
VOORWOORD
 
Het seizoen is alweer bijna om. Tenminste de meeste 
activiteiten en ALV’s zijn geweest en we gaan richting zo-
meractiviteiten. Schrijf in ieder geval de Trekkertrek van 
AJK Noord en Sjtoppelpop bij AJK Sittard/Swentibold in 
je agenda! 

Voor het volgende seizoen staan de eerste activiteiten 
ook alweer vast,  bijvoorbeeld de cursus Financieel In-
zicht en op 9 september de startavond welke toegankelijk 
zal zijn voor alle leden en sponsoren. Interesse in meer 
informatie omtrent fosfaatwetgeving en Top-Up voor jon-
ge boeren? 

Kijk eens op www.najk.nl  Alvast een fi jne (werk)vakantie!

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!

AJK Midden-Limburg ging op excursie naar een nertsen-
farm en heeft de traditionele BBQ ter afsluiting van het sei-
zoen gehad.  AJK Roermond is in een rustiger vaarwater 
maar heeft alweer veel ideeën voor het komende seizoen. 
Verder zoekt het bestuur versterking; dus ben je of ken je 
iemand die dit graag zou willen doen: schroom niet en neem 
even contact op via ajkroermond@hotmail.com. AJK Sit-
tard/ Swentibold is druk met de voorbereidingen voor een 
geweldig feestweekend: Op 28 augustus komt de Janse 
Bagge Band tijdens ‘Sjtoppelpop’, 29 Augustus vieren we 
‘das grosse Erntefest’ en op 30 augustus de Limburgse 
kampioenschappen ploegen.  AJK Zuid- Limburg heeft een 
informatieavond gehad over agrarisch natuurbeheer en een 
melkvee excursie met ‘arbeid’ als thema.
 
3FM Serious Request
In december staat het glazen huis in onze provincie. We wil-
len een werkgroep vormen waarbij we geld inzamelen voor 
het goede doel en tevens bij kunnen dragen aan een positief 
imago van de agrarische sector. Lijkt het je leuk om hierover 
mee te denken (en doen)? 
Mail dan even naar info@lajk.nl 

Save the date 
11-7 BBB Event (Barbecue,  Boerenspelen, 
 Boerenbal) (Groene Kring)
8 & 9-8 Feestavond en Trekkertrek Ysselsteyn 
 (organisatie: AJK Noord-Limburg)
28, 29 & 30-8  Sjtoppelpop, Das grosse Erntefest en LK 
 Ploegen (organisatie: AJK Sittard/Swentibold)
9-9 Startavond nieuwe seizoen voor alle leden!
15-9 Start cursus fi nancieel inzicht
27-9 Open dag (organisatie: AJK Zuid-Limburg)
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“In gesprek met”

“Een ideale combinatie”
Miranda (31) werkt sinds 4 jaar volledig thuis. Na een studie in 
de zorg kwam ze achter dat haar interesses toch meer land-
bouw lagen.  Samen met Dineke Rietveld (melkveeacademie) 
en Cita Verde in Horst werd er een studietraject uitgestippeld 
waarin Miranda haar opleiding melkveehouderij kon gaan vol-
gen en tevens thuis op het ouderlijk bedrijf kon werken. “Een 
ideale combinatie van theorie en praktijk, op het praktijkbe-
drijf van familie Kersten te Sevenum.”

(L)AJK
Hoe ben je in aanraking gekomen met het AJK? “Ik bezocht 
een open dag waar het AJK stond met een stand. Vooral het 
aanbod van informatieavonden sprak mij aan. Ik vind het erg 
leuk om anderen uit de regio te treff en op informatieavonden 
en open dagen. Dat schept toch een band”

“Geit neet besteit neet”
Je hebt heel bewust gekozen voor een toekomst als agra-
risch ondernemer. Wat heeft jou bewogen tot het maken van 
deze keuze? “Ik vind het heerlijk om eigen baas te zijn en 
om buiten te werken. Iedere dag komen er weer nieuwe uit-
dagingen op je pad. Voor mij is het een ideale combi tussen 
lichaam en geest.” Vertel eens wat over jullie bedrijf: “We heb-
ben een duidelijke taakverdeling: mijn vader doet voorname-
lijk de akkerbouw en mijn moeder en ik het melkvee. Gelukkig 
hebben we nog regelmatig hulp van familie. Mijn zus regelt 
bijvoorbeeld de zaken rondom nieuwe wet- en regelgeving 
en ook mijn vriend springt bij wanneer het nodig is. Toen ik 

