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    Beste AJF- leden,
 

'Op wei nei de simmer.' 
Alhoewel lijkt het met deze temperaturen al op

zomer. De meeste veehouders hebben de eerste
snee in de bult en de akkerbouwers het pootgoed

in de grond. 
 

Tijd voor een update! 
 

Begin deze maand stond de ALV op de planning
met Caroline van der Plas, helaas zei ze af wegens
griep. Roy Meijer vloog lastminute in om ons een
indruk te geven over het reilen en zeilen van het
NAJK, een zeer geslaagde avond met aansluitend

live muziek!
 

Achter de schermen is er veel gaande. Zowel bij
NAJK als bij ons als AJF op het gebied van

belangen behartigen. In deze nieuwsflits staat de
laatste stand van zaken uit belangrijke dossiers

fan de AJF!
 
 

Nynke
 
 
 



Ledenbijeenkomst over visievorming AJF 

Met het oog op de provinciale verkiezingen in 2023 willen wij jou als AJF lid
graag uitnodigen om samen met ons te praten over de huidige
standpunten en de actuele thema's.

Wij zijn de toekomstige generatie van agrarisch Fryslân en staan klaar om
aan de slag te gaan!
Met onze akkers en dieren zijn we niet alleen producenten van goed en
gezond voedsel, maar leveren we ook energie én kunnen we een
belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen.
We dragen zorg voor het Friese landschap, de leefbaarheid van het
platteland, natuur, werkgelegenheid en meer. Als bestuur vinden wij het
belangrijk dat onze leden goed verbonden zijn met elkaar en dat wij als
belangenbehartiger de stem van de jonge friese boeren goed
vertegenwoordigen.



Melkveehouderij

Bedrijfsovername is van essentieel belang voor de toekomst van de
melkveehouderij. Afgelopen maart hebben wij een succesvolle
bijeenkomst georganiseerd met onze partner Alfa accountants en
Adviseurs. Fiscaal jurist Jeroen Boele gaf inzicht in de nieuwste
ontwikkelingen rondom onder andere de BOR en landbouwvrijstelling.
Zijn advies om voor mei het maatschapsakte te laten controleren en te
updaten is ter harte genomen. Daarnaast presenteerden oud AJF-
bestuurder Engbert Dijkstra en bedrijfskundig adviseur Jelmer
Sietzema het proces van de succesvolle overname van Engbert. Er was
al met al een ruime opkomst van (potentiële) bedrijfsopvolgers waarbij
de aanwezigen concreet punten hebben kunnen meenemen voor hun
eigen bedrijfsovername.

Op de planning staat op 14 juni een avond over de principes uit de
biologische melkveehouderij die toepasbaar zijn op een gangbaar
melkveebedrijf.

Jessica

Voor in de agenda!



Weidevogels
Even een paar zaken over de 'greidefûgels', vanuit de afsprakenkader die 11
landbouwpartijen hebben ondertekend over de zorgplicht.  Voor de meesten
onder ons is de eerste snede al ingekuild,  mochten er nog percelen zijn waar
veel weidevogels met nesten zitten kan je nog een kleine tegemoetkoming
krijgen.  Zie hieronder: 

De Provinsje Fryslân heeft €50.000 beschikbaar gesteld voor het beschermen
van de weidevogels op percelen waar veel weidevogelnesten en kuikens zijn.
Als je minimaal vijf gruttonesten beschermd, kun je de subsidie aanvragen. Bij
meer dan vijf gruttonesten kun je ook subsidie aanvragen voor de nesten van
de tureluur, wulp, veldleeuwerik, graspieper, kluut, watersnip en kemphaan.
Per nest krijgt een grondgebruiker 60 euro als achthonderd vierkante meter
land rondom één nest niet bewerkt wordt – dus niet maaien of ander agrarisch
werk – zo lang de kuikens nog aanwezig zijn. 

Deze subsidie is voor grondgebruikers die niet van een andere subsidie of
vergoeding gebruik kunnen maken voor de bescherming van weidevogelnesten
en kuikens. Zoals deelname aan het agrarisch natuur en landschapsbeheer. 

Vraag nu subsidie aan voor het beschermen van weidevogelnesten en kuikens bij
provincie Fryslân. Aanvragen kan tot en met 10 juni 2022.

Tjebbe



Impuls aan Afsprakenkader 
Met het 'Afsprakenkader akker- en weidevogels' zet de agrarische sector in op het
uitdragen van een positieve en actieve houding in het beschermen van de akker- en
weidevogels. Onderdeel daarvan is het opstellen van een nieuwe subsidieregeling
voor de bescherming van weidevogelnesten en -kuikens. Onder aanvoering van LTO
Noord hebben de betrokken landbouworganisaties druk gezet om nog voor 2022 een
subsidieregeling open te stellen. Deze regeling is een mooi begin om een impuls te
geven aan het afsprakenkader en boeren te ondersteunen, maar zeker voor
verbetering vatbaar. Aan de nieuwe regeling wordt samen met de landbouwpartijen
gewerkt en deze wordt in 2023 opengesteld. 

