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Het bestuur van:

AJK OVERBETUWE
In deze rubriek lichten we een activiteit van een
AJK afdeling uit; met deze keer de beurt aan AJK
Overbetuwe.

NIJMEEGSE VIERDAAGSE
DOOR DE BETUWE

Van het GAJK bestuur…

ZOMERGROET!

Op dinsdag 16 juli hebben wij als bestuur van AJK Overbetuwe in samenwerking
met ZLTO de agrarische sector gepromoot. Het was een primeur dat op de eerste
wandeldag trotse agrariërs langs de weg stonden om hun producten uit te delen en
hun sector te promoten. Deze dag is medemogelijk gemaakt door vele sponsoren.
Zo sponsorde Friesland Campina 7000 liter zuivel en zorgden lokale telers voor
groente en fruit. Op de locatie in Bemmel was het mogelijk om de producten te
koelen. Deze werden vervolgens in bekers geschonken, gelepeld of gesneden. Dit
was een heel karwei maar vele handen maakten licht werk. Ook was het voor de
wandelaars mogelijk om op de locatie te rusten en te genieten van livemuziek. Hier

Gert-Jan

grepen de lopers ook de kans aan om in gesprek te gaan over onze promotie en over
de land- en tuinbouwsector in Nederland. Vele mensen liepen af en aan naar onze
stand en genoten van de producten om de laatste 7 kilometer van deze dag uit te
lopen. Wij kijken met plezier en voldoening terug op deze dag en zullen ons volgend
jaar zeker weer laten zien.

GEZOCHT:

GAJK BESTUURDER

Herken jij je in één of meerdere punten dan
is deze vacature bij het GAJK iets voor jou!

WAT DOET EEN GAJK
BESTUURDER?
Als GAJK bestuurder houd je je bezig met de

Wil je graag meedenken over de toekomst
van jonge boeren en tuinders?

belangenbehartiging van jonge boeren en tuinders in
Gelderland. Je zet je in om de stem van de achterban, alle

Renske

lokale Agrarisch Jongeren Kontakten in Gelderland, te

Organiseer jij een event om de kloof tussen
stad en platteland te dichten?
Ga jij met de provincie in gesprek over
landbouw, bodem of voedselproductie?

laten horen. Je hebt contact met de provincie, maar ook met
lokale boeren en tuinders. Als GAJK bestuur organiseren
we geregeld interessante en leuke activiteiten. Ook
organiseren we projecten zoals het Smart Grass project
en het project Asbestdakensanering Gelderse Vallei. We
werken als GAJK bestuur nauw samen met onze collega
bestuurders van Plattelands Jongeren Gelderland. Elke

Ben jij de verbindende factor tussen lokale
verenigingen?

GAJK bestuurder heeft zijn of haar eigen passie. Binnen
het bestuur is er de ruimte om je te focussen op een
onderwerp dat jouw interesse heeft.

Zoals te zien op de foto’s worden de gewassen nauwkeurig
in de gaten gehouden. Wederom hebben we te maken
met extreme droogte en warme dagen! Ondanks de
hitte probeert het GAJK bestuur het hoofd
koel te houden en vooruit te kijken naar
aankomend seizoen. We hebben met zijn
allen een bewogen jaar achter de rug:
verandering en aanscherping in wet- en
regelgeving, toenemende eisen van de
zuivelindustrie, toenemende spanningen
tussen boer en burger en ga zo maar door.
Er zijn meerdere visies opgesteld over
de toekomst van de agrarische sector. De
komende tijd gaan we deze informatie
verwerken met als doel om samen met de
AJK’s een eigen visie van jonge agrariërs op
te stellen. We hopen dat we kunnen rekenen
op jullie input. Het is belangrijk dat we ons
laten horen en hierbij is jullie input van groot
belang! Maar voor nu, een hele fijne
zomer toegewenst!

INTERESSE?
Stuur je cv en motivatie naar info@gajk.nl. Of wil je eerst meer informatie of eens een bestuursvergadering bijwonen? Mail, bel of app met Annemarie

Bob

Dubbink via annemarie.dubbink@pjgelderland.nl of 06-51625881.
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BESTUURSWISSELING GAJK
Verandering binnen het GAJK

Eind april 2019 nam Tjeerd van Buuren afscheid
van het GAJK bestuur. In april 2014 trad Tjeerd toe
tot de werkgroep GAJK. Vijf jaar lang heeft Tjeerd
zich volop ingezet voor het GAJK. “Het opzetten
van de AJK Rivierenland was het hooagtepunt van
mijn tijd bij GAJK. Destijds heb ik het initiatief
genomen om AJK avonden in Rivierenland te
organiseren, dit initiatief is vervolgens met succes
overgenomen door het toenmalige nieuwe bestuur
van AJK Rivierenland. Tot mijn spijt heeft deze AJK
het niet gered”, aldus Tjeerd. Het GAJK bestuur wil
Tjeerd nogmaals bedanken voor zijn inzet van de
afgelopen jaren.

