
De landbouw is de laatste tijd een van de 

meest besproken thema’s. Helaas ligt de 

agrarische sector behoorlijk onder vuur. De 

toekomst van jonge boeren en tuinders is 

onzeker. Ga je wel, of juist niet investeren? 

Het is moeilijk om over de toekomst na te 

denken, als de overheid steeds wisselende 

signalen afgeeft en geen duidelijkheid 

biedt. Niemand weet waar de Nederlandse 

agrariërs aan toe zijn en waar het heen 

gaat/moet met de landbouw. Om die reden 

stelt het GAJK komend seizoen een visie van 

jonge boeren en tuinders in Gelderland op. Op 10 en 14 januari was het GAJK-

bestuur aanwezig in Geesteren en Lunteren om met verschillende AJK 

bestuursleden te brainstormen over de toekomst van de agrarische sector 
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Graag deel ik met jullie informatie 

over de inspanningen die we als GAJK 

doen in zake het stikstofvraagstuk. Ik 

realiseer me dat een deel van de info 

reeds gedateerd is op het moment dat je 

dit stukje leest. De actualiteiten volgen 

elkaar namelijk heel snel op.

Terugkoppeling

Met meerdere personen zijn we als GAJK 

sinds afgelopen najaar veel in gesprek 

met de provincie. Maar ook denken we 

mee met het NAJK over de stand van zaken 

en welke houding verstandig is op enig 

moment. Toen op een vrijdag in oktober de 

eerste provinciale beleidsregels bekend 

werden was het voor ons eens te meer 

duidelijk. Niet alleen landelijk maar zeker 

ook provinciaal is er actie nodig. Samen 

met andere belangenbehartigers hebben 

we op maandag 14 oktober 2019 leden 

opgeroepen om naar Arnhem te gaan en 

het geluid van de boeren te laten horen. 

De beleidsregels die voorgesteld werden 

zouden voor meerdere van ons jonge 

boeren en tuinders, heel nadelig uitpakken. 

Daarnaast is er in het voortraject rondom 

deze beleidsregels onvoldoende contact 

geweest met verschillende sectorpartijen. 

Bovenal was er heel veel onduidelijk over 

achterliggende gegevens. Als gevolg van 

deze bezwaren heeft Gedeputeerde Staten 

gemeend om de beleidsregels op te schorten 

voor de landbouw. Gelderland heeft als 

voorzitter van het IPO (Inter Provinciaal 

Overleg) op dit thema een grote impact in 

Nederland. Wat volgde was een traject met 

meerdere bijeenkomsten bij de provincie 

waarin wij als landbouwpartijen, maar ook 

andere sectoren onze standpunten over dit 

thema hebben gedeeld met de provincie. 

Onze standpunten als GAJK omtrent het 

stikstofvraagstuk liggen in lijn met het NAJK 

en het landbouwcollectief (deze  staan op de 

site van het NAJK). 

in Gelderland. Een gezamenlijk gedragen visie zorgt voor 

impact richting diverse partijen en zo kunnen we als GAJK-

bestuur gericht het gesprek aangaan met beleidsmakers, 

politiek en andere partijen. Het GAJK-bestuur is blij dat 

zoveel AJK bestuursleden hun stem hebben laten horen. Op 

dit moment wordt er geschreven aan een eerste versie van 

de gezamenlijke visie. Mocht je nog inbreng hebben, laat dan 

vooral van je horen. Dit kan via info@gajk.nl of neem contact 

op met één van onze bestuursleden. Wordt vervolgd!

In tijden van stikstofmalaise is verbinding zoeken, 

behouden en vinden lastig. Of dat nou is tussen boeren, 

belangenbehartigers, burgers, politiek, overheid of 

natuurorganisaties. Al met al blijft een malaise een 

algehele staat van ongemak en daar word ik soms moe 

van. Dan heb ik gewoon geen zin om opnieuw te moeten 

praten, weer met een ander verbinding te moeten maken 

omdat er een nieuw pietje op een bepaalde plek zit. Of 

weer mijzelf als boerin, ons bedrijf of onze sector moeten 

verdedigen vanwege uitspraken door onwetende media en 

personen. Toch ben en blijf ik van mening dat verbinding 

zoeken en maken heel belangrijk is. Maar hoe kom je tot 

verbinding als je soms mijlenver uit elkaar lijkt te staan 

qua ideeën, opvattingen, normen en waarden, opvoeding 

en ga zo maar door? Het verbaast mij toch iedere keer als 

ik met ‘andersdenkenden’ of mensen van ‘buiten 

ons bedrijf’ spreek en vol passie ons bedrijf 

laat zien en dan ook écht het gesprek opzoek en 

écht met elkaar praat in plaats van over elkaar 

dat er wederzijds meer begrip ontstaat als je je 

kwetsbaar op durft te stellen en dat je daardoor 

ook weer op nieuwe ideeën kunt komen. Of dat 

we juist kunnen denken “we zijn al goed bezig, we 

moeten vooral zo doorgaan!” We moeten onszelf 

blijven uitdagen om iedere keer een stapje verder 

te zetten en te durven gaan. Ook al val je dan soms 

weer wat terug, die uitdaging blijft belangrijk en 

houdt je scherp.

