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WOORDZOEKER

Opening door GAJK voorzitter Gert-Jan Eggink

VOORJAAR!!

Waarschijnlijk ben jij als jonge boer momenteel heel druk op het land.
Mocht je nou tussendoor wat ontspanning willen, dan kun je deze
woordzoeker maken.

Voor je ligt de voorjaarseditie van de
GAJKatern en ja, gelukkig, het is weer
voorjaar!
De verkiezingen zijn achter de
rug. We hoeven nu niet meer hele
dagen te luisteren naar politici die
op ieder moment van de dag hun
statement proberen te ventileren. Alle
spandoeken verdwijnen langzaam uit
de velden. Ze maken plaats voor de
voorjaarswerkzaamheden. Het voeden
van de bodem en van het gewas,
waarna het zaaien begint. We weten nog niet
met welke invloeden we te maken krijgen.
Die invloeden bepalen wel voor een deel
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iets wat hopelijk een goede oogst zal
worden. Ik hoop dat dit een mooie metafoor
is voor het aanstaande beleid.

HET LIJKT WEL
EEN PUZZEL MET
1.000.000.000.000 STUKJES

Stuur voor 14 mei 2021 je leukste boerenfoto naar lilian.vanuhm@pjgelderland.nl /
06 - 30 18 88 00 en win een GAJK goodiebag!
De ingestuurde foto’s worden gedeeld via onze Instagram @plattelandsjongerengelderland
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onze oogst. Echter op veel van deze externe
factoren heb je weinig invloed. In het hier
en nu zorgen we voor een goede start van
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Het boerenprotest vond plaats op 1 oktober
2021. Onderhand zijn we anderhalf jaar
verder en er is nog geen duidelijkheid. Een
tijdrovend en juridisch lastig proces. De
papieren (on)werkelijkheid is zo complex
gemaakt dat het een groot doolhof is
geworden. Beleid bedacht van achter een
bureau in het westen van het land moet
worden vertaald naar de boerenpraktijk
in de provincies, een onmogelijke opgave.
Tijdens mijn studie dier en veehouderij
werd ik doodgegooid met de term SMART.
Doelen die je vaststelt moeten SMART zijn
oftewel Specifiek, Meetbaar, Acceptabel,
Realistisch en Tijdsgebonden.
Ik wil er niet te veel over uitweiden maar
volgens mij voldoen de huidige plannen

aan geen van hiervoor genoemde woorden.
De laatste ontwikkelingen in het landelijk
beleid zijn de aangenomen stikstofwet en
de uitspraak die de voorzieningsrechter
in Noord-Nederland heeft gedaan. De
aangenomen stikstofwet biedt uitkomst voor
de PAS-melders en de gebiedsgerichte
aanpak, maar aan de andere kant brengt het
ook een onmogelijke opgave met zich mee:
50% stikstofreductie in 2035. Het NAJK geeft
over deze wet het volgende aan: we moeten
door als jonge boeren en tuinders maar die
doelstelling is niet haalbaar!
Dan de uitspraak van de voorzieningsrechter.
De Milieuorganisatie Mobilisation for the
Environment (MOB) had een rechtszaak
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tegen de provincie Friesland aangespannen.
Hierdoor is de vergunningsverlening
van een melkveehouderij in het Friese
Ee vernietigd. Een verbazingwekkende
uitspraak. De voorzieningsrechter heeft
besloten dat het stalsysteem waarmee
wordt gewerkt (in dit geval RAV code
A.1.28), niet voldoende wetenschappelijke
zekerheid geeft dat er een emissiereductie
wordt behaald. Hiermee wordt de Regeling
Ammoniak en Veehouderij (RAV) lijst in
twijfel getrokken. Dit kan gevolgen hebben
voor het intern en extern salderen, het
legaliseren van de melders en meldingsvrije
activiteiten en uiteraard indirect ook
voor de emissiereductie die plaats moet
vinden in Nederland. Er is op moment van
schrijven nog veel onduidelijk. De komende
weken zal er meer helderheid komen over
de daadwerkelijke gevolgen van deze
uitspraak.
Gelderse maatregelen stikstof
In Gelderland wordt er constructief gepraat
met het landbouwcollectief en de provincie.
In de provincie wordt gericht gekeken hoe er
een reductie van stikstof plaats kan vinden.
Dit geldt niet alleen voor de agrarische
sector maar ook voor andere sectoren. Er zijn
drie gebieden aangewezen in Gelderland;
de Achterhoek, de Veluwe en de Rijntakken.
In deze gebieden wordt nu geïnventariseerd
wat de stand van zaken is. Vervolgens kan er
worden gekeken wat er nodig is en welke
maatregelen hieraan kunnen bijdragen.
Het is dus goed om hieraan deel te nemen,
zodat er maatregelen worden genomen

