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E V E N  B E L L E N  M E T

Waarom is vergrijzing in de land- en 
tuinbouw zo’n issue voor NAJK?

„Uit CBS-cijfers blijkt dat 40% van de 
agrarische bedrijven een bedrijfsop-
volger heeft. Vooral kleine bedrijven 
verdwijnen komende jaren. NAJK 
vraagt zich af of beleids makers zich 
wel voldoende bewust zijn van deze 
ontwikkelingen, gezien er geen ex-
tra budget is opgenomen voor jonge 
boeren en tuinders.”

Vergrijzing leidt tot......?
„De vergrijzing zorgt ervoor dat ver-
nieuwing en innovatie in de sector 
minder snel worden doorgevoerd. 
Op dit moment is Nederland koplo-
per in de agrarische sector. Om die 
koppositie te behouden, is vernieu-
wing en innovatie hard nodig. Het is 
in het belang van Nederland dat jon-
ge boeren en tuinders gestimuleerd 
worden om het agrarische bedrijf 
over te nemen.”

Waarom nu?
„De meest succesvolle innovaties 
ontstaan op het erf. Tevens omar-
men jonge ondernemers de nieuwe 
technieken het snelst. Daarom roe-

De land- en tuinbouw verdient 
een grotere beloning

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt 

(NAJK) vindt het onbegrijpelijk dat er geen  

extra budget is opgenomen in de rijksbe-

groting om vergrijzing in de landbouw te 

stoppen. De economie groeit, waaraan de 

land- en tuinbouw sterk heeft bijgedragen. 

„Een uitgelezen moment om de vergrijzing 

te stoppen”, aldus André Arfman, voorzitter 

NAJK.

pen wij juist nu de politiek op te in-
vesteren in deze thema’s, zodat ze 
de tijd hebben om met elkaar na te 
denken over deze thema’s. Hiermee 
wordt voorkomen dat jonge onder-
nemers straks overhaast grote in-
vesteringen moeten doen met mo-
gelijk een minder goed resultaat.”

Wat als kabinet niet ingrijpt?
„Wanneer er blijvend minder jonge 
boeren en tuinders een agrarisch 
bedrijf overnemen, brengt dit een 
versnelling van de schaalvergroting 
op gang. Met als gevolg minder fa-
milie- en gezinsbedrijven. Bedrijven 
worden overgenomen door inves-
teerders van buiten de landbouw of 
de periferie als belegging. Dit is een 
bedreiging voor het langetermijn-
denken dat de land- en tuinbouw 
kenmerkt.”

Wat bedoel je hiermee?
„Op zich is met schaalvergroting 
niks mis. Het wordt anders wanneer 
bedrijven enorm worden uitge-
bouwd puur voor economisch gewin 
op korte termijn. Het is altijd de 
kracht van de agrarische sector ge-

weest dat je als ondernemer bezig 
bent met de vraag hoe je het eigen 
bedrijf zo goed mogelijk kunt over-
dragen aan de volgende generatie. 
Hiermee ben je als ondernemer 
meer bezig met de lange termijn en 
met de mogelijkheden van je eigen 
bedrijf in de omgeving. Daarmee be-
houdt je ook meer draagvlak.”

Had NAJK graag nog iets anders  
teruggezien in de rijksbegroting?

„Wij vragen de politiek ook om in de 
nationale begroting een substantieel 
bedrag op te nemen om jonge boe-
ren en tuinders te stimuleren het 
bedrijf over te nemen en hen te on-
dersteunen in hun ontwikkeling.”  

Kortom. Welk extra budget wensen 
jullie van een nieuw kabinet?

„Wij noemen bewust geen concrete 
bedragen. Elk bedrag is immers een 
stap in de goede richting. Wij vinden 
wel dat het het kabinet zou sieren 
om de land- en tuinbouw te belonen 
voor het werk dat zij de afgelopen 
jaren hebben verzet om de Neder-
landse economie mede uit de reces-
sie te trekken.”
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