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Het jaar 2015 is al weer even bezig en een echte winter hebben we nog niet. 
Het extra werk door sneeuw en het ruiten krappen horen niet bij mijn favoriete 
bezigheden, echter mooi droog weer met lichte vorst zie ik wel liever als die 
nattigheid nu.

In deze tijd van het jaar is het topdrukte in (L)AJK land. Veel activiteiten, veel 
voorbereiden en afronden en de evaluaties met onze sponsoren. Gelukkig 
verloopt dit allemaal goed. Tip: kijk eens naar de Spiegelreis! Ook hopen we 
dat de LIV voor het LAJK weer net zo’n succes wordt als de RMV. 

Dus geef je op voor een paar uurtjes!  

Mat Winkelmolen
Voorzitter LAJK
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“Het Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt (LAJK) is dé vereniging van,
voor en door jongeren in Limburg die hart hebben voor land- en tuinbouw”.

Like us on facebook
Het LAJK heeft nu ook een facebook pagin: https://www.facebook.com/limburgsagrarischjongerenkontakt.
Like het LAJK en blijf nog beter op de hoogte van LAJK nieuwtjes en activiteiten!

Wil je verder nog iets kwijt? 
“Het is naar de toekomst toe voor alle veehouderijsectoren 
heel belangrijk om gezamenlijk met één stem overal naar 
buiten te treden, tegen overheid en/of maatschappij. 
Daarmee zouden ze zoveel sterker staan dan nu, omdat het 
nu vaak te verdeeld is.”

Waarom (L)AJK?
“Ik denk dat het interessant en waardevol is om met 
leeftijdsgenoten die werkzaam zijn in de agrarische sector 
in contact te blijven, ervaringen uit te wisselen en te 
discussiëren. 

Er worden interessante en leerzame excursies, cursussen 
en informatieavonden georganiseerd. En natuurlijk is het 
lobby werk dat LAJK en NAJK doet ook belangrijk.”

AJK Afdelingen
Recent organiseerden AJK Midden-Limburg samen met 
AJK Roermond een Grenzeloos Groeien. AJK Roermond 
nam in november een kijkje bij de ENCI Groeve in Maastricht 
en AJK Helden/ Leudal organiseerde in december een 
avond samen met de brandweer. In het uiterste zuiden zijn 
er een spuitlicentie cursus, techniek avond, informatieavond 
jongvee opfok en een stapavond geweest. AJK Midden-
Limburg heeft een bezoek gebracht aan een kwekerij en 
AJK Noord- Limburg bracht een bezoek aan EuroTier 
in Hannover en aan vd Munckhof in Horst. AJK Sittard/ 
Swentibold is op excursie geweest naar de Lely campus en 
de haven van Rotterdam. Ook zijn er bij verschillende AJK’s 
deze maand al gezellige nieuwjaarsborrels geweest zodat 
iedereen de kans kreeg om elkaar het beste te wensen. 

Standbemanning gevraagd LIV Venray 24 t/m 26 februari 
Met dank aan een enthousiast groepje AJK-ers kijken we 
terug op een succesvolle RMV Beurs! Van 24 t/m 26 februari 
staat de LIV gepland. Het LAJK zal samen met het BAJK 
weer een NAJK stand gaan bemannen. Ben je enthousiast, 
maak je graag een praatje met andere jongeren en lijkt het 
je wat om beurservaring op te doen? Dan vinden we het 
leuk als je een dag of dagdeel als standbemanning wilt 
komen helpen. Je krijgt een vergoeding voor je tijd en een 
kilometervergoeding. Neem even contact op met Agnes!

Save the date… 
Reserveer alvast 11 maart voor een interessante LAJK 
avond met de provinciale politiek! Bij voldoende interesse 
gaat er een 2de cursus elektriciteit van start. 
Mail naar: info@lajk.nl

Spiegelreis
Van 6 t/m 8 februari organiseert het LAJK samen met de 
Groene Kring een gezellige en interessante ‘spiegelreis’. 
Tijdens deze 3 daagse reis door Belgisch en Nederlands 
Limburg bezoek je een aantal interessante bedrijven en 
leer je meer over jezelf en over allerlei aspecten die met 
bedrijfsovername te maken hebben. ben je misschien 
van plan later een bedrijf over te nemen? Dan is deze 
reis echt voor jou gemaakt! Neem een kijkje op www.
groenekring.be/dewissel of neem contact op met LAJK 
regiocoördinator Agnes via 06-14842143 of info@lajk.nl

De spiegelreis wordt met financiële steun van de Europese 
Unie gesubsidieerd (EFRO) (INTERREG IV-A programma 
Euregio Maas-Rijn) - “De Commissie investeert in uw 
toekomst”



“In gesprek met…....”
“Je weet waarvoor je het doet als het van jezelf is.” 
Hay (25) heeft de MBO opleiding landbouwmechanisatie in 
Apeldoorn afgerond en is nu volledig werkzaam in de VOF die 
hij al bijna 4 jaar samen met zijn ouders runt. Hay’s hobby’s 
zijn trekkertrek, uitgaan en klussen. 