Woordje van GAJK-bestuurder

VERBINDING

Alexandra
Feddema

VISIE JONGE BOEREN EN TUINDERS IN 
GELDERLAND

HET GAAT OM 
JOUW TOEKOMST! 
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DOE MEE MET 
COÖPERATIE DE MARKE. 
Samen maken we de 
toekomst

Proefboerderij De Marke in Hengelo (Gld) 

komt in boerenhanden. Ook in jouw handen? 

Ga je mee richting geven aan het onderzoek 

naar kringlooplandbouw op zandgrond? Dat 

kan. Want je kunt lid worden van Coöperatie De 

Marke. Deze Coöperatie is in 2019 opgericht 

en gaat de proefboerderij over nemen van 

Wageningen University & Research. Daarmee 

stellen we het melkveehouderijonderzoek 

op zandgrond veilig en kunnen we vanuit de 

praktijk meesturen in de onderzoeksagenda. 

De ambitie is om De Marke door te ontwikkelen tot een 

bruisend innovatiecentrum, waar boeren, studenten, 

onderzoekers en bedrijfsleven elkaar ontmoeten en 

samen bouwen aan de toekomst. Dat de Achterhoek 

door het ministerie van LNV aangewezen is als 

innovatieregio voor kringlooplandbouw komt daarbij 

goed van pas. De Marke is uniek in haar gegevens en 

kennis over duurzame landbouw. Maar er is nog veel te 

ontdekken. We starten nieuwe onderzoeksprogramma’s 

over onderwerpen als natuurinclusieve landbouw, 

klimaat en precisielandbouw. Wat zijn voor jou de 

grote vragen op deze terreinen? En welke ideeën en 

plannen zijn volgens jou het uitproberen waard? Hoe 

pakken we deze onderwerpen zo op dat ze bijdragen 

aan een sterke melkveehouderij? Daar gaan we vanaf 

nu als boeren zelf weer sturing aan geven. De Marke 

wordt een boerencoöperatie. Ook andere bedrijven 

mogen lid worden, maar 51% van de stemmen blijft 

in boerenhanden. Namens het GAJK (AJK Laren-

Lochem) is Herbert Meuleman lid van het zeskoppige 

boerenbestuur. De Marke is tevens thuisbasis en 

kenniscentrum voor vereniging Vruchtbare Kringloop 

Achterhoek en Liemers. 

We zijn volop in gesprek met Wageningen over de 

overname. Maar die gaat alleen lukken wanneer de 

coöperatie voldoende eigen vermogen (ledenkapitaal) 

heeft. Daarom vragen wij leden om eenmalig € 5.000,- 

te storten (geld op naam). Geïnteresseerd?  Stuur dan 

een email naar info@demarke.eu. Of bel Fleur Brinke 

via 06 - 39 18 71 28. 

Het bestuur van:

AJK NOORDWEST-VELUWE

POP 3-SUBSIDIE JONGE 
LANDBOUWERS 
Informatieavond
Op 16 december organiseerde GAJK in samenwerking met AJK 

Noordwest-Veluwe en Provincie Gelderland een informatieavond over 

de POP 3-subsidie Jonge Landbouwers. Het was een goedbezochte 

informatieve bijeenkomst waar goede vragen werden gesteld aan de 

aanwezigen van de Provincie Gelderland. 
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In deze rubriek lichten we een activiteit 

van een AJK afdeling uit; met deze keer 

de beurt aan AJK Noordwest-Veluwe.

 

Trekker Light Tour AJK  
Noordwest-Veluwe 
‘Een groot succes, met tientallen 

aanmeldingen van jong tot oud en  

veel positiviteit!’

