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Met een verschil van 1,5 punt won
melkveehouder Hendrik Spiker uit
Staphorst de MaïsChallenge 2018.
Landbouwwoordvoerder Helma Lodders
maakte dit tijdens de prijsuitreiking op
13 februari 2019 op de Aeres Hogeschool
bekend. De vierde editie van het
kennisuitwisselingsproject van het
Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt
(NAJK) en Limagrain stond in het teken
van bodem en milieu. In totaal gingen
41 jonge boeren met elkaar de strijd aan
wie het beste maïs kon telen.

Van het GAJK bestuur…

worden.” De uitreiking werd gestart met een terugblik op afgelopen seizoen door

PROVINCIALE
VERKIEZINGEN

Limagrain. Ludwig Oevermans (adviseur Limagrain) sprak over het bijzondere

Tekst: Gert-Jan Eggink

VERBETERINGEN IN JOLA-REGELING
Winnaar Hendrik Spiker was blij verrast met de prijs: “Ik deed mee met de
MaïsChallenge om meer kennis op te doen over maïsteelt. De reis naar Frankrijk
winnen is een mooie beloning voor de inspanning. Je leert er weer nieuwe dingen
bij. Ik deed dingen al wel goed, maar nu weet ik ook waarom die zo gedaan

Verkiezingsdebat op donderdagavond 7 maart 2019

07 20

maïsjaar. Door de warmte kon in april al gezaaid worden, de grond was nog vochtig
en de maïs kwam goed op, daarna kwam de droogte. Vooral lichte zandgronden
hadden het zwaar, qua puntentelling moesten ze wel door de omstandigheden
heen kijken.Toch concludeerde Eurofins Agro naar aanleiding van hun analyse dat
de deelnemers hoger scoren op VEM, droge stof en zetmeel dan het gemiddelde.

WINNAARS 2018
Helma Lodders maakte via een videoboodschap de winnaars bekend. Winnaar
Spiker won een geheel verzorgde studiereis naar Clermont-Ferrand, het
maïsproductiecentrum van Frankrijk en de bakermat van Limagrain. Tweede prijs,
een smartwatch, werd gewonnen door Jeffrey Bos. De derde prijs,
een bluetooth box, werd gewonnen door Otto van Zoelen. Er waren
punten te behalen op bodem, opkomst, oogst, in- en uitkuilen en
participeren. De deelnemers konden in totaal 106 punten halen.
De nummers één, twee en drie behaalden respectievelijk 102,
100,5 en 99,5 punten. Studenten van het Zone.college werden
vierde. Voor hen is, vanwege hun grote inzet, speciaal een prijs
bedacht: een excursie naar het laboratorium van Limagrain in
Rilland.

MAÏSSPECIALISTEN GEWORDEN
De jonge boeren kregen tijdens de MaïsChallenge 2018
aan de hand van masterclasses over bodem en milieu,
kennis aangereikt om meer en gezondere opbrengst uit
hun maïs te halen. Voor veehouders is het zelf telen van

De provinciale verkiezingen staa
n voor de deur.
In de komende jaren moeten er
veel belangrijke
keuzes gemaakt worden door
de aan te stellen
politici. Eén van de grote uitd
agingen de
komende jaren is de invulling
van het landelijk
gebied. Want wie wil er in de toek
omst nog het
landelijk gebied onderhouden
en behouden?
Het aantal jonge boeren en tuin
ders loopt
sterk terug, dit heeft in Gelder
land potentieel
grote gevolgen. Politieke keuzes
in het
provinciebestuur hebben grote
impact op de
vitaliteit van het platteland en
onze agrarische
sector. Niet voor niets richt de
provincie zich
binnen haar ker ntaken specifi
ek op een Vitaal
Platteland. Als jonge boeren en
tuinders merken
we dagelijks hoe belangrijk (ge
maakte) keuzes
op het Provinciehuis zijn.
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Verkiezingsdebat
GAJK, LTO Noord,
Stimuland - Radstake
Heelweg

Verkiezingen
Provinciale Staten
en waterschappen

iedereen is weggelegd. We kiezen voor een bestaan dat forse arbeidsinspanning en
kapitaalkracht vraagt. De reactie en waardering die wij daarvoor ontvangen hangt
sterk af van het sentiment van de dag en is onderhevig aan mediagrillen.

EEN BELEID DAT FOCUST OP DE LANGE TERMIJN
Volgens ons is de boer van de toekomst nadrukkelijk gebaat bij een (provinciaal)
beleid dat focust op de lange termijn. Deze lange termijn kaders geven houvast
zodat er geïnvesteerd en geïnnoveerd kan worden. Want: hoe kunnen jonge boeren en
tuinders anders de keuze maken om een agrarisch bedrijf over te nemen? In onze brief
richtten we ons specifiek op de fractievoorzitters van de Gelderse politieke partijen,
de Provinciale Statenleden, het College van Gedeputeerde Staten en het Dagelijks
Bestuur van de Gelderse Waterschappen. Met ons visiestuk daagden we
hen uit goed na te denken over de vraag waarom jonge boeren en
tuinders van groot belang zijn in Gelderland en wat zij voor
de (toekomstige) jonge boeren gaan betekenen.

