
zich de komende jaren gaan stabiliseren. We zijn 
dit jaar ook begonnen met de opkweek van bio-
logische aspergeplanten, wat een leuke nieuwe 
uitdaging wordt. 
Op de lange termijn zal ik het bedrijf van mijn ou-
ders overnemen. Mijn toekomstig bedrijf zal 2 ver-
schillende bedrijfstakken hebben. De opkweek van 
biologisch plantmateriaal en het produceren van 
biologische groenten. Hierbij zal een specifieke uit-
daging liggen in het vinden van goed en bekwaam 
personeel. 
De biologische sector groeit elk jaar en dit is een 
mooie kans om in mee te kunnen groeien. 
Wel wordt het steeds belangrijker dat de biolo-
gische sector zich blijft onderscheiden in de toe-
komst. En dat de biologische gedachte ook goed 
wordt uitgedragen naar de burger en consument. 

Wat vindt jij belangrijk voor je agrarische toe-
komst?
Ik vind het belangrijk dat we als jonge onderne-
mers genoeg ontwikkelingsruimte krijgen om onze 
plannen te realiseren. 
Als ondernemer moet je ook bezig zijn met maat-
schappelijk verantwoord ondernemen. Als je in de 
toekomst vooruit wil, moet de omgeving achter je 
staan. 
In de biologische landbouw draait het om kring-
lopen. Als bedrijf proberen we die kringlopen dan 
ook zo gesloten mogelijk te maken. Het is belang-
rijk dat je boert op een manier die over 100 jaar 
nog steeds mogelijk is. Dat vind ik duurzaam!

Even voorstellen – Guido Brouwers, Nieuwe Re-
giocoördinator LAJK

Onlangs is Agnes van den 
Goor gestopt als Regioco-
ordinator en heb ik haar 
stokje over mogen nemen.
Langs deze weg wil ik me 
dan ook even aan jullie 
voorstellen.

Na de studie Plattelands-
vernieuwing aan de HAS in Den Bosch ben ik als 
adviseur voor de fruitteelt en akkerbouw aan de 
slag gegaan bij Huntjens BV in Gronsveld. 
Thuis in Schimmert hebben we een fruitbedrijf 
waar we kersen, pruimen en kiwibessen telen. Ook 
ben ik al 8 jaar bestuurslid van AJK Zuid-Limburg, 
waarvan ook enkele jaren als voorzitter. 
Het LAJK was voor mij dan ook al enigszins be-
kend gebied. 
Nu deed zich de mogelijkheid voor om bij het LAJK 
aan de slag te kunnen gaan. 
Dit leek me een mooie uitdaging om naast het 
fruitbedrijf aan te pakken.  Deze kans heb ik dan 
ook gegrepen.
Ik hoop jullie nog vaak te mogen begroeten op de 
diverse bijeenkomsten van het LAJK.
Voor vragen, opmerkingen of ideeën ben ik altijd 
bereikbaar via info@lajk.nl!

Guido Brouwers 

 

VOORWOORD
 
Het was weer een drukte van belang in het veld! Nu de meeste gewassen in 
de grond zitten en het gras goed aan de groei is kunnen we wel terugblikken 
op een wat later, maar mooi voorjaar.
De winter had zijn werk goed gedaan, wat resulteerde in een mooie structuur 
van de bodem.
Er hebben diverse activiteiten plaatsgevonden die bijdragen aan een positief 
imago voor de landbouw. 
Denk hierbij aan “Kom in de kas” en “Loeren bij de boeren” waarbij vele 
burgers een kijkje hebben kunnen nemen op een modern agrarisch bedrijf. 
Gezien de bezoekersaantallen en de reacties mogen we wel stellen dat de 
landbouw nog steeds “hot” is!
De Workshops Bedrijfsovername waren zeer goed bezocht. Mooi dat jullie 
deze handvaten aangepakt hebben en jullie voordeel ermee gedaan heb-
ben. We hopen toekomstige ondernemers met dergelijke bijeenkomsten  een 
steuntje in de rug te geven.