De Nederlandse landbouw krijgt de afgelopen 

periode veel aandacht en publiciteit. Wij van 

AJK Noordwest-Veluwe kregen hierdoor het 

idee om een evenement te organiseren met 

een positieve vibe, om zo boer en burger met 

elkaar te verbinden. Na wat rondkijken kwam 

een bestuurslid met het idee om een trekker 

light tour te organiseren. Dit is al eerder met 

succes door andere AJK’s georganiseerd.  Wij 

hebben dit last minute opgezet en voordat 

we het door hadden kwamen er tientallen 

aanmeldingen binnen. Jong en oud versierden 

de trekkers met lampjes en slingers en deden 

mee aan de tour. Er stonden veel zwaaiende 

mensen langs de kant, die genoten van de 

tour. De tour ging langs bejaardentehuizen, 

verzorgingstehuizen en centra in Voorthuizen 

en finishte op de kerstmarkt in Putten. Op 

de kerstmarkt mochten de mooist versierde 

trekkers zich opstellen zodat iedereen de 

trekkers kon bewonderen. AJK-leden deelden 

gratis chocomel en broodjes hamburgers uit 

aan boeren & burgers. De trekker light tour 

was een groot succes waarbij boer en burger 

op een positieve manier met elkaar verbonden 

werden. Onze AJK groeit met nieuwe, jonge 

leden mede door dit leuke evenement. Maar, er 

is altijd plek voor meer enthousiaste, nieuwe 

leden! Wij willen de sponsoren bedanken 

die ons geholpen hebben om dit mogelijk te 

maken: ABZ Diervoeding, De Groene Weg, 

De Heus, Kampeerboerderij de Spochthoorn, 

Hema & De Zoete Inval Putten, Zalen- en 

Congrescentrum de Aker, gemeente Putten & 

gemeente Barneveld.

Op donderdagavond 9 april 2020 vindt vanaf 20.00 uur de jaarlijkse ALV van 
PJG/GAJK plaats. Dat wordt vast een saaie bedoeling... Nee hoor, helemaal 
niet! De bijeenkomst vindt plaats op Boerderij De Groote Voort aan de 
Postweg 110 in Lunteren. Hier krijgen we een uitgebreide rondleiding van 
Peter, maat bij Remeker: wat is het succes van deze boerderij? 

Zie voor meer info: www.remeker.nl | De uitnodiging voor de vergadering 
volgt per mail. Hopelijk tot 9 april!

Algemene Leden Vergadering
SCHRIJF HET IN JE AGENDA

Het bestuur van 
Coöperatie De Marke

INNOVEREN 
IN DE ACHTERHOEK
Op 13 december organiseerde AJK 

Laren Lochem, samen met het GAJK 

en De Innovatie Coöperatie, een avond 

over innoveren in de Achterhoek. Op 

boerderij de Allard Hoeve in Laren 

gingen ruim twintig jonge ondernemers 

met de coöperatie in gesprek over de 

kansen en uitdagingen die zij zien.   

GAJK-voorzitter Gert-Jan Eggink stond stil bij 

het toekomstperspectief voor jonge boeren. Hij 

deelde hoe hij samen met medebestuurders op 

provinciaal en landelijk niveau pleit voor een 

constructief beleid dat focust op de lange termijn, 

met bewegingsvrijheid en vertrouwen voor de 

jonge boer. Carel de Vries ging vervolgens in op 

wat het netwerk van De Innovatie Coöperatie 

te bieden heeft voor jonge ondernemers in  

de Achterhoek. 

Tijdens de avond is nagedacht over (nieuwe) 

manieren om de verbinding tussen landschap, boer 

en consument te versterken. Er wordt nu gekeken 

hoe er invulling aan alle goede ideeën kan worden 

gegeven. Dit wordt vervolgd!

Waar staan we nu?

Op dit moment heeft de Gedeputeerde 

Staten van Gelderland het voornemen om 

de provincie op te delen in drie regio's; 

Veluwe, Achterhoek en Rijntakken. Het doel 

is om per regio te kijken welke opgave er 

is om de stikstofuitstoot in de Natura 2000 

gebieden naar een niveau te brengen dat 

geen groter nadelig effect heeft op deze 

gebieden. Zowel het rijk als de provincie is 

voornemens om geld uit te trekken om deze 

doelen te bereiken. De provincie geeft naar 

ons aan dat ze naar alle sectoren kijken en 

niet alleen naar de landbouw. Als GAJK is 

onze opinie dat de landbouw een bijdrage 

kan leveren aan de oplossing van het 

gecreëerde probleem. Echter de landbouw 

is niet de oorzaak. Boeren handelden 

netjes binnen het wettelijke kader. Dat het 

wettelijke kader (Programmatische Aanpak 

Stikstof) als gevolg van rechtszaken niet juist 

is gebleken, dat is het punt waar veel van 

de problemen zijn gestart. We hebben er op 

aangedrongen dat er goed onderzoek en 

veel kennis nodig is om goede afwegingen 

te maken in het stikstofdossier. Het is al 

anderhalf jaar geleden dat we als GAJK een 

brief aan Provinciale Staten hebben gestuurd 

met de oproep voor langetermijnbeleid 

(destijds breder dan alleen op stikstof 

ingestoken). We kunnen als jonge boeren 

en tuinders niet vandaag investeren in 

de oplossing van het stikstofprobleem 

en volgend jaar weer op CO2, en over vijf 

jaar… Er moet ruimte blijven voor de jonge 

boeren en tuinders om ook in de toekomst 

een eerlijke boterham te verdienen. We 

werken in een mooie en diverse sector, of 

je nou groot of klein, bio of gangbaar bent, 

als er een marktvraag is, is er bestaansrecht. 

Ook in de toekomst moet er ruimte zijn voor 

dit prachtige beroep. En dat kan niet met 

wispelturig beleid. 

Gert-Jan Eggink
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