
Wat? Een spel over natuurinclusieve landbouw
Wie? Voor jouw AJK of opleiding 
Kosten? Geen
Interesse? Stuur een mailtje naar rroeleveld@najk.nl

Met dit leuke en leerzame spel daag je jouw AJK-leden of medestudenten uit
met jouw kennis over natuurinclusieve landbouw. Wat weet jij bijvoorbeeld over
biodiversiteit, weidevogels en agrarisch natuurbeheer? In groepjes strijden
jullie voor een leuke prijs! NAJK levert het materiaal en de spelleider.

Ben je op zoek naar een leuke en leerzame excursie voor jouw AJK-afdeling of (studie)groep?
Breng met DAW eens een bezoek aan de Boerderij van de Toekomst in Lelystad en ga door
middel van 'levend ganzenbord' met elkaar in gesprek over de vraag ‘hoe boeren we over tien
jaar?’ Het is zelfs mogelijk om met de waterkaravaan gehaald en gebracht te worden. Vraag
gerust naar de mogelijkheden!

Wie? Voor jouw AJK en studenten akkerbouw/ open teelten
Kosten? Geen
Interesse? Stuur een mailtje naar rjwagevoort@najk.nl

NAJK is betrokken bij verschillende leuke en leerzame
projecten. Projecten waar jij met jouw AJK ook wat
aan hebt. We zetten ze even voor jullie op een rij! 

SeizoensgidsSeizoensgids

Welke activiteit boek jij binnenkort
met jouw AJK?

NAJKNAJK

: Speel het spel over
natuurinclusieve landbouw!

BoerNatuurlijk!BoerNatuurlijk!

Deltaplan Agrarisch WaterbeheerDeltaplan Agrarisch Waterbeheer  
Met DAW naar de Boerderij van de Toekomst!
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Als verdieping op de BodemBattle zijn
er ook de BodemMasters. Zoek je nog
een leuke en leerzame avondinvulling
voor jouw AJK? Kies dan nu uit één
van de drie onderwerpen! Lees meer
over de verschillende onderwerpen op
onze site.

Wat? BodemMasters
Wie? Voor jouw AJK of opleiding
Kosten? Geen
Interesse? Stuur een mailtje naar
gvanesveld@najk.nl

Organiseer een 'Boer Veilig'-avond voor jouw AJK! Tijdens deze avond vertelt een
veiligheidsdeskundige van Stigas, het kenniscentrum veiligheid voor de groene en
agrarische sector, wat zij allemaal tegenkomen onderweg. Aan de hand van foto's,
filmpjes en goed/fout -voorbeelden gaan zij het gesprek met jullie aan. Want, wie wil
er nou niet veilig en met plezier werken op het agrarisch bedrijf?

Wat? BoerVeilig-avond
Wie? Boek deze avond voor jouw AJK/JAV
Kosten? Geen
Interesse? Geef jouw AJK op via mhotlland@najk.nl

BoerVeiligBoerVeilig : Veilig en met plezier werken op een 
agrarisch bedrijf

Via verschillende vragen, stellingen en
opdrachten kom je alles te weten over
bodem en klimaat. Als AJK of klas strijd
je in teams tegen elkaar. Het team die de
opdrachten het beste uitvoert wint en gaat
naar huis met  een leuke prijs! 

Lees meer op de site of kijk dit filmpje.

Wat? BodemBattle
Wie? Voor jouw AJK opleiding
Kosten? Geen
Interesse? Stuur een mailtje naar
gvanesveld@najk.nl

BodemBattle

Een duik in de bodemEen duik in de bodem

BodemMasters

Let op:
Beide projecten zijn
nog te boeken tot
en met december

2022!
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De interesse voor beweiden groeit. Hoe sta jij tegenover weidegang? 
Wij als NAJK bieden met het project Wei en Maatschappij workshops
aan over beweiding en graslandbeheer. Wil jij je verdiepen in weidegang?
Boek dan nu één (of meer) van de drie workshops! Wat de workshops
precies inhouden lees je hier. 

