
Eten bij de boer

Het LAJK heeft maatschappelijke betrokkenheid hoog 
in het vaandel staan. Wat heel logisch kan zijn voor 
een boer of tuinder, benodigd wat uitleg voor een 
buitenstaander. Er zijn diverse grootschalige en druk 
bezochte initiatieven in onze provincie waarbij mensen 
een kijkje kunnen nemen op agrarische bedrijven. Dit 
is natuurlijk fantastisch! AJK Zuid-Limburg organiseert 
bijvoorbeeld jaarlijks een open dag die vele mensen 
een beetje dichter bij de sector brengt. 
“Eten bij de boer” is een LAJK project dat veel 
kleinschaliger is van opzet, maar waarbij de dialoog 
diepgaander kan zijn. Hierbij nodig je mensen uit je 
omgeving uit en vertel je wat je doet onder het genot van 
een hapje of drankje naar keuze. Het LAJK ondersteunt 
dit graag! Voor meer informatie kun je contact opnemen 
met ons of kijken op de website: 
www.lajk.nl/eten-bij-de-boer/

Input

In deze periode is het LAJK Bestuur druk bezig met 
de planning voor het komende seizoen. Zelf hebben 
we natuurlijk al een heleboel ideeën. Maar we kunnen 
altijd goede input gebruiken. Zou je een specifieke 
cursus willen volgen of meer diepgang op een bepaald 
onderwerp waar binnen jouw AJK niet iedereen in 
geïnteresseerd is? Laat het ons weten zodat we kunnen 
kijken of er meer mensen zijn met dezelfde wensen!

Save the date

De startavond zal voor de opening van seizoen 2016 - 
2017 is net als afgelopen keer weer toegankelijk voor 
alle leden. Jullie ontvangen voor die tijd natuurlijk nog 
een uitnodiging per post, maar blokkeer de avond van 
woensdag 21 september al in je agenda want het wordt 
echt heel goed!

VOORWOORD
 
Het voorjaar is volledig losgebarsten! De eerste dagen met een temperatuur 
van 25 graden zijn geweest, asperges groeien volop, het eerste gras zit in de 
kuil en regenhaspels heb ik ook al gespot. Bbq weer, ideaal! Voor de meeste 
van ons is dit een drukke tijd, terwijl vele anderen juist veel vrij hebben, onder 
andere door de verschillende feestdagen. Maar extra handjes zijn altijd 
welkom natuurlijk. NAJK en LAJK hebben ook niet stil gezeten, zoals jullie 
weten via bijvoorbeeld de NAJK nieuwsbrief of LAJK website. Verschillende 
interessante activiteiten hebben plaatsgevonden en we gaan nu richting 
einde van het seizoen. 

Qua planning denken we zelfs al over 
cursussen en activiteiten voor het nieuwe 
seizoen. Ideeën?  Laat het weten! 

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 pagina: https://www.facebook.com/limburgsagrarischjongerenkontakt.
 Like het LAJK en blijf nog beter op de hoogte van LAJK nieuwtjes en activiteiten!

JOUW FOTO HIER? MAIL HEM NAAR INFO@LAJK.NL EN WIE WEET ZIE JE HEM OP DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF!!

Vacature voorzitter
Je hebt het misschien wel al voorbij zien komen op onze website en op social media. 

Maar ook in deze nieuwsbrief nog een keer aandacht voor de vacature van voorzitter van het LAJK. 
Denk je dat je de juiste persoon hiervoor bent? Of ken je hem/haar? 

Neem dan vrijblijvend contact met ons op! 
Check de hele vacature op onze site: www.lajk.nl/gezocht-voorzitter-lajk/



“In gesprek met”
Roel (22) heeft er, na het afronden van zijn opleiding 
aan het Citaverde College te Horst, voor gekozen om 
thuis op het bedrijf te gaan werken. In de toekomst zou 
hij het bedrijf graag willen overnemen. 

Bedrijf
Wat voor een soort bedrijf hebben jullie? ”We hebben 
een gemengd bedrijf met een akkerbouwtak en een 
loonwerktak. Op ons akkerbouwbedrijf telen we 
aardappelen, suikerbieten, erwten, bonen, gerst, uien, 
maïs en graszaad.” Waarom hebben jullie voor deze 
teelten gekozen? “Het is voor ons belangrijk dat we het 
werk op het akkerbouwbedrijf goed kunnen combineren 
met het loonwerk. Hierin houden we ons voornamelijk 
bezig met het uitrijden van dierlijke drijfmest, in zowel 
Nederland als Duitsland. Om arbeidspieken op te 
vangen krijgen we wanneer nodig hulp van derden. Het 
uitrijden van dierlijke mest proberen wij zoveel mogelijk 
zelf te verrichten.” 
Wat is jullie drijfveer? “Onze eigen teelten willen 
we graag zo goed mogelijk doen, zodat we goede 
producten kunnen afleveren. Ook het loonwerk doen we 

zo goed mogelijk en streven zo naar tevreden klanten.” 
Welk werk vind je het leukst? “Wat mij betreft is alle 
werk leuk zo lang het maar rendabel is.” 

Toekomst
Hoe zie je de toekomst? “De marges in onze sector 
staan behoorlijk onder druk. De kosten voor het telen 
van diverse producten op ons bedrijf worden steeds 
duurder. De prijzen daarentegen blijven hetzelfde 
of worden minder. Bij de loonwerktak is het ook 
niet vanzelfsprekend dat de toekomst garant staat 
voor succes. De aanhoudende lage prijzen in de 
varkenshouderij en de melkveehouderij zorgen ervoor 
dat deze ondernemers hun dierlijke drijfmest niet 
meer kunnen afvoeren omdat hier een te hoge prijs 
voor betaald moet worden.” Ben je de “waarschijnlijke” 
bedrijfsopvolger en waarom? “Ja, aangezien ik nu al 
alle werkzaamheden meedoe en kan, is het op dat 
gebied mogelijk dat ik het bedrijf zal gaan overnemen. 
Het lijkt me zelf ook een uitdaging, dus ik sta er wel 
volledig achter.”

