
Een toekomstig agrarisch bedrijf zal steeds 
meer rekening moeten houden met de ontwik-
kelingen en trends en hierop in proberen te 
spelen om te overleven. 
Door specialisatie zal een bedrijf zich voor 100% 
kunnen richten en specialiseren in één tak. 
Echter brengt dit ook een risico met zich mee. 
Door de breedte op te zoeken wordt het risico 
gespreid.

Hoe ben je in aanraking gekomen met het AJK?
Ik ben via een collega in aanraking gekomen 
met AJK.
Omdat ik het belangrijk vind om mijn netwerk 
in de agrarische sector verder uit te breiden 
ben ik lid geworden. Verder vind ik de meeste 
excursies en bijeenkomsten erg interessant en 
gezellig!

Waar zou volgens jou  het LAJK zich op moeten 
richten?
Het LAJK moet zich richten op het imago van 
de agrarische sector en op de huidige ontwik-
kelingen en problemen bij de jonge agrariërs.

Actualiteiten LAJK
Wat kunnen jullie op korte termijn nog van ons 
verwachten?
De voorbereidingen van het LAJK-feest op 31 
augustus zijn in volle gang. De vele aanmel-
dingen beloven sowieso al een geslaagd feest. 
De barbecue-geur zal tot in de verre omtrek te 
ruiken zijn!
In september gaat het nieuwe LAJK-seizoen 
weer van start. Half september vindt traditio-

neel de Startavond plaats. Dit keer bij Vitacress-
Real in Venlo. Een bedrijf gespecialiseerd in 
alles wat met verse kruiden te maken heeft, 
van productie tot afzet middels innovatieve 
marketingconcepten. Ook zijn we bezig met het 
organiseren van een BHV-startcursus. Deze zal 
in November plaatsvinden. De groepsgrootte 
zal vanwege regelgeving beperkt zijn. Dus snel 
aanmelden als de uitnodiging in de bus valt! 
Om als LAJK de discussie aan te kunnen gaan 
met andere partijen is het belangrijk de juiste 
input uit de achterban te krijgen. Daarom willen 
we dit najaar klankbordgroepen met geïnteres-
seerde leden inrichten, om zo met eenduidige 
standpunten naar buiten te kunnen treden. 
Een duidelijke mening, een goed verhaal en 
belangenbehartiging. Hoe denken de jongeren 
hierover en wat vinden zij belangrijk. Hierover 
gaan we dit najaar, samen met de LLTB, een in-
teressante avond organiseren.   
Jullie worden op de 
hoogte gehouden!

VOORWOORD
 
Na zonneschijn komt regen. Het weer blijft in de landbouw altijd een actueel 
thema. Het is ook nooit perfect. Al is het dit jaar wel heel extreem. Plaatselijke 
wateroverlast, direct opgevolgd door een extreem lange droge en warme pe-
riode die al in geen jaren meer voorgekomen is. De enige druppels die vielen 
waren de zweetdruppels! Want in de landbouw gaat het werk gewoon door 
en zijn siësta’s niet of nauwelijks aan de orde. Ook de media heeft  het er maar 
druk mee gehad. De kranten, social-media en nieuwsberichten stonden er vol 
mee. Het was het thema van de dag. 
Het heeft zijn sporen na gelaten… Hopelijk heeft de afgelopen periode wel 
nog een positieve invloed op de prijsvorming van de producten.
Maar met klagen komen we niet vooruit. We zullen door moeten gaan! Want 
er komen ook weer mooie tijden en leuke activiteiten. Zo staat het LAJK-feest 
voor de deur en gaat het nieuwe activiteitenprogramma bij jullie afdelingen 
weer van start. 
Maak gebruik van het netwerk dat jullie hiermee geboden wordt, de gezellig-
heid, de informatie die je kunt gebruiken en hoe jij hier je voordeel mee kunt 
doen. 
Hopelijk zien we elkaar vaak op de aankomende activiteiten.

Willem Voncken
Voorzitter LAJK
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Mijn interesse voor de glasaardbeienteelt is ont-
staan tijdens mijn opleiding. 
Als ik nog tijd over heb dan werk ik bij Loonbe-
drijf in ’t Hulst te Ysselsteyn, ga ik uit met vrien-
den en rij ik graag rond op mijn quad.

Wat is je motivatie om in de (primaire) agrari-
sche sector te werken?
Het werken in de agrarische sector is elke dag 
weer anders, waardoor het blijft uitdagen. 
De werkzaamheden zijn erg wisselend. Ik ben 
met mijn handen aan het werk tussen de planten 
en anderzijds ben ik weer bezig met de planning, 
de verkoop en het personeel.

Vertel eens wat meer over jullie bedrijf
Het bedrijf bij ons thuis bestaat uit 5000 vlees-
varkens, 13 hectare asperges en 5 hectare win-
terprei. Momenteel zijn we nog een stal van 
2000 vleesvarkens aan het bijbouwen.
Het bedrijf is dus breed georiënteerd, met zowel 
een veeteelttak als een tuinbouwtak.
Wij streven er naar om de beste kwaliteit te pro-
duceren en dat op een verantwoorde en eerlijke 
wijze. We proberen dit te realiseren door te in-
vesteren in nieuwe kennis en het behouden van 
een toekomstbestendig en bij-de-tijds bedrijf. De 
winstgevendheid en continuïteit zal hierbij wel 
gewaarborgd moeten blijven.

