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    Beste leden,
Op 14 september had ik, op een spectaculaire
drive-in ledenvergadering in de landerijen bij

Welsrijp, de eer om de voorzittershamer van de
AJF over te nemen van Eke. Een vreemde tijd om

in te stappen aangezien fysieke bijeenkomsten tot
op heden niet meer tot de mogelijkheden

behoren. Waar het lijkt alsof de wereld
momenteel stil staat dendert de trein van de

belangenbehartiging door! Vrijwel
dagelijks zijn wij druk met onderwerpen als

stikstof en veenweide. 
 

In de stikstoflobby werken we nauw samen als
Fries Landbouwcollectief. Het resultaat is dat

Provinsje Fryslân zorgvuldiger te werk gaat dan
veel andere provincies. Knelgevallen oplossen en

een betrouwbaar registratiesysteem instellen
voordat we verder praten over opkoop en

saldering. We houden een vinger aan de pols!
Als Dagelijks Bestuur kijken we naar

mogelijkheden om het contact met jullie te 
 onderhouden, zo worden er op verschillende

vlakken digitale bijeenkomsten
gepland want "as it net kin sa't it moat, dan moat

it mar sa't it kin!"

 Oant sjen!  
Hendrik Galema

Blijf altijdop dehoogte viaonze FBpagina!



Melkveehouderijvakgroep
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De zomer is voorbij en daarmee het meeste landwerk ook, de
focus ligt nu in de stal met tegelijk weinig activiteiten buiten
het erf. In de sector is veel gaande rondom vergunningen en
perspectief. Op gebied van vergunningen heeft men met
stikstof de juiste keuze gemaakt door nog tijd vrij
te maken om beter inzicht te krijgen en het extern salderen
uit te stellen. Wat perspectief betreft is het veenweide dossier
nu een grote thema, daarover verder in deze nieuwsbrief
meer.  De laatste keer dat we als werkgroep bij elkaar
kwamen gingen we in op het thema water. Op twee plekken
in zuid en noord Friesland hebben we gesproken
over water en bodem en alle uitdagingen hier rondom in
Friesland. Naast water en bodem is natuurlijk stikstof een
groot item momenteel. Ondertussen moeten we kijken naar
perspectief en kansen die zich voordoen en daarom willen we
de volgende bijeenkomst op 16 december organiseren. Dit
betreft een vraaag-maar-raak sessie i.s.m. ALFA. 
Joost Mulder

Agrarisch Nederland verandert en het NAJK verandert
mee! Naast de zes bestaande portefeuilles binnen het
dagelijks bestuur is er vanaf vandaag een zevende
portefeuille bij: leefomgeving. Tijdens de ALV op 29
oktober werd Harold Overmars unaniem verkozen tot de
nieuwe dagelijks bestuurder. Omgeving, klimaat en
biodiversiteit zijn onder andere thema’s waar hij zich mee
bezig gaat houden.

Daarnaast heeft NAJK  een nieuwe voorzitter. Roy Meijer is
tijdens de ALV op 26 november 2020 unaniem verkozen
tot de nieuwe dagelijks bestuurder. Hij treedt hierbij in de
voetsporen van Andre Arfman, die na ruim 4,5 jaar de
voorzittershamer doorgeeft.



Veenweide

Fauna beheer

In de FBE (Fauna Beheers Eenheid) zijn we momenteel bezig met de
beheersplannen voor damherten, reeën en ganzen. En achter de schermen
wordt gewerkt aan een predatieplan. Vanaf 1 januari 2021 hebben we een
nieuwe voorzitter: Tineke Schokker en in april komt er een nieuwe
secretaris van de FBE. Deze sollicitatie zal nog plaatsvinden.  Verder werken
we aan een goedlopende koppeling tussen het SRS (Schade Registratie
Systeem van de boer) en Bij12. In de Efkes Bourkje zal Douwe Anema zich
voorstellen en vertellen wat hij voor ons (AJF) doet binnen de faunazaken als
afgevaardigde.  
                                                      Tjebbe Oenema

 Maar nog steeds zijn er meerdere haken en ogen waar wij als onderdeel
van het Landbouw Collectief graag meer invloed op willen hebben, omdat
wij denken dat het ten koste zou kunnen gaan van de boeren binnen het
veenweidegebied. Denk hierbij aan de hoogte van het grondwaterpeil in de
gebieden met minder dan 80cm veen of een kleidek van groter dan 40cm.
Ook is de resultaatverplichting  van CO² een mes in de rug van de
landbouwer.  De insteek van ons organisatie is dat we naar de toekomst
toe verantwoord kunnen blijven boeren binnen dit gebied. Als er
vragen zijn omtrent dit dossier dan kunt u altijd bij ons terecht.
Johan Oerlemans

                  Weken/maanden voorbereiding zijn eraan
vooraf gegaan en het is nog steeds niet volledig naar
ons zin. Het veenweide dossier zoals het nu ter inzage
ligt is al behoorlijk beter dan wat eigenlijk het plan van
de provincie en het waterschap was voor de publicatie.



Akkerbouwers moeten tegenwoordig met minder middelen en hogere
regeldruk juist meer presteren. Veranderingen waar we als
akkerbouwers individueel weinig aan kunnen doen. Daarom zijn we
vanuit de NAJK/AJF aangesloten als lid van BO Akkerbouw. Op deze
manier krijgen we als jonge akkerbouwers een stem binnen de
belangenbehartiging van het mestbeleid en behoud van
gewasbeschermingsmiddelen. Het lijkt erop dat het moeilijker wordt
de middelen te behouden die we hebben en te krijgen welke nodig
zijn. Daarom is het doen van onderzoek naar de noodzaak van groot
belang. Als AJF-lid kun je nu onderzoeksvoorstellen indienen bij BO
Akkerbouw voor de uitvoerbaarheid van een toekomstbestendige
teelt. Daarnaast pleit ik als AJF bestuurslid voor een betere prijs voor
de producten die wij met een afwijkende kostprijs en regeldruk
opleveren. Tot slot wens ik jullie veel succes met de laatste
landwerkzaamheden en het sorteerseizoen. 

Foppe Sinnema 

Even op een rijtje!

Akkerbouw

een belletje of een appje, makkelijk en
toegankelijk. We hebben de DB's even op een
rijtje gezet:
Hendrik Galema – 0620548857
Jantine Akkerman – 0614807830
Uulco Brouwer – 0619274708
Tjebbe Oenema – 0623948855
Joost Mulder – 0630343797
Johannes van der Veer – 0612223095
Johan Oerlemans– 0621276100
Foppe Sinnema - 0638333139



Contact 

Bezoekadres:
Lavendelheide 9

9202 PD Drachten

Postadres:
Postbus 186

9200 AD Drachten

Telefoon: 0512- 305285  of 06-30334278
info@ajf.najk.nl 