(L)AJK
Hoe ben je lid geworden van het AJK? “Ik had contact 
met diverse agrarische jongeren in de omgeving en 
werd uitgenodigd een keer te komen kijken bij het 
AJK. Het beviel wel en toen ben ik lid geworden. De 
activiteiten zijn meestal leuk en interessant. Afgelopen 
najaar heb ik de cursus “financieel inzicht” gevolgd. Die 
was erg leerzaam.” 

2025
De Limburgse landbouwnota, door de Provincie Limburg 
opgesteld, stelt dat “iedere agrarische onderneming in 
2025 een lust voor haar omgeving moet zijn”. 
Wat vindt jij hiervan? “Ik kan mij hier wel in vinden. Als 
een bedrijf er mooi bij ligt komt dit ook ten goede aan 
het imago van de agrarische sector.” 

Be Good and Tell it

Kort geleden tijdens een bijeenkomst van agrarisch 
ondernemers in Midden Limburg bracht ik de stelling 
naar voren: De Nederlandse land- en tuinbouw is de 
beste van de wereld. Geen van de aanwezigen sprak 
dat tegen, er werd zelfs instemmend geknikt. De daarop 
volgende mini enquête met de vraag: “Wie van u heeft 
een website van zijn eigen bedrijf?” leverde echter een 
bedroevend resultaat op. Slechts drie van de vijftig 
aanwezige ondernemers communiceert via de eigen 
website naar de buitenwereld over het eigen bedrijf 
dat kennelijk toch tot de beste ter wereld behoort. We 
laten het dus gebeuren dat de publieke opinie vooral 
bepaald wordt door actiegroepen. Maar vooral ook 
door onwetendheid bij de burger van wat er nu precies 
op het agrarisch bedrijf gebeurt. Dat wij in dit land, 
binnen de kaders die door de markt en de wet gesteld 
worden, in staat zijn om op een hoog kwalitatieve wijze 
voedsel te produceren voor een alsmaar groeiende 
wereldbevolking. En dat doen op een manier waarbij 
gezondheid en welzijn van mens en dier een zeer 
centrale plaats innemen. 

Deze manier van werken heeft ons in de wereld een 
uiterst waardevolle concurrentiepositie opgeleverd. De 
agrarische sector levert een meer dan substantiële 
bijdrage aan de welvaart van ons land. Zo is van iedere 
euro die in Midden Limburg verdient wordt twintig cent 
direct gerelateerd aan de agrarische sector.
We mogen trots zijn op wat wij presteren. En dat 
mogen we ook de buitenwereld laten weten. Niet 
alleen via collectieve uitingen. Maar vooral ook door 
als individueel bedrijf trots te zijn en dat uit te stralen. 
Als HAS Venlo werken wij met veel plezier samen met 
onze Partnerbedrijven en laten onze studenten graag 
zien welke kwaliteit er door de bedrijven in onze sector 
geleverd wordt. Dat kunt u ook zelf laten zien. Laat 
de kwaliteit van onze sector niet het best bewaarde 
geheim van Nederland worden. Communiceer hierover 
met de maatschappij en neem het heft weer in handen.

Be Good and Tell it!

Frans van Leijden
Directeur HAS Hogeschool in Limburg

AJK Afdelingen

De voorjaarswerkzaamheden zijn (voor het grootste 
deel) al achter de rug. Toch is er in de provincie nog het 
een en ander georganiseerd geworden voor de leden. 
Net als het LAJK hebben ook de afdelingen hun ALV 
(Algemene Ledenvergaderingen) alweer gepland, of 
zijn deze zelfs al geweest. Wisselingen van de wacht 
aan de bestuurstafels en plannen van het nieuwe 
seizoen. Ben je geïnteresseerd in bestuurswerk voor 
het LAJK of voor het AJK en heb je dit nog niet kenbaar 
gemaakt? Laat het weten? Wil je graag meer informatie 
hierover? Neem dan contact op met een bestuurslid die 
je al kent of met de LAJK regiocoördinator. 
AJK Roermond en AJK Sittard hebben een 
studiebijeenkomst gepland staan naar een bijzonder 
melkveebedrijf. AJK Zuid-Limburg heeft een farmwalk 
georganiseerd over grasland en weidebeheer. Verder 
staan er op korte termijn nog een aantal andere 
activiteiten op de planning waaronder een excursie 
naar het Noorden van onze provincie.  

Studiebijeenkomst varkenshouderij
Op 25 april was er een speciale bijeenkomst voor 
alle LAJK leden die geïnteresseerd zijn in de 
varkenshouderij. De groep maakte kennis met ‘Hy-care’ 
bij Schippers in Bladel. Na een inleiding volgden een 
excursie naar de kraamstal en de vleesvarkensstal die 
volgens dit unieke concept werken. Na een gezellige 
afsluiting stapten de LAJK-ers weer in de auto met tips 
en stof tot nadenken. 

Personalia 
Naam: Roel Fijten
Woonplaats: Geleen
Geboortedatum: 10-09-1993
AJK-lid: AJK Sitard/Swentibold
AJK-lid sinds:  2009
Soort bedrijf: Loon- en akkerbouwbedrijf