4 jaar geleden thuis ben begonnen, hadden we ongeveer 70 
melkkoeien. Sindsdien zijn we uitgegroeid tot bijna 100 melk-
koeien. Verder hebben we een fl ink aantal investeringen ge-
daan om ons bedrijf voor te bereiden op de toekomst. Ik denk 
dat met het wegvallen van het melkquotum dit goede inves-
teringen zijn geweest omdat we meer moeten melken nu de 
melkprijs fl ink is gedaald. De optimale zorg in de droogstand 
voorkomt de hoge kosten van de problemen die kunnen ont-
staan bij het opstarten van de verse koeien. Daarnaast blijven 
we concentreren op de akkerbouw omdat we op deze manier 
niet volledig afhankelijk zijn van de melkprijs. Op vrijdagmid-
dag heb ik een zorgmiddag op ons bedrijf waarin ik begelei-
ding bied aan een jongetje met een zorgvraag.” “Het leukst is 
dat je niet altijd weet wat de dag je gaat brengen. Tegelijkertijd 
kan dit ook de minst leuke kant zijn. Er zijn van die dagen dan 
komt alles bij elkaar en dan is het rennen en goed plannen.”

Overname
Dat je het bedrijf wil overnemen is duidelijk. Wat is jouw groot-
ste uitdaging hierin? “Ik ga het bedrijf overnemen en dat staat 
vast. Na verloop van tijd gaan mijn ouders steeds meer af-
bouwen. Qua kennis, inzet en ervaring is dit natuurlijk onver-
vangbaar. Wat mij te doen staat is met creatief management 
de kostprijs laten dalen, maar niet ten koste van de kwaliteit! 
Het is het mooiste dat er bestaat dat ik de mogelijkheid krijg 
om thuis verder te kunnen gaan.”

Maatschappij
“Als sector denk ik dat we ons in toenemende mate moeten 
aanpassen aan de omgeving. De burger moet echter niet ver-
geten dat we geen attractie zijn maar een maar een produc-
tiebedrijf waarvan de schoorsteen moet blijven roken. 
We zijn broodnodig om in de voedselvoorziening te voorzien 
omdat de wereldbevolking groeit en wij zijn verantwoordelijk 
voor de productie van het voedsel.” 

Cursus Financieel Inzicht
Het LAJK organiseert in samenwerking met het NAJK en 
Koenen en Co de cursus fi nancieel inzicht en zal deze aan-
bieden tegen zeer gereduceerd tarief! Deze cursus is interes-
sant voor iedereen die meer wil weten over jaarrekeningen 
en wat deze cijfers ons vertellen. De cursus bestaat uit 5 
lesavonden (dinsdagavond) en zal plaats vinden in Venlo. De 
eerste avond is op 15 september en de laatste op 17 no-
vember. 
 
AJK Afdelingen
AJK Noord-Limburg organiseerde in de afgelopen periode 
onder andere een excursie naar Martens Asperges en zit mid-
denin de voorbereidingen voor Trekkertrek op 9 augustus en 
de 90’s party de avond ervoor!  AJK Helden/ Leudal ging op 
veldexcursie met aansluitend een BBQ. ..... 

Vertrouwen in agrarisch ondernemerschap
Jonge, agrarische ondernemers zijn de agrarisch onderne-
mers van de toekomst. Maar hoe ziet die toekomst eruit? Een 
belangrijke vraag die veel jonge agrarische ondernemers be-
zig houdt. Uit recent onderzoek van Hogeschool Windesheim 
en het LEI blijkt dat jonge agrariërs zeker toekomst zien in 
overname van het familiebedrijf. Dat is een prachtige ambitie 
en laat zien dat jonge ondernemers bewust kiezen voor het 
agrarisch ondernemerschap. 