ruwvoer een belangrijke factor voor een succesvol bedrijf.
Met extra aandacht voor de teelt, het uitwisselen van
ervaringen met collega’s en praktische kennis van een

Om aandacht te vestigen op de positie van (toekomstige) jonge boeren
en tuinders in Gelderland hebben we -als Gelders Agrarisch Jongeren

Om echt te horen waar de hoofdrolspelers van de

Kontakt- eind december een visiebrief verstuurd aan de bestuurlijke

Provinciale Staten voor staan organiseren we een

eenheden van de provincie. In deze brief geven we aan dat het roerige tijden

verkiezingsdebat op 7 maart 2019. Samen met Stimuland

zijn voor ons; de jonge boeren van nu. We staan voor grote uitdagingen, als

en LTO Noord regio Oost dagen we de Gelderse lijsttrekkers

het sluiten van kringlopen, een goede relatie uitbouwen met je omgeving,

uit hun visie te geven op actuele kwesties. Moeten veebedrijven

Het Gelders Agrarisch

het efficiënt mineralen- en bodembeheer, verantwoord omgaan met

groeien of krimpen om het landschap en biodiversiteit te kunnen

Jongeren Kontakt wordt

gewasbeschermingsmiddelen, dierenwelzijn, een gezond gezinsinkomen

redden? Zijn velden met zonnepanelen hard nodig voor de energietransitie

ondersteund door:

verdienen, landschappelijke inpassing, onderhouden van het platteland

of is dit verspilling van goede landbouwgrond? En kan de agro- en foodsector voldoende

LTO Noord

en niet in de laatste plaats de productie van gezond voedsel. Er komt

vernieuwen en verduurzamen in de toekomst, als er niet genoeg jonge bedrijfsopvolgers

veel op ons en de sector af. Duurzaamheidsdenken lijkt de nieuwe status

klaar staan? Deze en andere dilemma’s komen aan bod in het debat op donderdagavond

quo, maar daarbij hoort een goed verdienmodel. Sommigen zoeken hun

7 maart 2019. We heten je van harte welkom vanaf 19:30 uur bij de Radstake,

heil in niche markten, maar het woord niche geeft al aan dat dit niet voor

Twente-Route 8, in Heelweg.

Colofon
------------

GAJKatern is een uitgave van Gelders Agrarisch
Jongeren Kontakt (GAJK) en verschijnt
drie keer per jaar voor leden van het GAJK.
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SANERING VAN
ASBESTDAKEN
Boerencafés in de Gelderse Vallei

Dit voorjaar wordt in de Gelderse Vallei gestart

met asbest zijn na 2024 verboden. Zo snel mogelijk

De boerencafés, georganiseerd door LTO Noord

met

deze

saneren is het advies, echter dit saneringsproces

en GAJK, zijn onderdeel van een collectieve

bijeenkomsten worden agrarisch ondernemers

een

zestal

boerencafés. Tijdens

brengt veel vragen met zich mee. Tijdens de

aanpak voor de sanering van asbestdaken in

uitgenodigd om informatie over asbestsanering

boerencafés wordt ingespeeld op de vragen die

het buitengebied in de Vallei. De aanpak is erop

op te doen en kennis te delen. Organisatorische,

spelen bij boeren. Het eerste boerencafé staat

gericht eigenaren te stimuleren hun asbestdak(en)

financiële en fiscale aspecten komen aan bod. Ook

gepland op woensdagavond 6 maart 2019 in Otterlo

te saneren, hen daarbij zo veel mogelijk te

zijn inhoudelijke sprekers aanwezig om voorbeelden

en staat in het teken van ‘asbest er af, zon er op’. Het

ondersteunen en de financiële voordelen te

van het tijdig inpassen van asbestsanering in de

boerencafé van woensdag 13 maart 2019 gaat dieper

vergroten. Alle data, sprekers en locaties zijn te

bedrijfsvoering te geven.

in op fiscale en financiële regelingen en vindt plaats

vinden op de website van LTO Gelderse Vallei, via:

in Ederveen. Tijdens het derde boerencafé staat

www.ltonoord.nl/afdeling/gelderse-vallei

De Gelderse Vallei neemt binnen de provincie

het thema toekomstgericht ondernemen centraal.

Gelderland ruim een kwart van het totale aantal

Dit café vindt plaats op 21 maart 2019 in Lunteren.

vierkante meters, en ruim een vijfde van het aantal

Tijdens elk boerencafé is de Stichting Asbesttrein

asbestverdachte daken, voor zijn rekening. Daken

aanwezig voor advies op maat.

