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Wat vind je van de activiteiten van AJK Roermond?
“Deze vind ik interessant, omdat deze altijd een praktische insteek hebben. Dit zijn vaak presentaties en
excursies bij ondernemers.”
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NIEUWSBRIEF
JOUW FOTO HIER? MAIL HEM NAAR INFO@LAJK.NL EN WIE WEET ZIE JE HEM OP DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF!!

VOORWOORD
Juni was een bewogen maand. De regen, hagel en bliksem heeft voor veel
schade gezorgd. De getroffen bedrijven zullen zelf de schouders eronder
moeten zetten en vooruit kijken, al zal dat bij een aantal niet meevallen.
Binnen het LAJK is er in juni het een en ander veranderd. Mat, Judith en
Willem hebben, zoals eerder al aangekondigd, plaats gemaakt aan de bestuurderstafel. We zijn trots dat we Manon Pinkers en Maarten van Cruchten
mochten verwelkomen in het LAJK Dagelijks Bestuur. We gaan de passie en
inzet van Mat, Judith en Willem zeer zeker missen.
Bij het LAJK kijken we vooruit en zet het nieuwe bestuur de schouders eronder om ook van 2016-2017
een leerzaam en gezellig seizoen te maken!
Ilse Verhoijsen
Vice voorzitter LAJK

COLOFON Dit is een uitgave van Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt - Postbus 960, 6040 AZ Roermond.
Tel 06-14842143 - Mail info@lajk.nl - www.lajk.nl - Druk Drukkerij Buijs Nederweert
“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!

Patrick van de Broeck is gedeputeerde Landbouw bij
de provincie Limburg. Zelf opgegroeid in een boerenbedrijf doet hij niets liever dan ondernemers bezoeken
in de agrarische sector.“Elke keer weer ben ik verrast
door de veerkracht en de innovaties. En gelukkig zie ik
ook jonge ondernemers die in het vak stappen.”

kelingen op de Brightlands-campussen. De boer speelt
een cruciale rol in de productie van gezonde voeding.
Maar er is meer. Het aantal paardenboerderijen groeit
sterk, toerisme en zorg krijgen vaste voet aan de grond
in de boerderijen. De sector innoveert als geen ander.
Daar mogen al die Limburgse boeren trots op zijn.”

“Kansen en uitdagingen voor jonge boeren”
Tijd is schaars voor de gedeputeerde. De agenda
staat vol van de vroege morgen tot de late avond. Toch
maakt hij regelmatig tijd vrij om de praktijk te proeven.
Zo maakte hij net als in 2015 afgelopen voorjaar met
een aantal ondernemers een trektocht door de provincie. Vijf dagen in evenzovele weken van noord tot
zuid op de koffie bij varkens- en kippenboeren, fruiten groentelers, landbouwers en ondernemers die hun
bedrijf hebben omgebouwd tot bijvoorbeeld een zorgboerderij. “Omdat ik wil weten wat er speelt”, zegt de
in Noord-Limburg wonende bestuurder. ”Welke problemen ervaart de ondernemer? Hoe gaat hij om met de
klimaatverandering, op welke markten concurreert hij,
welke regels zijn belemmerend, wat verwacht hij van
de overheid? Hoe zou ik anders beleid kunnen maken
als ik de praktijk niet ken? En ja, ik geef het toe, ik ben
nieuwsgierig. Het is toch de wereld waar mijn roots liggen.”
Innovaties
Patrick van der Broeck kwam ook deze trektocht weer
aan zijn trekken. “Ik kan er een boek over schrijven.
Over de innovaties in de stallen, over de kippenboer die
een bijzonder wapen heeft gevonden tegen roofvogels
en vossen, over de uitgekiende voedings- en oogstsystemen, de slimme logistiek, de producten die over de
hele wereld gaan. Natuurlijk, de verhalen zijn niet allemaal juichend. De sector heeft het moeilijk, opvolging
is een groot probleem en het aantal ondernemers zal
de komende jaren afnemen, ook in Limburg. En dan
zijn er nog de vraagstukken over schaalvergroting en
de daarbij horende financiering. Gemakkelijk is het allemaal niet. Maar ik zie wel dat de sector toekomst heeft.”
Toekomst
Die toekomst is er alleen als de vergrijzing stopt, als
jonge ondernemers het bedrijf van hun ouders overnemen. “Helemaal waar. Gelukkig zijn die jongeren er.
Niet voor niets is er dit Limburgs Agrarisch Jongeren
Kontakt met veel enthousiaste, jonge ondernemers. We
zien ook op de hogescholen instroom van jonge mensen die verder willen in de sector. Het aantal bio-boeren
groeit weer. Uitdagingen genoeg. Kijk naar de ontwik-