PROVINCIAAL
VERKIEZINGSDEBAT
De meeste politieke partijen in Overijssel

dat een groot deel van de regionale politici vindt dat jonge

en Gelderland hebben waardering voor de

boeren ondersteuning verdienen. De gesuggereerde

agrarische sector. Ze vinden bijvoorbeeld dat

uitwerking varieert van vermindering van de regeldruk

ondernemers die de biodiversiteit versterken,

tot subsidiemogelijkheden. “We zijn blij met de aandacht

moeten kunnen groeien. Over de invulling
ervan en de groeiruimte voor de agro-sector als
geheel lopen de meningen echter uiteen.

BOB KEURENTJES

landbouwgrond voor zonneakkers en over het beleid

jongerenverenigingen OAJK en GAJK. In het debat bleek

rond Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB’s).

EUROPEES
VERKIEZINGSDEBAT

Vrijdag 29 maart was het tijd voor de zesde

‘We verrijken de mest door micro-organismen en

verkiezingsdebat in Voorst.

editie van de Gelders-Agrarisch-Jongeren-

koolstof toe te voegen. Op deze manier ontstaat een

Kontakt-dag. Tijdens deze inspiratie- en

ander soort mest met hogere gebonden stikstof’,

beleidsmakers is daarbij van groot belang. Ik denk

des te meer vragen komen er naar boven. Om mij

dat het GAJK en NAJK hier een belangrijke rol in

Onder leiding van Ben Haarman reageerden Nilüfer

toch verder te ontwikkelen ben ik vorig jaar bij

kunnen claimen. Hiervoor wil ik mij de komende tijd

Vogels (Volt), Annie Schreijer-Pierik (CDA), Jan

ForFarmers aan het werk gegaan op de Nutritie en

inzetten binnen het GAJK bestuur.

Huitema (VVD), Frank Futselaar (SP) en Anja Haga
(CU/SGP) op stellingen en vragen uit het publiek. Het

gevraagd

op het gebied van ruwvoer/voeding.

boeren werken om een topkwaliteit product te

en de agrarische jongerenverenigingen OAJK en GAJK.

versterken. Na een nachtje slapen heb ik besloten

produceren. Voor mij is het vrij eenvoudig, als wij

om deze kans aan te grijpen. Ik ben geboren in de

niet goed voor onze dieren/planten zorgen zijn we

mooie Achterhoek op een klein vleesveebedrijf.
Opgegroeid tussen de koeien en op de trekker.
Vandaar dat de agrarische sector mij altijd al

EMOTIE, DAAR WORDT
DE LAATSTE TIJD VEEL
NAAR GELUISTERD!

heeft getrokken. Na het afronden van mijn VMBO-

‘Kunstmestvrij boeren,
een interessant thema’

Deze vraag kwam vaak voorbij in het Europese

debat werd georganiseerd door LTO Noord, Stimuland

komen

GAJK
DAG 2019

Baseert de politiek zich op emotie of op feiten?

Tot slot moeten we niet vergeten hoe hard onze

te

OAJK-bestuurslid Mark Hesselink. Naast biodiversiteit

ook discussie over de energietransitie, het gebruik van

bezig met kennisontwikkeling en nieuwe innovaties

GAJK-bestuur

verwachtingen voor de periode na de verkiezingen”, vindt

door Stimuland, LTO Noord regio Oost en de agrarische

Aangenaam, ik ben Bob Keurentjes en onlangs
het

voorzitter Gert-Jan Eggink. “Dat wekt in elk geval

Dat bleek tijdens de verkiezingsdebatten, georganiseerd

geleerd, hoe verder je jezelf in de materie verdiept,

Innovatie afdeling. Hier houd ik mij hoofdzakelijk

om

voor de positie van jonge ondernemers”, zegt GAJK-

en het opvolgingsperspectief voor jonge boeren was er

NIEUW BESTUURSLID GAJK
Als nieuwe bestuurder mocht
het GAJK dit seizoen Bob
Keurentjes verwelkomen. Hij
stelt zich graag zelf voor.

