrijfsopvolgers, discussieavonden in samenwerking

Boeren en tuinders over de hele wereld zorgen voor de voedselproductie. Het

met NAJK partners of een spel over de toekomst van jouw vereniging.

duurzaam voeden van de wereld is een hele uitdaging. Daarbij spelen onderwerpen

Uit dit aanbod lichten we twee activiteiten uit:

als (lokale) beschikbaarheid en kwaliteit van voedsel een belangrijke rol. Biedt
Nederland voldoende kansen? Is voedselproductie het enige verdienmodel? Hoe

VERENIG JE VERENIGING

kunnen we als boeren en tuinders wereldwijd onze kennis delen? In samenwerking

Vanaf het najaar van 2018 heeft PJG het verenigingen-spel van Stimuland

met Rabobank organiseert NAJK discussieavonden die ingaan op deze vragen. Je

beschikbaar. Dit spel is een instrument om je rol en taken als verenigingsbestuur

kunt een avond Wereldboeren aanvragen via de lokale Rabobank in jullie regio of

scherp te stellen. Voor welke rol en taken je ook kiest: het belangrijkste is dat

via info@najk.nl.

het duidelijk is wat je doet. Voor iedereen. Het spel bestaat uit kaarten met
verschillende rollen en taken. In ongeveer een uur speeltijd bepaal je samen
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Het zomerseizoen is ten einde, dit betekent
dat het (G)AJK seizoen weer van start is!

En, bij de start van een nieuw seizoen hoort
natuurlijk de startavond - waarbij alle AJK
bestuurders en het bestuur van het GAJK bij
elkaar komen. Dit seizoen organiseert het
GAJK regionale startavonden, waarvan de
eerste plaatsvond in de regio Achterhoek op
woensdag 3 oktober in Lievelde.

STARTAVOND - 3 OKTOBER 2018
We waren te gast bij Kaasboerderij Weenink te Lievelde, een veelzijdig bedrijf waar een groot deel van de melk zelf verzuiveld
wordt in de moderne kaasmakerij op de boerderij. De familie Weenink gebruikt nog steeds rauwe melk voor de kaas en
verwerkt de melk ook tot yoghurt, kwark, hangop, karnemelk en boter. Ook biedt Kaasboerderij Weenink allerlei activiteiten,
zoals boerengolf, kinderfeestjes en veel meer. Na een barbecue op locatie en een rondleiding over het bedrijf was het tijd voor
het inhoudelijke programma van de avond.

------------

ilieu-advies

R uimtelijk advies

B ouwkundig advies

AJK - GAJK - NAJK
De avond werd afgetrapt door GAJK voorzitter Gert-Jan Eggink met een presentatie over het activiteitenaanbod van
het GAJK voor aankomend seizoen. Verder startte Gert-Jan het gesprek over de onderlinge samenwerking, lichtten de
verschillende AJK bestuurders toe wat zij aankomend seizoen op de planning hebben en welke actuele thema’s er spelen op
lokaal niveau. Daarnaast werd ingegaan op hoe de vereniging georganiseerd is, wat AJK, GAJK en NAJK haar leden biedt

Redactie:		
GAJK bestuur

en hoe belangenbehartiging er uit ziet. Ook NAJK voorzitter André Arfman was aanwezig om meer te vertellen over de visie
en werkwijze van het NAJK. De avond werd afgesloten met het uitwisselen van nieuwe ideeën voor de actie YES WE FARM!
Het was een drukbezochte avond, goed om te horen wat er bij de verschillende AJK’s speelt, en het belooft weer een mooi

Eindredactie:
Ellen de Lange

seizoen te worden! Voor de regio Veluwe geldt dat een inhoudelijke avond voor AJK bestuurders nog op de planning staat.

Redactieadres:
GAJK | Zeelandsingel 40
6845 BH Arnhem
T: 06 10 29 61 87
E: info@gajk.nl

ZONE.COLLEGE &
GAJK WERKEN
SAMEN

Dit

seizoen

is

het

GAJK

een

samenwerking gestart met het Zone.
college. Zone.college is sinds dit

schooljaar de nieuwe naam van AOC Oost en de

Vormgeving & Druk:

- - - - - - - - - - - -Buiten gewoon goed geregeld
Mull2Media

Groene Welle. De samenwerking tussen Zone.college

en het GAJK is geïnitieerd om meer jongeren kennis te laten maken met

het aanbod van lokale AJK verenigingen en de activiteiten van GAJK.

Het Gelders Agrarisch

Jongeren Kontakt wordt
ondersteund door:
LTO Noord

Onze adviseurs, bouwkundigen en tekenaars loodsen u door de wetten en
regels van het buitengebied. Van stalontwerp en bestemmingsplanwijziging
tot vergunningaanvraag en bouwbegeleiding. Altijd op zoek naar het beste
resultaat voor úw bedrijf.

Ook biedt deze samenwerking jongeren de kans meer kennis op te doen over wat bestuurswerk je
oplevert en wat het belang is van belangenbehartiging door Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt. In
deze samenwerking wordt gezamenlijk opgetrokken met het Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt, om
ook de jonge agrariërs in de provincie Overijssel te bereiken en te betrekken.