Patrick van de Broeck,
gedeputeerde Provincie Limburg
AJK Afdelingen
Aan het einde van het seizoen staan er nog enkele activiteiten op de planning bij de AJK’s. AJK Sittard/Swentibold is druk bezig met de voorbereidingen voor Sjtoppelpop, Das Grosse Erntefest en de Ploegwedstrijd en
AJK Noord-Limburg gaat het ook weer groots aanpakken met het Fulle Pulle Bierfest en Trekkertrek. Beide
AJK’s hopen dat AJK leden uit heel Limburg naar deze
bijzonder gezellige evenementen toe komen! Neem de
bonnen mee uit deze nieuwsbrief en krijg €5,- korting
op de entree! Ook de andere afdelingen hebben nog
het een en ander in petto. Zo organiseren de meesten
nog een gezellige BBQ. In heel Limburg zijn er meer
dan 50 bestuurders in de weer met het plannen van
leuke en leerzame activiteiten voor volgend seizoen.
Enquête
Ben je benieuwd naar de uitslag van de enquete die
Colette (studente HAS) voor het LAJK heeft uitgevoerd? Kijk op http://www.lajk.nl/meerderheid-ledentevreden-over-ajk/
“In gesprek met…....”
Maarten (23) studeerde in 2015 af aan de HAS Hogeschool in Den Bosch opleiding Dier- en Veehouderij. Hij
werkt nu als Bedrijfsadviseur bij Arvalis en heeft samen
met zijn vader en oom een melkveebedrijf. Maarten is
bestuurslid bij het LAJK maar ook actief in de Jongerenraad van Agrifirm.
Balans
Kun je iets vertellen over jullie bedrijf? “Samen met
mijn vader en mijn oom zit ik in een maatschap. Met z’n
drieën runnen we een melkveebedrijf. Het bedrijf telt
momenteel 200 melk- en kalfkoeien met bijbehorend
jongvee. Het jongvee staat voor een deel op de tweede
locatie aan de andere kant van het dorp. Het bedrijf
heeft op dit moment een mooie balans in ruwvoervoorziening en beperkte mestafzet. Deze balans willen wij

