
Hoe zie je de toekomst van de agrarische sec-
tor? “ Dat is lastig te zeggen. Er zijn veel natuur-
organisaties die graag een heel groot natuurgebied 
zien in Limburg. Echter wordt vaak vergeten dat het 
gebied grotendeels wordt gemaakt en onderhouden 
door de agrarische sector. Het is daarom ook van 
belang dat hier in de toekomst goede samenwer-
king komt. Het is begrijpelijk dat hier van twee kan-
ten aan gewerkt moet worden maar het mag niet 
zo zijn dat er goede landbouwgrond ten koste gaat 
aan natuur. We hebben hier vruchtbare gronden 
met hoge potentie. Het zou zonde zijn om deze op 
te geven. Wereldwijd verwacht men een zeer grote 
bevolkingsgroei. We moeten er dus rekening mee 
houden dat we onze grond hard nodig hebben in de 
toekomst.” En de toekomst van je eigen bedrijfstak? 
“Vroeger werd de aardappel bijna alleen maar ge-
kookt en nu frituurt men liever. Wie weet wat er over 
10 jaar met de aardappel gebeurt? We zullen ons in 
ieder geval moeten blijven aanpassen aan de eisen 
van de consument. Daarbij moeten we wel zorgen 
dat we hierin het heft in eigen handen houden en dat 
we geen arbeiders van fabrieken of consumenten 
worden. We zijn en blijven ondernemers en moe-
ten zelf kunnen bepalen wat er met ons product 
gebeurd. Of een bepaalde bedrijfstak zal groeien of 
krimpen weet ik ook niet. Wel weet ik dat goed voed-
sel altijd nodig zal zijn!”
LAJK
Je bent de kersverse voorzitter van het LAJK! Wat 
vind je van het LAJK en hoe zie je jouw taak als 
voorzitter? “Ik vindt dit een zeer belangrijke orga-
nisatie voor onze sector. Het aantal agrarische  
bedrijven in Nederland is in de afgelopen 20 jaar 
gehalveerd en dit aantal zal nog verder dalen. We 
zullen dus met alle jonge ondernemers flink moeten 

aanpakken om de landbouw voort te zetten. Ik zelf 
zie het LAJK als een stimulans om te blijven ontwik-
kelen en innoveren. Het is goed om jonge agrariërs 
samen te brengen op avonden en excursies. Hier 
kan je mooi ideeën en kennis uitwisselen met ande-
re jonge landbouwers. Ik hoop hierin een rol te kun-
nen spelen om onze sector voort te zetten en weer 
populair te maken onder de mensen. We hebben 
een prachtig beroep en mogen hier trots op zijn.”

Bestuurswisselingen LAJK
Op 22 maart hebben we de nieuwe voorzitter mo-
gen verwelkomen! Uiteraard zijn we hier heel blij 
mee. Maar er zijn meer wisselingen geweest. Op 
18 januari namen we afscheid van Gerda Verboort, 
welke enkele jaren met veel enthousiasme en erg 
actief geweest is voor het LAJK. De bestuursfunctie 
werd moeilijker te combineren met haar baan en het 
samenwonen in Gelderland. 
Sanne Janssen vergaderde al een paar maanden 
mee als aspirant bestuurslid. Zij  is op 18 januari 
dan ook officieel gekozen als  algemeen bestuurs-
lid. Sanne is 20 jaar en woonachtig in Einighausen. 
Dit jaar nog hoopt ze haar studie Bedrijfskunde en 
Agribusiness aan de HAS in Den Bosch af te ron-
den. Sanne werkt part time bij LIVAR en  vindt het 
leuk om zich in te zetten voor het LAJK door onder 
andere interessante activiteiten te organiseren.
Lijkt het jou ook leuk om je een aantal jaar in te zet-
ten voor de toekomst van de agrarische sector in 
de provincie Limburg? Laat dit dan weten aan een 
van de leden van het Dagelijks Bestuur of aan de 
Regiocoördinator, door te mailen naar:
info@lajk.nl. Natuurlijk kun je hier ook terecht 
voor vragen en meer informatie! 