GASTLESSEN EN EXCURSIE NAAR BRUSSEL
Wat staat er aankomend seizoen op het programma? Op woensdagochtend 14 november 2018 verzorgt
GAJK een gastles in Doetinchem. Waar GAJK voor staat en het activiteitenaanbod van AJK’s en GAJK
komt dan aan bod. Ook vindt tijdens deze les de voorbereiding van de gezamenlijke excursie naar Brussel
plaats. Op donderdag 29 november wordt met zo’n vijftig jongeren (Zone.college en AJK leden) een bezoek
gebracht aan CDA Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik in het Europees Parlement in Brussel. Doel is
om meer te zien en horen over wat het Europees Parlement doet en welke invloed besluitvorming in Brussel
heeft op de Nederlandse land- en tuinbouw. Onderdeel van de samenwerking is daarnaast de gezamenlijke
organisatie van de GAJK-dag van 2019. Hierover lees je meer in het volgende GAJKatern.

Barneveld 0342 47 42 55 | Lichtenvoorde 0544 37 97 37
info@vanwestreenen.nl | www.vanwestreenen.nl
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DAG VAN HOEVE
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Op vrijdag 14 september vond de tweede editie van de Dag van Hoeve Boveneind
plaats. Tijdens deze dag stond het opdoen van nieuwe kennis en vooral ook praktische
inzichten over bodemkwaliteit, bemesting en graslandbeheer centraal. De Dag van
Hoeve Boveneind is onderdeel van het project Smart Grass Production. In dit project

gaan jonge boeren uit de regio Rivierenland op zoek naar de maximale gras productie
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tegen een minimale milieubelasting.

Sinds 1884 boert mijn familie al op de boerderij ‘Edenoord’

Vanaf 2015 zit ik met mijn ouders in het bedrijf ‘Van Zoelen

KENNIS, ERVARING
EN NETWERK DELEN

nabij de plaats Druten, in Het Land van Maas en Waal.

OPENINGSWOORD DOOR JAN HUITEMA

Melkvee’. We houden ongeveer 140 melkkoeien en 70 stuks

Ik hou van netwerken, kennis opdoen, ervaringen

Dit project is gestart in 2016 en vanaf dat moment

Het openingswoord van deze dag werd verzorgd door Jan Huitema, VVD

zich in Brussel hard maakt om kunstmestvervangers buiten de gebruiksnorm

jongvee op 105 ha. land. Sinds mei 2017 verkopen we kaas

delen en ik hoor graag wat er speelt. GAJK is één

ben ik erbij als ambassadeur. Sinds kort zit ik in het

Europarlementariër, woordvoeder land- en tuinbouw en melkveehouder in

voor dierlijke mest te krijgen en wat maakt dat de Nitraatrichtlijn (van 1991) niet

(vernoemd naar de boerderij en gemaakt van eigen melk)

van de initiatiefnemers van het project Smart Grass

bestuur van GAJK waar ik de net genoemde punten

Makkinga. In zijn betoog gaf hij aan dat optimalisatie van de grasproductie van

meer van deze tijd is. De ontwikkelingen op het gebied van mestverwerking zijn

door middel van automaten en regionale markten. Met

Production; waar kennis, ervaring en netwerk wordt

ook voor de jonge agrariër en andere betrokkenen

eigen grond de kern is van goed boeren en hoe een gezonde bodem bijdraagt

tenslotte sterk verbeterd, ook draagt het gebruik van kunstmestvervangers bij

dit product proberen we mensen uit de omgeving met de

opgedaan en gedeeld op het gebied van bemesting

tot waarde kan brengen!

aan circulaire landbouw. Hij gaf aan dat boeren zelf de oplossingen in handen

aan het kringloopdenken in de landbouw. Jan Huitema moedigde de jonge boeren

boerderij te verbinden.

van grasland op rivierkleigronden.

hebben om o.a. klimaatverandering aan te pakken en dat het belangrijk is dat

aan vooral door te gaan met innovatie en samenwerking op de thema’s die tijdens

ze (middels het financieren van innovatieve projecten; zoals Smart Grass

de Dag van Hoeve Boveneind centraal staan.
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Production) hierin ondersteund worden. Daarnaast ging Huitema in op hoe hij
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Vervolgens konden alle aanwezigen deelnemen

Piet Riemersma van Van Iperen ontzettend

aan een viertal interactieve workshops en de

bevlogen over kan vertellen. Denk vanuit de koe!
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bontheid (heterogeniteit) binnen een perceel.

te dichte bodem, dat onder andere veroorzaakt

Verder was er een demomarkt ingericht. Hier

wordt door een hoge bandenspanning, resulteert

waren AgriTechniek Slingeland, Loonbedrijf

in opbrengstverlies - met name in een droog

van der Perk, Netwerk Smart Fertilization,

jaar als 2018. Dan naar het ruwvoer proces en de

Boom

ideale graskuil: hét thema waar ruwvoerspecialist

Dronewerkers aanwezig.

Barenbrug

SAMENWERKING MET HAS HOGESCHOOL
Deze dag vond plaats op Hoeve Boveneind; het bedrijf van familie de Bruijn in Herwijnen. Deze
locatie is één van de twee praktijkfaciliteiten voor de melkveesector van de HAS Hogeschool.
Op dit moment werken studenten van de HAS Hogeschool aan het ontwikkelen van een
gras-tool met dashboard. Het project Smart Grass Production wordt ondersteund door de
Provincie Gelderland.

MEER LEZEN OVER SMART GRASS
GRASS PRODUCTION KAN VIA:
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  @grasopbrengst

AgriServices

en

MDL

Agro

v.l.n.r:
Otto van Zo elen,
Gert-Jan Eggink,
Alexandra Feddema,
Renske Smids,
Tjeerd van Buuren,
Sj oerd Ro mbout
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