Aanvragen
Meer informatie over de subsidieregeling en het aanvragen van de subsidie vind je op
de website van de provincie. Je kunt de aanvraag zelf invullen samen met je
vogelwachter en het aanvraagformulier opsturen naar de provincie. Heb je hulp nodig
bij het aanvragen? Neem dan contact op met het plaatselijke agrarische collectief of
stuur een mail naar secretaris@kbf.frl

Tjebbe

 

Weidevogels



Veenweide

 Omdat er toch geruchten zijn dat de diepteontwatering hiervan de oorzaak is wil ik
door deze nieuwsflits toch een aantal feiten boven “water” brengen.
Om te beginnen hebben we een aantal termen die vaak voorkomen binnen dit
onderwerp: drooglegging en grondwaterstand. Vaak worden deze begrippen gezien
als één, er is echter wel degelijk een verschil. Bij drooglegging bedoelen we de
slootwaterstand ten opzichte van het maaiveld en grondwaterstand de hoogte van
het waterniveau in de bodem.

De drooglegging is rondom de bebouwde kom vaak een iets hoger vast pijl welke
gevoed wordt door de boezem om het pijl stabiel te houden. Het grondwaterpeil
komt hoofdzakelijk tot stand door regen, verdamping, kwel en wegzijging. Vertaalt
naar de praktijk houdt dit in dat door een overvloed aan regen in de herfst en winter
de grondwaterstand hoog is en in de zomer door verdamping en minder regen het
peil zakt. 
De problematiek die binnen het veeweidedossier wordt aangehaald is dat de
houten funderingspalen onder huizen die +/- 50 jaar geleden zijn gebouwd nu
ondanks de minimale drooglegging deels boven het grondwaterpeil zijn komen te
staan waardoor het houtrottingsproces op gang komt. Het blijkt dus zo te zijn dat de
drooglegging tot slechts een aantal meter vanaf de sloot invloed heeft op het
grondwater van het perceel. Letterlijk betekent dit dat de ondergrond (en dus het
grondwater) van het gebouw niet gevoed wordt door de sloot en ook niet door de
regen omdat het niet regent onder het gebouw/de bestrating, terwijl er gelijker tijd
wel grondwater verdwijnt door wegzijging en verdamping. Door een gebrek aan
vocht in de grond klinkt deze in waardoor de funderingspalen boven de grond
uitkomen en zo beginnen te rotten. 
Wist je dat: een boom in blad dagelijks 200 tot 400 liter water onttrekt uit de
ondergrond en dit één van de grootste vocht onttrekkers van de grond rondom een
gebouw is.
                                                    Johan                           

Waar moet je beginnen bij dit dikke dossier.
Misschien niet het meest “sexy” onderwerp maar
het is toch goed om de funderingsproblematiek
eens aan te kaarten. 



Akkerbouw
 Terugblik provinciale akkerbouwavond: 

Op 23 maart jl. hebben we als akkerbouw werkgroep een provinciale
akkerbouwavond georganiseerd. De akkerbouwwerkgroep is een
afgevaardigde groep vanuit voornamelijk A.J.F. de Bouhoeke en A.J.F.
Dongeradeel. Binnen de werkgroep wordt er dieper op bepaalde
onderwerpen in gegaan en specifiek gesproken over bepaalde thema’s zoals,
bodem, financiën, en nog veel meer. De provinciale avond is een avond voor
alle akkerbouwleden van A.J.F. om kennis te maken met de werkgroep en
zodoende te kijken of er meer zijn die willen aansluiten.
Thomas Pollema is voorzitter, hij heeft een update gedaan over de activiteiten
van afgelopen jaar en aansluitend hebben we een interessante avond gehad
onder leiding van Dick Bijlsma en Johannes Wassenaar van Ynsjoch. Hier
werden we getriggerd na te denken, en ons idee te geven over financieringen,
investeringen en alles wat er verder bij bedrijfsovernames en
bedrijfsontwikkeling komt kijken.
         