EXTRA: 
Op 9 en 10 mei

worden er ook weer
Grasweidedagen
georganiseerd!

En meer...
Weet dat er voor de projecten
Boer zoekt Boer, de Studiereis
Varkenshouderij en Agriterra ook
nog mooie activiteiten worden
georganiseerd. En vergeet niet
een kijkje te nemen bij de andere
cursussen rondom bedrijfsovername.

Check www.najk.nl en de nieuwsbrief voor het

laatste nieuws over de projecten!

Volg ons op Facebook,
Twitter, Instagram en
LinkedIn en blijf op de

hoogte van onze projecten!

Wei en MaatschappijWei en Maatschappij
Verschillende gastlessen rondom beweiding 

Wat? Workshop 1: Beweiden kan altijd / Workshop 2: Beweiden 
in de praktijk / Workshop 3: Mastergrass
Wie? Voor jouw AJK of opleiding
Kosten? Geen
Interesse? Stuur een mailtje naar rroeleveld@najk.nl

BoerenKansenBoerenKansen

NAJK is, samen met Bionext, van start gegaan met
een spiksplinternieuw project over kringloop-
landbouw. Wil jij als AJK of klas aan de slag met
kringlooplandbouw? Wees welkom bij één of meer
van onze workshops! Bij interesse of vragen: stuur
een mailtje naar mholtland@najk.nl.

Wat? Workshops over kringlooplandbouw
Wie? Voor jouw AJK/ JAV of klas
Wanneer? Vanaf oktober 2022
Kosten? Geen

NIEUW:

Wegwijs in kringlooplandbouw!

CursusCursus

BedrijfsovernameBedrijfsovername

Zit jij midden in het proces van
opvolging van het familiebedrijf? Wil
je meer leren over de communicatie
en samenwerking binnen het bedrijf
en lijkt het je leuk/leerzaam om
hierover ervaringen uit te wisselen
met een klein groepje andere jonge
boeren? Dan is deze korte (online)
cursus echt iets voor jou! Lees meer.

'Communicatie en samenwerking'

Vragen? Mail naar palmeloo@najk.nl
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Tijdens de avonden met Interpolis bespreken we verschillende praktijkvoorbeelden. 
We discussiëren over manieren om in bedrijf te blijven en welke oplossingen daar 
precies bij horen. Opgeven kan via palmeloo@najk.nl. Voor meer informatie klik je 
hier. 

Avonden met partnersAvonden met partners

Trekkers kiek'n met 
Poaah, dat is mooi spul! Trekkers en andere landbouwmachines 
'kiek'n' blijft toch het leukste wat er is. Bij onze partner Royal Reesink 
is het mogelijk een rondleiding te krijgen in de productie-
fabriek: dé plek waar de nieuwste landbouwmachines 
worden ontwikkeld. Opgeven kan via palmeloo@najk.nl. 

Royal ReesinkRoyal Reesink

AJK-avond met

AJK-avond met 

AJK-avond met

AJK-avond met

ForFarmersForFarmers

FlynthFlynth

InterpolisInterpolis

RabobankRabobank

Wil je een bijeenkomst specifiek gericht op een thema binnen de veehouderij?
ForFarmers heeft ervaren sprekers uit de sector die graag komen vertellen over 
o.a. homemixing, de Kringloopwijzer, bodemmanagement en het ruien van 
hennen. Voor meer informatie klik je hier.

Rabobank is de grootste Nederlandse financiële dienstverlener van de agrarische 
sector en hoofdpartner van NAJK. Een belangrijke gesprekspartner voor 
bedrijfsovername, (alternatieve) financiering, marktontwikkelingen en visievorming. 
Voor meer informatie  klik je hier. 

Wil jouw AJK graag een avond over een specifiek thema in samenwerking met 
Flynth? De adviseurs van Flynth hebben onder andere kennis op het gebied van 
alternatieve financieringen, aardwarmte, fosfaatrechten, subsidies, innovatie en nog 
veel meer. Voor meer informatie klik je hier. 
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