waarmee de jonge boer in Gelderland
ook verder kan. Een randvoorwaarde om
hierin mee te blijven denken is wel dat
we ons in Gelderland niet binden aan de
Kritische Depositie Waarde (KDW). Deze
zijn onrealistisch en onhaalbaar, zeker in
Gelderland. Een ander discussiepunt is het
bijplussen van stikstof gevoelige natuur.
Na een update van het rekenprogramma
Aerius
zijn
er
leefgebieden
van
beschermde vogelsoorten opgenomen.
Deze leefgebieden worden aangemerkt als
stikstofgevoelig en tellen dus mee in een
beoordeling van een aanvraag voor een
natuurvergunning. Ook agrarische percelen
blijken aangemerkt als stikstofgevoelig.
Onbegrijpelijk en onacceptabel. Als we
werken aan natuurbehoud en -verbetering
zal de natuur zich verder uitbreiden. Indien
dit keer op keer wordt doorgevoerd in de
Aerius berekening wordt de sector steeds
verder op slot gezet en zal de lat steeds
hoger komen te liggen. Hier moeten dus
concrete afspraken over worden gemaakt.
Dit is aangegeven bij de provincie en er
wordt naar een oplossing gezocht.
Er is een opkoopregeling voor kalverhouders
opengegaan in Gelderland, waar veel animo
voor is. Dit geeft wel aan dat de stemming en
het vertrouwen in de sector minder is.
Voor de jonge boer is opgeven natuurlijk geen
optie. Daarom is het voor ons van belang dat
we kijken naar gerichte oplossingen, zoals
bijvoorbeeld managementmaatregelen en
innovaties. Echter zijn deze weer in overlap
met landelijke maatregelen. Er wordt

nu gekeken hoe we deze in Gelderland
kunnen toepassen. Een goed teken is dat
er binnenkort geld beschikbaar komt voor
innovatieve concepten. Meer informatie
over deze subsidieregeling is te vinden op:
https://www.gelderland.nl/Europese-subsidies
Ook in Gelderland is er op dit moment nog
veel onzeker. De gebiedsgerichte aanpak
heeft veel overlap met de landelijke aanpak
waardoor het complexe vraagstukken zijn.
Daarnaast is het helaas ook een complexe
juridische puzzel geworden, wat erg
tijdrovend is. Maar we blijven ons inzetten
voor toekomstperspectief voor de jonge
boer en tuinder!

CREATIEVELING TILLY
STELT ZICH VOOR
Hi there! Mijn naam is Carina van de
Beek, trotse boerendochter, opgegroeid
en woonachtig op de mooie Veluwe
in Putten. Hier hebben mijn ouders
een biologisch melkveebedrijf, met
als neventakken de verhuur van een
recreatiewoning en sinds kort het maken
van boerenzuivel. Deze zuivelproducten
zetten wij lokaal af.
Mijn interesse voor koeien, mensen en
kennisoverdracht heeft er voor gezorgd
dat ik de opleiding Dier- en Veehouderij
in Dronten en een docentenopleiding
in Wageningen heb gevolgd. Hiernaast
word ik enthousiast van de internationale

veehouderij. Op veel plekken waar je
op de wereld komt, hoor je dat onze
Nederlandse agrarische kennis van
topniveau is. Die waardering voor
boeren moet er in Nederland ook zijn,
toch?
Het uitleggen wie wij als agrariërs zijn,
het verbinden van jonge agrariërs
en samen stappen zetten, zijn doelen
waarbij het GAJK een grote rol kan
spelen. Ik wil mij hier graag voor inzetten
binnen het GAJK bestuur. We hebben
een prachtige sector en daar mogen we
ontzettend trots op zijn!

Een creatie
ve groet,
Tilly van de
Beek
Studio de O
pkamer

DENK MET ONS MEE
OVER ACTUELE THEMA’S
Bij deze doen we een oproep aan jullie. Wij vinden het heel belangrijk om

Bob Keurentjes,
GAJK bestuurder

jullie als leden actief te betrekken bij actuele thema’s.
Ons bestuur bestaat momenteel uit vijf jonge boeren, waarvan drie melkveehouders,
een akkerbouwer en een vleesveehouder. In ons bestuur zijn dus niet alle agrarische
sectoren vertegenwoordigd en wij hebben hierdoor niet alle kennis in huis. Gelderland
is een provincie met veel verschillende landbouwsectoren. Onze vereniging is er voor
de jonge boer en tuinder. Het is om die reden van belang dat alle sectoren op enige

GEZOCHT:
NIEUWE
BESTUURDERS!
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Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuurders

wijze door het bestuur vertegenwoordigd worden. We begrijpen dat niet iedereen de
tijd heeft om zich aan te sluiten bij het GAJK bestuur. Daarom zouden wij graag op
oproepbasis gebruik maken van de expertise van onze leden in de volgende sectoren:
•

Geitenhouderij

•

Pluimveehouderij

•

Varkenshouderij

•

Kalverhouderij

•

Fruitteelt

•

Boomkwekerij

•

Glastuinbouw

Bij actuele thema’s zouden wij graag de mening van onze leden horen of specifieke
kennisvragen willen stellen aan leden uit sectoren die input kunnen leveren.

Onze bestuurder Carina van de Beek legde aan Vee & Gewas uit wat het bestuur precies doet en waarom het zo

Volg jij ons al op Instagram? Op onze Instagrampagina

Wil je over bepaalde thema’s meedenken en/of jouw expertise met ons delen? Heel

belangrijk is dat jongeren de Gelderse agrarische sector blijven vertegenwoordigen.

posten we het laatste nieuws, krijg je een kijkje achter de

erg fijn! Je bent van harte welkom.

Wil je hier meer over weten, lees dan het artikel op vee-en-gewas.nl:

schermen en zie je waarom het leven op het platteland van

Je kan dan contact opnemen met onze bestuursondersteuner Lilian van Uhm

https://www.vee-en-gewas.nl/artikel/390404-gajk-en-pjg-naarstig-op-zoek-naar-meer-bestuursleden/

Gelderland zo mooi is. @plattelandsjongerengelderland

(E: lilian.vanuhm@pjgelderland.nl / M: 06 - 30 18 88 00).
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