               Veronica



Gevolgen GLB voor de akkerbouw sector:

2022 is het laatste jaar waarin je uitbetaling van betalingsrechten kunt
aanvragen. Eind 2022 vervallen deze betalingsrechten en gaan we over op
een nieuw GLB.
Het uitgangspunt van de overheid is een omslag maken naar duurzamere
landbouw. Hier staat en hectarepremie tegenover en dit bestaat uit een
basispremie en een eco-regeling.
De conditionaliteiten zoals de bufferstroken en de rotatie van gewassen op
bouwland kunnen we als akkerbouw moeilijk mee uit de voeten. Deze
conditionaliteiten hebben direct invloed op de bedrijfsvoering en zorgen
daarmee direct voor inkomstenderving.
Daarnaast bestaat het nieuwe GLB uit een eco-regeling, dit bestaat uit een
puntensysteem voor verschillende doelen. Elke activiteit heeft een bepaalde
waarde en bepaald welke premie (brons, zilver of goud) wordt uitgekeerd.
Vooral de strokenteelt, waarbij de overheid dat ziet als een oplossing van het
chemie gebruik, heeft grote gevolgen voor de akkerbouw. Met strokenteelt is
het de bedoeling dat er minimaal 5 gewassen worden geteeld op 1 perceel en
deze stroken dienen minimaal 3 tot 24 meter breed te zijn. Ook het punt vroeg
oogsten van rooigewassen is een bottleneck voor de akkerbouw. Voor
bepaalde teelten zoals suikerbieten is het rooien voor 31 oktober geen
haalbaar scenario. Al met al word er op verschillende fronten druk uitgeoefend
en zijn wij daar als AJF onderdeel van.

Veronica

Akkerbouw



Stikstof

Hierbij een korte update over de huidige stand van zaken omtrent stikstof.

Waarschijnlijk hebben jullie de brandbrief, die in samenwerking met 7
landbouwpartijen op 8 april naar de provincie is verzonden, wel
meegekregen. De aanleiding om deze brief op te stellen was voornamelijk de
haperende communicatie en recente berichtgeving van de provincie en
minister van der Wal. Hierin werd voornamelijk gefocust op uitkoop van
bedrijven en een streep gezet door elke vorm van perspectief. Terwijl de
provincie beweert te handelen namens de afgesproken “Fryske Oanpak”
welke stelt dat de provincie niet over maar met de landbouw praat. In
combinatie met dat het voor ons nog steeds een vraag is hoe de natuur er
nu daadwerkelijk voor staat en wat daar de oorzaak van is was voor ons de
maat meer dan vol. Dit heeft ons doen besluiten om middels een brief een
harde lijn te trekken met voorwaarden om onze medewerking inzake het
stikstofdossier te kunnen continueren.

1. Gedwongen opkoop is onbespreekbaar;
2. Vergund is vergund;
3. Landbouwgrond blijft landbouwgrond.
De volledige brief lees je hier.  http://www.ajfriesland.nl/2022/05/brandbrief-
landbouwcollectief-over-de-fryske-oanpak-omtrent-stikstofdossier/brandbrief-
stikstof-fries-landbouw-collectief-richting-provinsje-fryslan-2/  

Op 19 april kwam Gedeputeerde Staten met een reactie waarin gewezen
werd naar landelijke regelgeving waarop de provincie naar eigen zeggen geen
invloed heeft. Daarnaast werden er naar onze mening geen harde
toezeggingen gedaan. De volledige brief lees je hier.
http://www.ajfriesland.nl/wp-content/uploads/Reactie-Provincie-Fryslan-richting-
landbouwcollectief.pdf 



Op 28 april hebben wij op het Provinciehuis met Klaas Fokkinga, Douwe
Hoogland en Arie Piet van Gedeputeerde Staten gesproken waarna de
afspraak is gemaakt dat zij met een stelliger antwoord gaan komen op onze
brandbrief. Daarnaast hebben wij duidelijk gemaakt dat de verdere
samenwerking tussen de landbouw en provincie alleen mogelijk kan zijn op
basis van een samenwerkingsovereenkomst waarin de voorwaarden van de
brief worden verwerkt. Tot op heden hebben wachten wij op reactie en is de
samenwerking stopgezet/opgeschort.

Uit andere provincies horen wij geluiden dat VVD en CDA afstand nemen
van de landelijke regelgeving en dat provincies duidelijke standpunten
innemen met als voorbeeld Drenthe waar toezegt is dat er geen bedrijven
uitgekocht worden voor stikstof. Dit hebben wij ook aangegeven bij de
provincie Fryslan en wij hopen dat ook dat onze provincie ook een stelligere
positie inneemt en meer druk uit gaat oefenen op het landelijke beleid
middels het IPO.

Afgelopen 11 mei was er een hoorzitting over de Uitvoeringsagenda waarin
Hendrik nogmaals de aanleiding van de brandbrief en onze voorwaarden
kenbaar heeft gemaakt.

Hiermee hopen we jullie voor nu voldoende op de hoogte te hebben
gebracht.

Hendrik & Akkelien



Contact 

Bezoekadres:
Lavendelheide 9
9202 PD Drachten

Postadres:
Postbus 186
9200 AD Drachten

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