TERUGBLIK

GAJK-DAG
‘KUNSTMESTVRIJ BOEREN’
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29 maart 2019

Op vrijdag 29 maart 2019 organiseren we de zesde
editie van de GAJK-dag. Tijdens deze jaarlijkse
netwerk- en inspiratiedag bezoeken we initiatieven
die bijdragen aan een beter klimaat en een duurzame
bedrijfsvoering op de boerderij. Jonge boeren en
tuinders staan voor de opgave om te werken aan
landbouwsystemen waarbij kringlopen worden
gesloten en de afhankelijkheid van onder meer
kunstmest wordt geminimaliseerd. Projecten zoals
Vruchtbare Kringloop Gelderland, Mineral Valley
Twente en Kunstmestvrije Achterhoek laten zien dat
boeren hier al volop mee bezig zijn. Tijdens de GAJKdag laten we ons hierover informeren en brengen we
een bezoek aan drie inspirerende locaties.

TE GAST BIJ
MELKGEITENBEDRIJF VEELERS
De GAJK-dag vindt plaats op melkgeitenbedrijf
Veelers in Hengevelde (OV). Op het melkgeitenbedrijf

vergeleken. Tijdens de GAJK-dag zal Johan Temmink,

van de familie Veelers worden 1400 geiten gehouden

namens VKG, ingaan op wat we als jonge boeren

die in een 108 stands rapid-exit melkstal gemolken

kunnen halen uit dit project. In 2018 is Vruchtbare

worden. De doelstelling is om op een zo’n duurzaam

Kringloop uitgerold in andere delen van Gelderland,

mogelijke manier geiten te houden die voldoen aan de

boeren

hoogste gezondheidsstatus. Ook is melkgeitenbedrijf

Veluwe, IJsselzoom en het Rivierengebied kunnen nu

Op dinsdag 29 januari 2019 vond de klimaatdialoog regio Oost plaats. Leden

Veelers actief betrokken bij de proeftuinen van

ook meedoen.

en ambtenaren uit het oosten van het land gingen onder leiding van Gerben

Mineral Valley Twente; hierbij worden ondernemers

van Coevorden (OAJK), Gert-Jan Eggink en Alexandra Feddema (GAJK)

en deskundigen gestimuleerd om kennis en ervaring

met elkaar in gesprek over de invulling van de klimaatopgave. Er werd volop

te delen over een gezondere bodem en het slim

gediscussieerd over hoe we als jonge boeren voor een klimaatneutraal

hergebruiken van mineralen.

KLIMAATDIALOOG

uit

de

Gelderse Vallei,

Randmeerkust,

PROGRAMMA GAJK-DAG

Met dank aan studenten Zone.college Doetinchem
In ons vorige GAJKatern vertelden we al over de

voedsel- en landbouwsysteem kunnen en moeten zorgen. De uitkomsten van

samenwerking

de drie discussietafels in de regio Oost is gedeeld met Nederlands Agrarisch

Agrarisch Jongeren Kontakt. Onderdeel van deze

Jongeren Kontakt en wordt door Andre Arfman als input meegenomen bij de
klimaat gesprekken in Den Haag.

VRUCHTBARE KRINGLOOP GELDERLAND

tussen

Zone.college

en

Gelders

samenwerking was de opdracht aan leerlingen om
de GAJK-dag te programmeren. Op 17 januari 2019

Tijdens het programma van de GAJK-dag 2019 wordt

presenteerden tien groepen studenten van de opleiding

ook stilgestaan bij Vruchtbare Kringloop Gelderland

veehouderij hun plannen aan een afvaardiging van het

(VKG). Dit project richt zich op het verbeteren

GAJK bestuur. Het best uitgevoerde plan -beoordeeld

Op donderdag 31 januari 2019 schoven jonge boeren en Gelderse beleidsmakers

van de bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit

op thema, draaiboek, creativiteit en volledigheid- won

bij elkaar aan tafel om een ‘kijkje in elkaars keuken’ te nemen. Tijdens de avond

en economische duurzaamheid in de agrarische

uiteindelijk de titel ‘het beste boerenidee voor de

stond het gesprek tussen beleid en praktijk centraal, vanuit de overtuiging dat

sector. Alleen al in de Achterhoek werken meer

GAJK-dag’. Studenten Koen Scholten, Kimberley

Heb je 29 maart 2019 al in je agenda staan?

als beleidsmaker en boer elkaar echt begrijpen, er gezamenlijk aan oplossingen

dan 250 melkveehouders aan het verbeteren van de

Brus, Jeldert Withag en Jaron Brus rolden met hun

Laat via info@gajk.nl of onze Facebook pagina

gewerkt kan worden. Tijdens een verrassingsmenu -bereid met producten

bodemvruchtbaarheid, een efficiënte benutting van

uitwerking van ‘Kunstmestvrij Boeren’ als winnaars uit

weten dat je er bij bent! Alle info over de GAJK-dag

geleverd door vier jonge boeren- gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek

mineralen en het reduceren van mineralenverliezen.

de bus. Hiermee wonnen zij een prijzenpakket, inclusief

2019 vind je ook op onze website.

over uiteenlopende kwesties en vragen. Lekker Lokaal Tafelen krijgt een vervolg.

In studiegroepverband komen boeren bijeen en

Achterhoekse Vlag, Zwarte Cross shirt en een jaar

Wil je op de hoogte gehouden worden? Laat het ons weten!

worden waardemetingen en resultaten gedeeld en

lang gratis PJG/GAJK lidmaatschap!

LEKKER LOKAAL TAFELEN
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