Denken en doen
“Als klein jongentje wilde ik loonwerker worden maar kwam 
erachter dat dit niet het werk was dat ik voor altijd wilde doen. 
Toen ben ik meer thuis gaan meewerken en zo groeide mijn 
interesse in de bedrijfstakken en de wens om het ouderlijk 
bedrijf over te nemen. De combinatie van het werken met 
nertsen en de bessenplantage vind ik mooi. Het leukst vind 
ik het selecteren van fokmateriaal, het werken met de pas 
geboren pups en het werken met machines. Minder leuk is 
onkruid wieden, maar als het nodig is dan moet het. Ik wil 
graag mijn eigen ideeën tot uitvoering brengen. Daarom is 
mijn werk een fijne afwisseling tussen denken en doen.”

Nertsen en blauwe bessen
“We hebben een gemengd bedrijf met nertsen en blauwe 
bessen. Wat betreft de nertsen is er de afgelopen tijd veel 
onzekerheid geweest. De regering had een wet goedgekeurd 
waarin het houden van nertsen verboden wordt. Gelukkig 
heeft de rechter deze wet buiten werking gesteld. De 
Nederlandse staat is hiertegen in hoger beroep gegaan, maar 
vooralsnog is er geen uitspraak over gedaan. Ons bedrijf 

telt momenteel 4500 moederdieren. De afzet vindt plaats 
via veilinghuizen over de hele wereld waaronder Toronto, 
Kopenhagen en Helsinki. De uitdaging voor mij zit hem in het 
verbeteren van de kwaliteit van de vacht en de lengte van 
de pelzen. En dus in het uitzoeken van nieuwe dieren uit de 
veestapel om het komende seizoen mee verder te fokken. 
Twaalf jaar geleden zijn we begonnen met de blauwe-
bessenplantage. Inmiddels is onze plantage uitgegroeid tot 
30 hectare. De afzet van de bessen loopt via Sunberry (veiling 
Zon). Ik vind het belangrijk om zoveel mogelijk bessen van 
een hectare te plukken van een goede kwaliteit.

Beide bedrijfstakken zijn zeer specialistisch. We hebben het 
hele proces tot het transport naar de veiling in eigen hand, 
zowel bij de nertsen met het fokken, pelzen en drogen van de 
vellen, als bij de bessen, van het planten tot en met de oogst. 
In het seizoen verkopen we verse blauwe bessen aan huis. 
Bovendien verkopen we het hele jaar door bessenproducten 
in onze winkel. (www.handjegezond.nl) 

Wat versta jij onder duurzaam?
“Onder duurzaam versta ik het produceren van een product 
met een verantwoorde of een zo laag mogelijke input van 
andere producten. Ook het bewust omgaan met energie of 
het zelf opwekken ervan, draagt hier aan bij. Natuurlijk is het 
ook heel duurzaam als je een product produceert dat niet 
vergaat en tijdloos is zoals bont.”

Toekomst
“Ik zie de overheid als grootste bedreiging voor ons bedrijf, 
maar ook voor de gehele agrarische sector. Binnen de 
landsgrenzen denk ik dat de agrarische sector in Limburg 
op dit moment niet mag klagen in vergelijking met sommige 
andere provincies. Hoe mijn bedrijf er in de toekomst uitziet 
weet ik niet. Het is maar net hoe het loopt en welke kansen 
je kunt pakken of misschien beter kunt laten lopen. Ik denk 
dat de bessenteelt in de toekomst verder zal uitgroeien 
door innovaties van producten en machines, maar ook 
het areaal. Voor de nertsenhouderij zie ik nog een mooie 
toekomst zolang de overheid geen goede schadevergoeding 
wil betalen. Als we in de toekomst toch een keer verboden 
worden als nertsenhouders, zie ik het wel als kans om het 
bedrijf te verplaatsen naar het buitenland. Wereldwijd liggen 
er veel kansen. 

De wereldbevolking zal altijd gevoed en onderhouden moeten 
worden, deze taak is toch voor de agrariërs. Als ambitie heb 
ik om het bedrijf te runnen met goed personeel zodat het 
bedrijf uitgebreid zou kunnen worden in de toekomst. Het zou 
ook mooi zijn als dit samen zou kunnen met mijn broertje als 
hij dit ooit zou willen.”.....