Willem Voncken
Voorzitter 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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thuis meegeholpen en het was voor mij altijd al dui-
delijk dat ik hiermee verder wilde. 
Na de middelbare school ben ik naar de Warmon-
derhof (biologische landbouwschool) gegaan in 
Dronten. Ik was toen 16 jaar en ben op kamers 
gegaan. Ik heb er een erg goede tijd gehad. Echter 
wilde ik graag meer verdieping in het ondernemer-
schap. Vandaar dat ik heb gekozen om verder te stu-
deren aan de Aeres hogeschool in Dronten. 
Inmiddels zit ik nu in mijn 8ste jaar in Dronten. Dit is 
tevens het laatste jaar van de opleiding agrarisch 
ondernemerschap. 
Mijn interesse in de agrarische wereld ligt vooral bij 
alles wat te maken heeft met tuin of akkerbouw.  

Wat is je motivatie om in de (primaire) agrarische 
sector te werken?
Het mooie om in deze sector te werken zijn verschil-
lende aspecten waarmee je te maken hebt. Het blijft 
afwisselend werk en het geeft veel voldoening als 
je ziet hoe een plantje goed groeit door jouw zorg. 

Vertel eens wat over het bedrijf
Mijn ouders hebben een biologisch vollegronds 
groenten bedrijf. In 2000 hebben mijn ouders er 
voor kozen om over te schakelen naar de biologi-
sche landbouw. Inmiddels is het bedrijf gespecia-
liseerd in het telen van Chinese kool, Pastinaken, 
Courgette, Tuinbonen, Aardappelen en het jaarrond 
telen van Prei. Toen we omschakelde zijn we begon-
nen met een oppervlakte van 5 ha groenteteelt. 
We zijn langzaam gegroeid naar een areaal van 40 
hectare groenteteelt. 
De afzet van het bedrijf loopt via Nautilus Organic. 
Dit is 100% biologische afzet- coöperatie. 
Jaarrond zijn er 5 medewerkers aanwezig op het 
bedrijf en in het seizoen komen er 8 medewerkers 
bij en een 20-tal schooljeugd. 

Sinds 2 jaar run ik samen met Ruud Lenders (col-
lega uit de buurt) een eigen bedrijf. Lenders Peeters 
Organic Plants B.V. We zijn 2 jaar geleden begonnen 
met de opkweek van biologische preiplanten, en dit 
heeft een grote groei doorgemaakt zodat het nu een 
volwaardig bedrijf is waar ik fulltime mee bezig ben. 
Dit werd steeds lastiger te combineren met school. 
Vandaar dat ik mee doe met het nieuwe afstudeer-
project “Green Starters” op Aeres hogeschool. 
Hierdoor heb ik de kans om mij te focussen op het 

bedrijf en mijn schoolzaken op een goede manier 
af te ronden. 
De afzet van de preiplanten vindt plaats in Noord- 
Europa. De eerste vroege planten komen uit Ma-
rokko en daarna gaan we over op planten die we in 
Nederland hebben opgekweekt. Zo kunnen we de 
klanten van vroeg tot laat voorzien van preiplanten. 

Heb je specifieke taken binnen het bedrijf? 
Binnen Lenders Peeters Organic plants hebben we 
geen specifieke taakverdeling. 
We richten ons beide op de verkoop en de teelt van 
de preiplanten. 
Op heb bedrijf van mijn ouders zorgt mijn moe-
der voor de administratie en het aansturen van de 
schooljeugd. Mijn vader zorgt voor het aansturen 
van het personeel en het trekker werk. 
Als ik thuis meewerk neem ik het trekker werk voor 
mijn rekening of help met de administratie. 

Wat vind je het leukste en het minst leuke klusje?
Het mooiste werk om te doen is het machinaal 
schoffelen/eggen in de gewassen. Je kan gelijk het 
resultaat zien. Het minst leuke werk is onkruid wie-
den, maar helaas hoort dit er ook bij. 

Ben je aangesloten bij studieclubs of vakgroepen? 
Ik zit in het bestuur van AJK Helden-Leudal en ben 
aangesloten bij de prei-studieclub. Verder zit ik nog 
bij de Werkgroep Sevenum. Het mooie hiervan der-
gelijke clubs is dat je de meningen en ervaringen 
van andere hoort die je zelf ook verder kunnen hel-
pen. Zowel op persoonlijk vlak alsook tijdens de 
bedrijfsvoering. 