Wat vindt je het leukst aan je werk en wat het 
minst?
Het leukst aan mijn werk vind ik om te streven 
naar steeds betere resultaten. Dus blijven zoe-
ken naar verbeteringen op alle fronten. Als be-
paalde aanpassingen positief uitpakken, dan 
geeft dat voldoening! 
Het minst leuk vind ik het ‘Bloemen doorhalen’ 
bij de aardbeien, dit neemt zoveel tijd in beslag 
dat je geen meters kunt maken op een dag. Thuis 
verricht ik voornamelijk de tractorwerkzaamhe-
den, zorg ik dat de asperges van het land komen, 
dat het personeel goed werk levert en verdere 
voorkomende klusjes. Bij het loonbedrijf zit ik 
voornamelijk op de loader en de mestverspreid-
combinatie.

Ben je aangesloten bij studieclubs en/of vak-
groepen?
Ik ben aangesloten bij een studieclub van zes 
aardbeientelers. Wij gaan tweewekelijks bij el-
kaar rond om op het bedrijf de actualiteiten en 
ontwikkelingen te bekijken en door te spreken.
Ik wil vooral de aardbeienteelt beter leren ken-
nen omdat ik hier op school weinig over geleerd 
heb. Ook van thuis uit heb ik van deze teelt niets 
meegekregen.

Ben jij de bedrijfsopvolger?
Nee, waarschijnlijk niet. In de toekomst zou ik 
wel graag ondernemer worden maar dan wel in 
de glas-aardbeiensector. 
Dit zal een buiten-familiaire-overname worden, 
wat zowel voor- als nadelen met zich mee zal 
brengen.
Het is in elk geval mijn grootste ambitie om on-
dernemer te worden. Ik wil hiervoor de komende 
jaren ervaring op gaan doen in een voor mij rela-
tief nieuwe sector.

Welke kansen en welke bedreigingen zie je?
De wereldbevolking groeit en de consument is 
steeds meer bezig met gezonde en bewuste voe-
ding. Dit biedt kansen, voor mij als producent, 
om daar op in te spelen. 
De grootste bedreigingen zijn het groter wor-
dende personeeltekort en de strengere wet- en 
regelgeving in Nederland. Andere Europese lan-
den zullen hierdoor een steeds grotere concur-
rent van ons gaan worden.

Wat vindt jij belangrijk voor je agrarische toe-
komst?
Ik vind het belangrijk dat ik door het uitvoeren 
van mijn passie een boterham kan blijven ver-
dienen en dat er meer respect komt vanuit de 
burgers voor de agrarische sector!
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is 
daar tot een bepaalde hoogte voor nodig, mits 
dit betaald wordt en terecht komt in de primaire 
sector.

KIEMPUNT, de online voedingsbo-
dem voor en door innovators in de 
Limburgse agrofood, is gelanceerd! 
 
Kiempunt is een initiatief van Provincie Lim-
burg en LIOF, in samenwerking met diverse 
regionale partners in de agrofoodsector, waar-
onder LLTB, Rabobank, HAS Hogeschool en 
Brightlands campus Greenport Venlo. Als LAJK 
zijn we ook een van de partners die dit initiatief 
van harte ondersteunt. Met het online platform 
willen we gezamenlijk innovatie en samenwer-
king in de sector stimuleren. 

Wat mag je verwachten van Kiempunt? 
Op de website www.kiempunt-limburg.nl vind 
je praktijkcases, nieuws, een agenda met rele-
vante events en achtergrondartikelen over de 
toekomst van agrofood in Limburg. Naast het 
laatste nieuws zoomen we iedere 2 maanden 
in op specifieke thema’s zoals energie, gezonde 
en veilige voeding, productinnovaties of nieu-
we verdienmodellen. De komende twee maan-
den gaat het over circulaire systemen, zo kun 
je zien hoe de mobiele installatie van Grassa 
bij varkens- en pluimveehouders langsgaat om 
van afvalstromen via bioraffinage een hoog-
waardig graseiwit te produceren als vervanger 
van sojaschroot. 
Daarnaast ben je ook met goede ideeën bij 
Kiempunt aan het juiste adres. Neem contact 
op met Niek Theunissen van LIOF via de con-
tactpagina op de website en hij helpt je graag 
verder. Via de website https://liof-limburgagro-
food.nl/ kun je ook meer info vinden over de 
subsidie instrumenten. Kiempunt houd je op 
de hoogte van nieuwe openstellingen en mo-

gelijkheden.
Schrijf je in voor de nieuwsbrief!
Dit is nog maar het begin. De komende tijd 
zal er steeds meer nieuwe content verschij-
nen. Wil je maandelijks een update ontvan-
gen, zodat je niets hoeft te missen? Schrijf je 
dan via de website in voor de nieuwsbrief. 
Heb je zelf ideeën voor boeiende onderwerpen, 
aansprekende startups of inspirerende mensen 
die we moeten interviewen? Je suggesties zijn 
van harte welkom. Stuur een bericht naar re-
dactie

In gesprek met …..

Wil je jezelf even voorstellen?
Onlangs heb ik mijn diploma behaald van de 
opleiding ‘Bedrijfskunde en agribusiness’ aan 
de HAS Hogeschool in Venlo. Een erg brede op-
leiding waarin ik van veel verschillende agrari-
sche sectoren wat mee gekregen heb.
Tijdens mijn opleiding heb ik doormiddel van 
diverse stages en projecten een groot netwerk 
opgebouwd in de agrarische sector.
Thuis hebben we een agrarisch bedrijf met 
vleesvarkens, prei en asperges. Hier werk ik al 
van jongs af aan in mee. Per 1 augustus 2018 
ben ik als ‘Meewerkend voorman’ in dienst ge-
treden bij Hendrix Aardbeien B.V. te Melderslo. 
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