VOORWOORD
 
Voor mijn werk en het bestuurswerk ben ik veel op pad. Onderweg zie ik veel 
activiteiten op het land: de mestkelders mogen weer leeg, land wordt klaar 
gemaakt voor het nieuwe seizoen en vruchtbomen zijn gesnoeid. De eerste 
bloemen en bomen bloeien. Kortom: lente! Alles om ons heen kondigt dit 
seizoen aan en laat de winter ver achter ons.
Ondertussen draait de motor van het LAJK op volle toeren! Workshops 
bedrijfsontwikkeling, het politiek debat en de kadertrainingen. 
Vijf jonge agrarische ondernemers (allen lid van het LAJK) zijn geportretteerd 
in L-magazine de 
weekend bijlage van de Limburger! Dat maakt mij trots! Ik hoop jou ook!
Verder ben ik blij te mogen mededelen dat we een nieuwe voorzitter hebben 
gevonden! Willem Voncken is unaniem gekozen door onze 
leden. 

Ilse Verhoijsen
Vicevoorzitter LAJK

N I E U W S B R I E F

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!

JOUW FOTO HIER? MAIL HEM NAAR INFO@LAJK.NL EN WIE WEET ZIE JE HEM OP DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF!!
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“In gesprek met…....”

Na de middelbare school koos Willem (24) uit Eys 
ervoor om zijn kennis verder uit te breiden aan de  
Pibo in Tongeren (B). Tot hij zijn autorijbewijs haalde 
zat hij er intern. Pibo genoot zijn voorkeur boven 
de Nederlandse opleidingen, omdat deze opleiding 
méér gericht is op landbouw. Inmiddels zit hij 6 jaar 
in maatschap met zijn ouders en werkt hij volledig 
thuis. In de toekomst wil hij het bedrijf dan ook graag 
overnemen. In zijn vrije tijd onderneemt hij graag iets 
met zijn vrienden. 

Passie
Hoe ziet jullie bedrijf eruit? “Ons bedrijf is altijd een 
melkveebedrijf geweest. In 2007 stonden we op een 
‘kruispunt’. Doordat mijn passie toen al duidelijk 
meer bij de akkerbouw lag was de keuze, voor mijn 
vader, om afscheid te nemen van de koeien sneller 
gemaakt. Nu telen we aardappelen, uien, suikerbie-
ten en granen. Daarnaast beheren we natuur waar-
onder scheerheggen, graften en natuurweilanden. In 
de toekomst willen we ons verder ontwikkelen in de 
knolgewassen. Specialiseren en optimaliseren staan 
hierbij centraal.” 
Hebben jullie een duidelijke taakverdeling? “. Het 
spuitwerk is mijn taak, alle andere werkzaamheden 
doen we samen. Sommige werkzaamheden worden 
door de loonwerker uitgevoerd.” En wat vindt jij het 
leukst? “In principe doe ik alle werk graag, de oogst 
periode heeft wel mijn voorkeur. Vooral het rooien 
van aardappelen en uien. We zijn dan met veel man 
aan het werk, waardoor het extra gezellig is.  Ik vind 

het leuk dat iedere dag anders is. We moeten steeds 
improviseren door de invloeden van het weer en de 
marktwerking. Dit brengt altijd nieuwe uitdagingen en 
kansen met zich mee.” 

Kans
Heb je gerichte plannen/ambities? “Ik wil graag een 
volwaardig akkerbouwbedrijf ontwikkelen in Zuid-
Limburg. Op dit moment is de grootste uitdaging om 
een nieuwe aardappel- en uienopslag te realiseren”
Welke kansen of bedreigingen zie je? “De grootste 
kans is de kans die ik heb gekregen van mijn ouders 
om het bedrijf voort te zetten. De grootste bedreiging 
is of er voldoende ruimte gecreëerd kan worden om 
een toekomst gericht bedrijf te ontwikkelen”
Hoe sta je tegen over Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen? “Uiteindelijk gaat het om het realise-
ren van een goede samenwerking tussen boer en 
burger. We moeten ons ervan bewust zijn dat de bur-
ger steeds meer eisen heeft waar we rekening mee 
moeten houden. Wat ik hoop is dat we hier ruimte en 
respect voor terug krijgen als wij ons werk moeten 
uitvoeren want uiteindelijk wil iedereen verantwoord 
voedsel op zijn bord hebben. Ook al is het beeld vaak 
anders van onze sector; ik draag graag naar buiten 
uit dat ik volledig achter mijn product sta.”