Personalia
Naam: Maarten van Cruchten
Woonplaats: Vlodrop
Leeftijd: 23 jaar
AJK-lid: Roermond
AJK-lid sinds: 2014
Soort bedrijf: Melkveebedrijf
de komende jaren ook zo houden. Een lichte toename
van het aantal melkkoeien staat voor de komende jaren
op de planning, maar wel met evenredige groei in voerproductie en mestplaatsingsruimte.”
Wat doe je het liefst en welk werk vind je het minst
leuk? “Op ieder agrarisch bedrijf zijn er minder leuke
werkzaamheden. Toch zijn dit vaak werkzaamheden
met een groot zichtbaar effect en noodzakelijk in de
bedrijfsvoering, zoals uitmesten, kuil verder open maken, etc. Het leukste werk vind ik ploegen, dit is relatief
rustig werk waarbij ik tijd heb om na te denken over
de bedrijfsvoering en wat eventueel kan worden verbeterd. Verder vind ik het verzorgen van de dieren op
stal bijzonder leuk werk. Dit vind ik de goedkoopste en
effectiefste investering in de toekomst van het bedrijf.
Hoe is de taakverdeling op het bedrijf? “Mijn standaard
taak binnen het bedrijf is iedere dag de koeien voeren.
De rest van de werkzaamheden, zoals melken en kalveren voeren, zijn zo ingericht dat we deze alle drie op
ieder moment kunnen overnemen en dan ook weten
wat er op dat moment speelt. Deze flexibiliteit is in drukke periodes nodig zodat alle dagelijkse werkzaamheden altijd goed uitvoerbaar zijn.
Het is duidelijk dat jij het bedrijf wil gaan overnemen.
Wat is er van invloed geweest op jouw besluit? “Een
groot voordeel als ik het bedrijf overneem is, dat de huidige omvang groot genoeg is voor één gezin. Hierdoor
heb ik de mogelijkheid om binnen de huidige omvang de
bedrijfsvoering verder te optimaliseren. Hiermee is verdere groei niet uitgesloten, wat wel zou betekenen dat er
meer vreemde arbeid ingeschakeld moet gaan worden.
Het voordeel van nu al thuis in het bedrijf zitten is, dat

je al jong betrokken bent bij de bedrijfsvoering en dat
bij strategische keuzes ook de mening van de volgende
generatie voldoende meetelt.”
“Volhoudbaarheid”
Wat zijn jouw ambities binnen het bedrijf? “Over ongeveer 10 jaar wil ik het bedrijf graag overnemen. Het bedrijf moet dan in grote lijnen klaar zijn voor de toekomst,
wat inhoud dat we gaan werken aan de arbeidsefficiëntie. Een belangrijke uitdaging op de korte termijn is het
op peil houden van de diergezondheid en de melkproductie te verhogen van 8100 kg naar ongeveer 9000 kg/
koe/jaar. Voor de langere termijn staat de aanschaf van
een nieuwe melkstal op de planning.
In de toekomst moeten we rekening houden met periodes van lage melkprijzen. Een bedreiging voor de
melkveehouderij vind ik de overheid. Deze wil bedrijven
steeds meer grondgebonden laten worden en bepaalde
politieke partijen willen weidegang gaan verplichten.
Voor de toekomst hoop ik dat de overheid niet overdrijft
in het beleid om de ondernemersvrijheid te beperken.”
Er wordt veel gesproken over “duurzaamheid”. Wat versta jij hieronder? “Onder duurzaamheid versta ik ‘volhoudbaarheid’, wat voor mij betekend dat een volgende
generatie net zo goed moet kunnen ondernemen als
wij het nu doen en eerdere generaties dit al gedaan
hebben.”
Arvalis
Je werkt ook nog full time bij Arvalis. Wat trekt jou aan
in dit werk? “Ik vind het mooiste van de primaire agrarische sector, dat iedere agrarische ondernemer zijn
eigen ideeën, meningen en visie heeft voor zijn/haar
bedrijf en dat hierdoor geen enkel bedrijf hetzelfde is.
Als adviseur vraagt dit evenveel aandacht voor iedere
agrarische ondernemer.”
(L)AJK
Hoe ben je in aanraking gekomen met het AJK?
“Dat was op de beurs Rundvee en Mechanisatie Vakdag in Venray. In eerste instantie ben ik lid geworden
vanwege het diverse aanbod aan cursussen en informatieavonden. Later werd bij mij pas bekend dat het
LAJK ook continu bezig is met de belangen behartigen
voor jonge agrarische ondernemers.”
Vind je het belangrijk dat er een LAJK bestaat?
“Het LAJK is belangrijk voor het samenbrengen van
jongeren die werkzaam zijn in de agrarische sector in
Limburg. Jongeren die deze passie met elkaar willen
delen, van elkaar willen leren en met elkaar de agrarische sector in Limburg willen voortzetten.