Rabobank: ‘Banking for Food’
Om de wereld in het jaar 2050 duurzaam te kunnen 
voeden, zijn hogere investeringen in de landbouw 
essentieel: onderzoek, ontwikkeling, opslagcapaciteit, 
logistiek en opleidingen. Deze oproep werd gedaan door 
de Rabobank F20 (Food) Summit in Sydney, Australië. De 
wereld staat voor grote uitdagingen op het gebied van 
voedselzekerheid. Het bespreken van deze uitdaging is een 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de politieke 
wereldleiders en van de leiders in de food- en agribusiness. 
Er zijn gemeenschappelijke oplossingen nodig, onder 
een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Waarom 
is de voedseluitdaging zo groot? Elke maand neemt de 
wereldbevolking toe met een stad ter grootte van Hong 
Kong. Het aantal hectare land per wereldbewoner neemt 
dientengevolge af, van 1,2 in 1960 naar 0,4 in 2050. 0,3 
hectare per inwoner zal in 2050 genoeg voedsel op kunnen 
leveren voor iedereen, als de hele keten efficiënt opereert. Dat 
vraagt om investeringen en om nieuwe ideeën. Die ideeën 
en investeringen komen alleen los als de samenleving op 
een andere manier naar de landbouw en voedselvoorziening 
gaat kijken, de uitdagingen en complexiteit ziet. Praten 
over de goede aspecten van de landbouw in plaats van 
problemen, zoals droogte en overstromingen. Voordeel: 
jongeren zoeken complexiteit. De Rabobank is wereldwijd 
actief als food- en agribank, in alle continenten, in de 
hele waardeketen van boer tot bord. Onder het motto 
Banking for Food heeft de Rabobank een visie uitgebracht 
op de voedselzekerheid en de rol van de bank hierin. De 
Rabobank ziet voor voedselzekerheid vier dimensies die 
elkaar kunnen versterken: 1. vergroten beschikbaarheid van 
voedsel, 2. verbeteren toegang tot voedsel, 3. stimuleren 
gezonde voeding en 4. vergroten stabiliteit. De Rabobank 
wil bijdragen aan het (meer) duurzaam voeden van de 
wereld, door het economisch succes van haar klanten te 
faciliteren en vitaliteit van de gemeenschappen waarin ze 
actief zijn. De kerncompetenties van de Rabobank liggen 
ten grondslag aan de invulling van deze strategie: het geven 
van toegang tot financiering en het bieden van toegang tot 
relevante kennis en netwerken. Voedsel begint immers bij 
de boer. De Rabobank gaat in de komende tijd met u in 
dialoog over deze strategie. Volg onze communicatietools 
met betrekking tot ‘Visie Banking for Food’.

Math van Proemeren, namens het food & agri team voor 
Zuid-Limburg. 
Rabobank (Sponsor LAJK)

Vruchtbaarheidsmanagement en KI cursus
Op 22 oktober heeft het LAJK avond georganiseerd met als 
thema “vruchtbaarheid voor rundvee”. 

Tijdens de avond zijn verschillende vormen van het 
vruchtbaarheidsmanagement en factoren die van invloed 
zijn aan de orde gekomen. Verder is er ook aandacht 
besteed aan de bedrijfseconomische consequenties van 
een suboptimale vruchtbaarheid op rundveebedrijven. In 
navolging op deze avond is er op 9 januari een praktische KI 
cursus van start gegaan. 

Agroenergiek
Op 5 november organiseerde het LAJK i.s.m. Arvalis een 
Agroenergiek avond.  Een groep enthousiaste leden wilde 
graag weten op welke manier ze kosten konden besparen 
op het gebied van energie. Ook werd er gesproken over 
duurzame energie; de verschillende mogelijkheden en 
aandachtspunten. Het was een interessante avond en voor 
meer info kan altijd vrijblijvend contact worden opgenomen 
met Maurice Wolters van Arvalis.. 

20 November 
20 November was een drukke en boeiende dag voor 
het LAJK DB Het NAJK organiseerde op die dag een 
symposium in Utrecht met als thema “van traditie naar 
ambitie”. Hare Majesteit Koningin Maxima bleek in het echt 
net zo leuk als op TV en had zich echt goed verdiept in de 
agrarische sector. Ook de Staatssecretaris van Landbouw 
was van de partij en vele anderen. 

Op die dag was ook het jaarlijkse Jaarcongres van de  
LLTB. Het werd een gezellig familiefeest waar o.a. Dhr. Aalt 
Dijkhuizen een interessante  inleiding hield.  
Het LAJK trok samen met het vrouwengilde KVG en 
Jeugdwerk Limburg de kar bij de najaarsconferentie van de 
door de provincie erkende Maatschappelijke Organisaties. 
Op het bedrijf van de familie van Rooijen in Ospel waren 
diverse presentaties. Ook gedeputeerde Ger Koopmans 
was te gast. Alle aanwezige konden na afloop kiezen voor 
een rondleiding door de melkveestal. De meerderheid 
maakte hier dan ook enthousiast gebruik van. 

Geslaagde avond Onderhandelen
Thijs Tacken (Arvalis) verzorgde op 9 december in 
Nederweert een interessante en druk bezochte avond 
over ‘Onderhandelen en succesvol ondernemerschap’. De 
aanwezigen konden  bepalen welk type onderhandelaar ze 
van nature zijn. Als je dit van jezelf weet, kun je rekening 
houden met jouw eigen krachten en valkuilen. Niet alleen 
onderhandelen voor de aan- of verkoop van producten 
of productiemiddelen kwam aan bod, maar ook het 
onderhandelen met je familie rondom bedrijfsovername 
kwam ter sprake. Leuke filmpjes maakten een aantal punten 
duidelijker en er was en goede interactie met het publiek. 

Personalia 
Naam: Hay de Kleijne
Woonplaats: America
Geboortedatum: 28-12-1989
AJK-lid: AJK Noord-Limburg
AJK-lid sinds: 2009
Soort bedrijf: Nertsen en blauwe bessen