Altijd leuk!
“Ik ben lid geworden van het AJK om mijn binding 
met de sector en andere jonge agrariërs te vergroten 
en steeds iets bij te leren. Op provinciaal niveau en 
afdelingsniveau zijn er veel interessante bijeenkom-
sten en cursussen. Ik heb al verschillende cursussen 
gevolgd, de avonden bij ons in ‘Zuid’ zijn altijd leer-
zaam en gezellig!”

Toekomst
Wat vind jij belangrijk voor jouw agrarische toe-
komst? “Dat we als jonge ondernemers de ruimte en 
mogelijkheden krijgen om te ondernemen.”
Wat versta jij onder duurzaam? “Ik vind duurzaam 
een breed begrip. Ik zelf vind het belangrijkste bij 
duurzaamheid dat je niet moet kijken om iets 
zuiniger te maken maar iets beter en efficiënter te 
krijgen. Uiteindelijk wordt het dan vanzelf zuinig en 
milieu bewust. Hierin staat de kwaliteit voorop. We 
zijn veldleeuwerik teler waarbij we het hele jaar door 
bezig zijn met duurzaamheid” 

Overname
De Limburgse Rabobanken vormen al jarenlang 
een partner van het LAJK. Samen willen we er-
voor zorgen dat jonge agrarische ondernemers 
zich goed kunnen voorbereiden op de toekomst 
en op versterking van hun ondernemerschap.  
 
Bij de Rabobank is volop kennis en ervaring aanwe-
zig als het gaat om sectorontwikkelingen, bedrijfs-
opvolging, financiering en besturing. Die kennis en 
ervaring wisselen we graag uit met de leden van het 
LAJK. Zo gingen de Accountmanagers van het Food 
& Agriteam Zuid-Limburg afgelopen november tij-
dens de LAJK-dialoogsessie ‘Hoe ziet de agrarische 
sector er in 2025 uit?’ in gesprek met leden van het 
LAJK.
Daarnaast gaan zij ook graag één-op-één met jonge 
agrariërs in gesprek. Aansluitend op de eerder ge-
noemde dialoogsessie sprak Accountmanager Mar-
cel Dohmen met agrariër Luc Frijns over onderne-
merschap en de toekomst. Luc (30) nam afgelopen 
januari het bedrijf van zijn ouders in Epen over en 
vormt daarmee de zesde generatie in een prachtig 
familiebedrijf. Tijdens dit gesprek belichtte Luc het 
intensieve voorbereidingstraject dat aan deze over-
name vooraf was gegaan. Zijn tips aan andere (aan-
staande) opvolgers: 
· Start het overnametraject op jonge leeftijd, zodat je 
rond je dertigste écht aan de slag kunt met het verder 
uitbouwen van je eigen bedrijf. Tussen je dertigste en 
veertigste heb je - naast de benodigde kennis en er-
varing - namelijk de meeste energie en frisse ideeën.  
· Verdiep je in cijfers die je kunnen helpen om beter 
te ondernemen. Maak onder meer een goede liquidi-
teitsprognose en gebruik deze gegevens om aspec-
ten van je bedrijfsvoering aan te passen.
· Wees open over je wensen en verwachtingen naar 
je familie. Dat geldt uiteraard voor het contact met je 
ouders, maar zeker ook voor eventuele broers/zus-
sen. 
· Leg gemaakte afspraken goed vast. Dit voorkomt 
onduidelijkheden en misverstanden. 
· Blijf voldoende aandacht houden voor je sociale le-
ven. Het agrarisch ondernemerschap kenmerkt zich 
door lange werkdagen en brengt grote verantwoor-
delijkheden met zich mee. Neem regelmatig de tijd 
om met je partner, vrienden en familie te ontspannen.

· Stel jezelf vooraf concrete doelen: wat wil je wan-
neer hebben bereikt? Breng je toekomst in beeld.
Tijdens het gesprek bespraken Luc Frijns en Marcel 
Dohmen ook Luc’s toekomstplannen, wensen en 
dromen. Dit gesprek bood voldoende stof voor een 
vervolgartikel; dit verschijnt in juni in het ledenmaga-
zine van Luc’s huisbankier Rabobank Centraal Zuid-
Limburg.
Lizenka Peters-Starren
Adviseur Communicatie & Marketing 
Business Support 
Rabobank Centraal Zuid-Limburg

Vitelia nieuwe partner LAJK
Op 1 januari mochten we Vitelia toevoegen aan het 
lijstje ‘Partners van het LAJK’. We kijken uit naar een 
vruchtbare samenwerking met deze toonaangeven-
de partij.  
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