Vertrouwen in de toekomst is belangrijk om de uitdagingen 
van het agrarisch ondernemerschap aan te gaan. Om ons 
heen bepalen allerlei regels de ruimte om te ondernemen, 
zoals de lopende discussie over het fosfaatplafond in de dier-
lijke sectoren of de nieuwe regels van de wet werk en zeker-
heid. Deze perken nu en straks sterk de ontwikkelingsruimte 
van agrarische ondernemers in.  Desondanks kiezen veel 
jongeren voor het ondernemerschap in de agrarische sector 
door het bedrijf van de familie over te nemen. Dat is een po-
sitief signaal. 

De LLTB en het LAJK werken dagelijks aan de ontwikkelings-
ruimte voor ondernemers. Het agrarisch ondernemerschap is 
wel is te vergelijken met het spelen van een wedstrijd waarbij 
de tegenstander de  wedstrijdregels continu verandert (geen 
level playing fi eld) of waarbij, als we niet oppassen, het op-
eens voetballen wordt op een tennisbaan. De inzet van de 
belangenbehartiging lokaal, regionaal en landelijk is erop 
gericht om het voetbalveld een voetbalveld te laten blijven. 
Gelukkig zien veel agrarische jongeren en ondernemers de 
waarde van een sterke lobby en belangenbehartiging. 

Terug naar het onderzoek. Vrijheid, autonomie en ruimte voor 
ondernemerschap zijn de belangrijkste drijfveren om te gaan 
ondernemen. Een knelpunt vormt vooral de fi nanciering van 
bedrijfsoverdracht en –groei. Dat blijft een belangrijk aan-
dachtspunt. Banken blijven nog terughoudend in de krediet-
verstrekking en alternatieve fi nanciering  door kredietunies of 
crowdfunding wordt nog maar op zeer beperkte schaal toe-
gepast. Dit vraagt natuurlijk wel om eigen creativiteit om hier 
oplossingen voor te vinden. Dat is agrarisch ondernemer-
schap en daar zijn deinzen jullie, jonge ondernemers, toch 
niet voor terug?

Hans Koehorst
LLTB, Projectleider Verenigingszaken

LAJK Terugblik
Het LAJK organiseerde een aantal interessante activiteiten. 
Op 16 april leerden we tijdens de Agroenergiek avond over 
bewaring  bij Johan Geraats dat aardappelbewaring niet zo 
simpel is als het lijkt. Op 15 mei was er een bestuursuitje met 
de Groene Kring waarbij we een bezoek brachten aan KI Sa-

men in Grashoek. De excursie naar het DC van Jan Linders 
was heel interessant. Een pak suiker legt een lange weg af 
voordat hij in het schap staat. YFM nodigde enkele van onze 
leden uit voor een interessante middag over plantaardige 
voedselproductie op 30 mei. “Verrassend” volgens onze af-
gevaardigden.  

Jaar van de bodem 20 juni
Tijdens een interessante bijeenkomst is de opzet en het werk 
bij PPO Vredepeel kort toegelicht. Ook zijn diverse manieren 
van bemesten en de eff ec-
ten op  de opbrengst op 
langere termijn besproken. 
Daarna volgde een inte-
ressante veldexcursie. Als 
laatste heeft de nVWA nog 
een presentatie gegeven 
omtrent  verplichtingen en 
aanpak rondom het on-
kruid knolcyperus. 

ALV bij fam. Gommans
Op 17 juni was de ALV van het LAJK waarbij alle bestuur-
ders van de afdelingen waren uitgenodigd. We waren te 
gast op het melkveebedrijf van de familie Gommans. Zoon 
Sjaak, bestuurder van AJK Helden/Leudal gaf uitleg over 
het bedrijf en zijn visie hierop. Aan vragen uit het publiek 
was geen tekort. Aan antwoorden ook niet. Tijdens de ALV 
is Mayco ten Kate, woonachtig in Nederweert en 3de jaars 
student aan de HAS in Den Bosch, unaniem verkozen als 
algemeen bestuurslid van het LAJK. Ben je trouwens be-
nieuwd naar wie de bestuurders van het LAJK zijn; Like 
ons op facebook (https://facebook.com/limburgsagra-
rischjongerenkontakt) en volg  de reeks waarin we ze aan 
jullie voorstellen.

Personalia 
Naam: Miranda Vos
Woonplaats: Roosteren
Geboortedatum: 13-01-1984
AJK-lid: AJK Roermond
AJK-lid sinds: 2013 
Soort bedrijf: Melkvee en akkerbouw
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