Ben je bedrijfsopvolger?
Zodra ik dit jaar klaar ben met school ga ik thuis mee 
in de Maatschap. Ik vind het zelf van groot belang 
dat ik eigen ondernemer kan zijn. Ik wil graag mijn 
eigen keuzes maken en hiervoor dan 100% gaan. 
Mijn motivatie om het bedrijf thuis over te nemen 
is dat ik het een heel mooi beroep vindt om biologi-
sche groenten op te kweken. Verder zie ik nog volop 
kansen voor de biologische sector waarmee ik met 
het bedrijf in mee kan groeien. 

Hoe zie je je eigen toekomst? 
Op korte termijn is het de uitdaging om de groei in 
de preiplanten bij te kunnen houden. Maar dit zal 

Studenten HAS Hogeschool werken met Feed 
Design Lab aan omslag naar duurzame veehouderij

Actief bijdragen aan de omslag naar een duurzame 
veehouderij met een verantwoord verdienmodel. 
Dat is waar Feed Design Lab (FDL) naar streeft. Dit 
doet dit bedrijf door het opzetten van innovatieve 
projecten, het beschikbaar stellen van een proeffa-
briek voor onderzoek en door educatie. En dit alles 
in nauwe samenwerking met de sector. 

Onderzoek naar algen en Black Soldier Fly Larve
HAS Hogeschool is een van de initiatiefnemers van 
FDL en sloot in 2014 een samenwerkingsovereen-
komst met de vestiging van de HAS in Venlo om 
partnerbedrijf te worden. Studenten van alle leerja-
ren werken met regelmaat aan projecten van FDL. 
In 2016 voerden 2 studenten een onderzoek uit naar 
de in vitrovertering van de aminozuren van een al-
gensoort en de Black Soldier Fly Larve. 
In 2017 heeft derdejaars student Toegepaste Biolo-
gie Chantal van Wijlick dit onderzoek voortgezet. 
FDL wil het onderzoek in het najaar vervolgen met 
verschillende soorten algen en producten van Black 
Soldier Fly Larve. Ze zoeken nog een student met 
interesse in deze brede onderzoeksopdracht. 

Bijdragen aan omslag naar duurzame veehouderij 
HAS-alumnus Trudy van Megen is sinds 4 jaar direc-
teur van FDL. “Ik zie een kansrijke toekomst voor de 
veehouderij”, zegt ze. Veehouders blijven vernieu-
wen, leren anders denken, zijn geduldig en probe-
ren goed om te gaan met weerstand. 
Maar er moet wel wat veranderen: we moeten naar 
een duurzame veehouderij met een verantwoord 
verdienmodel. Ik geloof dat Nederland een proef-
tuin kan zijn voor nieuwe ontwikkelingen, als we 
maar durven afstappen van het idee dat we in West-
Europa steeds goedkoper moeten produceren. 
Met Feed Design Lab willen wij en al onze partners 
bijdragen aan het maken van die omslag.”

Voorloper diervoederindustrie.
Volgens Frans van Leijden, vestigingsdirecteur van 
HAS Hogeschool in Venlo, werkt de instelling graag 
samen met Feed Design Lab. “Het FDL is een voor-
loper in de diervoederindustrie. Steeds meer men-
sen kunnen het zich veroorloven om vlees te eten. 
Door de diervoederbranche duurzamer te maken, 

kunnen we echt iets betekenen in deze sector. Mooi 
dat een proeffabriek en een onderwijsinstelling de 
handen ineen kunnen slaan om de diervoederin-
dustrie te verduurzamen.”

www.has.nl 
www.feeddesignlab.nl 

Student Chantal van Wijlick
tijdens haar onderzoek 
bij de algenreactor.

In gesprek met …..

Mijn ouders hebben een biologisch tuinbouw be-
drijf welk zich gespecialiseerd heeft op enkele ge-
wassen in de vollegrond. Van jongs af aan heb ik 
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Chantal van Wijlick met 
haar stagebegeleider 
Ageeth van der Lee, 
projectcoördinator 
bij Feed Design Lab.  