TERUGBLIK

netwerkdag maakten ruim dertig jongeren
door middel van verschillende excursies
en presentaties kennis met het thema
kunstmestvrij boeren.

legt Lansink uit. De proef moet duidelijk maken wat
het effect van de verrijkte mest is voor het gras, de
bodem, maar ook de gezondheid van de koeien.
Na een goede lunch bij melkgeitenbedrijf Veelers
werd er door Johan Temmink van For Farmers
ingegaan op het project Vruchtbare Kringloop

Het thema van de GAJK-dag, kunstmestvrij boeren,

Gelderland, welke zich richt op het verbeteren

De avond begon somber. In Boxtel werd op dat moment

werd dit jaar aangedragen door studenten van het

van de bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit

niet in staat om zo’n topkwaliteit product te leveren.

een varkenshouderij bezet door een grote groep

Zone.college uit Doetinchem. De studenten van de

en economische duurzaamheid. Daarna stond een

En dat moet weer gewaardeerd worden!

actievoerders. De vijf panelleden van de avond spraken

opleiding veehouderij wonnen de opdracht om een

bezoek aan Groot Zevert Vergisting in Beltrum op

allen hun afkeur uit over de bezettingsacties en de hoop

programma op te zetten voor de zesde GAJK-dag.

de planning. Hier werd het project Kunstmestvrije

dat er snel een oplossing zou komen. Daarna ging de

Jonge boeren en tuinders staan voor de opgave

Achterhoek toegelicht. Tijdens een rondleiding

opleiding ben ik begonnen aan de opleiding

Wekelijks is er wel nieuws over onze sector, helaas

discussie aan de hand van enkele stellingen verder.

om te werken aan landbouwsystemen waarbij

over het terrein kon men zien hoe dierlijke mest,

‘good food’ (oftewel veehouderij) op het AOC in

is dit nieuws vaak negatief. CO2-uitstoot, nitraat

Aan de orde kwamen het mestbeleid (fosfaatplafond),

kringlopen worden gesloten en de afhankelijkheid

aangevuld met reststromen uit de diervoeding-

Doetinchem. Hier heb ik veel praktische kennis

uitspoeling, biodiversiteit, import van eiwit, gebruik

het scheurverbod van blijvend grasland in Natura

van onder meer kunstmest wordt geminimaliseerd.

en voedingsmiddelenindustrie, verwerkt werden

opgedaan. Echter had ik het idee dat ik nog veel

gewasbeschermingsmiddelen en ga zo maar door,

2000-gebieden en een mogelijk verbod op het gebruik van

De dag startte in Twente bij het melkgeitenbedrijf

tot biogas, voedingsstoffen en schoon water.

theoretische kennis miste van deze complexe

vaak wordt er naar onze sector gewezen. Is dit wel

glyfosaat. Keer op keer ging het daarbij over de vraag of

van de familie Veelers in Hengevelde. De zoon des

Als afsluiter van de dag werd gezamenlijk een

sector. Vandaar dat ik besloten heb om door te

terecht vraag ik mij dan altijd af, meestal kun je

zulke maatregelen hun doel niet voorbijschieten. Vanuit

huizes lichte de betrokkenheid van het bedrijf bij de

borrel gedronken en was er de mogelijkheid om

studeren aan de HAS-hogeschool in Den Bosch.

in deze berichten geen tot weinig onderbouwing

de zaal kwam de opmerking dat er beleid gemaakt wordt

proeftuinen van Mineral Valley Twente verder toe.

het

Hier heb ik de opleiding dier- en veehouderij

vinden. Geregeld staan er meningen van mensen

op basis van emoties.

Bij dit project worden ondernemers en deskundigen

Veelers vanuit de skybox

gevolgd. In deze jaren heb ik meer theoretisch

in die niet gegrond zijn. Emotie, daar wordt de

gestimuleerd om kennis en ervaring over een

te bekijken.

inzicht gekregen. Maar wederom had ik nog veel

laatste tijd veel te veel naar geluisterd. Persoonlijk

vragen die onbeantwoord waren. Wat gebeurt er

ben ik van mening dat er breder gekeken moet

te delen. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan

nou echt allemaal in de koe, plant en bodem? Om

worden. Nu wordt er veel te veel gefocust op één

de Melktapperij in Haaksbergen. Melkveehouder

hier antwoord op te krijgen ben ik verder gaan

onderwerp. Dat onderwerp moet worden opgelost

Lansink doet mee aan een interessante mestproef.

studeren aan Wageningen University & Research.

maar vaak gaat dit ten koste van een ander

Hier heb ik mij gespecialiseerd in Animal Nutrition

onderwerp, die vervolgens weer

en Soil Quality. Nu zie ik je denken; weet je dan nu

voor problemen zorgt. Het

alles? Nee, ik heb gedurende mijn studies één ding

goed
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inlichten

Tekst: LTO Noord

Melkgeitenbedrijf

gezonde bodem en slim hergebruik van mineralen

van
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