
We moeten de polder in 
ere herstellen om onze 
toekomst veilig te stellen

Roy Meijer (29 jaar) is in 2020 verkozen tot voorzitter van het Neder-
lands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) dat de belangen behartigt 
van jonge boeren en tuinders. Daarvoor was hij twee jaar voorzitter 
van de lokale tak in Drenthe. Wij vroegen hem hoe hij aankijkt tegen 
de ontwikkelingen op dit moment in de agrarische sector, of het 
rapport van Remkes perspectief biedt voor de boeren en hoe hij de 
toekomst ziet van jonge boeren en tuinders in Nederland. 
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stoppen omdat er in Nederland geen toekomst voor 
ze is. Op dit moment is de helft van alle Nederlandse 
boeren en tuinders boven de 55 jaar. En meer dan de 
helft daarvan heeft geen bedrijfsopvolger. De gehele 
situatie maakt de toekomst van ons geweldige 
agro-foodcluster erg kwetsbaar.”

Wat kunnen we hieraan doen?
“De oplossing ligt in een aantal zaken. Er is een 
natuurbeleid nodig dat niet enkel kijkt naar stikstof, 
maar ook naar andere drukfactoren. De overheid moet 
helpen versnellen om de toepassing van emissiearme 
bedrijfsvoeringen middels innovatie en beter 
management mogelijk te maken. Als NAJK hebben we 
samen met LTO, Rabobank en de Nederlandse 
Zuivelorganisatie hiervoor een plan ingediend. Helaas 
is er door het Ministerie van LNV nog niet veel mee 
gedaan. Daarnaast moeten we rekening houden met 
autonome krimp in de sector. We gaan namelijk 
krimpen. Niet omdat de politiek dat wil, maar omdat 
we straks te weinig boeren en tuinders hebben. Dit 
gaat gevolgen hebben voor de stikstofemissie. Die zal 
gaan dalen.” 

Biedt het rapport Remkes voldoende perspectief?
“De toon van het rapport is goed, de angel is er uit. 
Remkes haalde aan dat boeren de afgelopen jaren te 
maken hadden met een zwalkend en soms falend 
beleid. Ook sterk vond ik zijn reflectie over het bredere 
sentiment. Boeren hadden het gevoel alsof het stikstof 
probleem alleen hun schuld was. Maar er zijn nog veel 
vragen zoals; Wie zijn de piekbelasters? Hoe gaat het 
ministerie met de uitkomsten om? Krijgt de land- en 
tuinbouw een vooraanstaande plek in beleid of blijven 
wij het sluitstuk? Wij hebben nog onvoldoende beeld 

Kom je zelf uit een boerenfamilie?
“Jazeker. Melkvee en Educatiebedrijf Familie Meijer 
bestaat sinds 1956 en houdt zich al drie generaties 
bezig met melkveehouderij, de verkoop van koeien en 
het verhuren van grond. Daarnaast is ons doel om 
kinderen uit het basisonderwijs spelenderwijs te leren 
wat er op de boerderij gebeurt. Daarvoor organiseren 
wij regelmatig rondleidingen. In 2014 besloot ik dat ik 
ook boer wilde worden en ben nu samen met mijn 
vader en moeder eigenaar van het familiebedrijf. Dat 
combineer ik met het voorzitterschap van NAJK.”

Wat doet het NAJK precies?
“Het NAJK is na LTO de grootste land- en tuinbouworga-
nisatie van Nederland met ongeveer 8000 leden. Wij 
zetten ons in voor de belangen van jonge boeren en 
tuinders, tot en met 35 jaar, in Nederland en zijn actief 
op zowel lokaal, provinciaal, landelijk als Europees 
niveau. Wij doen veel lobbywerk in Den Haag en in 
Brussel. Daarnaast organiseren wij regelmatig 
bijeenkomsten over actuele thema’s waarbij naast 
inhoud ook gezelligheid centraal staat. Op dit moment 
staan de thema’s gebiedsgerichte aanpak van stikstof 
en bedrijfsovernames, binnen en buiten boerenfami-
lies, bij ons hoog op de agenda.”

Hoe kijk je aan tegen de stikstofcrisis?
“De stikstofcrisis is in mijn ogen een juridische crisis 
die ervoor zorgt dat vergunningverlening moelijker of 
soms onmogelijk is geworden. En met schrijnende 
gevolgen van dien zoals boeren die zonder vergunning 
komen te zitten. Het is de overheid nog niet gelukt om 
samen met alle sectoren, dus niet enkel de land- en 
tuinbouw, een beleid te maken die ons uit het 
juridische moeras trekt. Sterker nog, Remkes moest van 
stal gehaald worden om nog iets van redelijkheid te 
creëren. Dit laat het onvermogen van de overheid zien 
en geeft veel onzekerheid.” 

Begrijp je de reacties van de boeren?
Dat de reacties zo heftig zouden zijn, had ik van te 
voren niet kunnen bedenken. Maar ik begrijp de emotie 
van de boeren heel goed. Hun toekomst staat namelijk 
op het spel. Met dit beleid moeten we voorkomen dat 
jonge boeren naar het buitenland vertrekken of 
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“ De helft van de Neder-
landse boeren boven de 
55 jaar heeft nog geen 
bedrijfsopvolger” 



Lossen we hiermee ook een deel van de krapte op de 
arbeidsmarkt mee op?
“Iemand zei ooit tegen mij: ‘Handjes maken de waarde, 
praatjes maken toegevoegde waarde en teveel praatjes 
maken bureaucratie’. Veel bedrijven in de sector 
organiseren rondleidingen voor basisscholieren of 
bieden stageplekken voor scholieren. Met een goed 
verhaal maak je jongeren enthousiast voor de sector 
en hopelijk en dat levert weer handjes op. Want die 
hebben we keihard nodig. Daarnaast moeten we op 
korte termijn flink investeren in automatisering en 
robotisering om de krapte op de arbeidsmarkt op te 
lossen.”

of het rapport voldoende perspectief biedt voor de 
toekomst van de komende generaties boeren. Maar 
zijn advies over het sluiten van een landbouwakkoord 
hierover ondersteunen wij.”

Wat is volgens jou het grootste verschil tussen de 
vorige en de huidige generatie boeren?
“Voor de vorige generaties gold alleen de wet van de 
natuur. Nu komt er tegenwoordig veel administratieve 
rompslomp bij kijken. Boeren die bijvoorbeeld bezig 
zijn met bedrijfsopvolging moeten allerlei papieren 
invullen en hokjes afvinken. Tegelijkertijd houdt ons 
dat bij de les. Verder hadden we ook altijd een sterk 
Ministerie van Landbouw met een duidelijke gezamen-
lijke visie. En was de samenwerking tussen ministerie, 
provincies en boeren heel hecht. Nu lijkt het meer 
ieder voor zich en daar zijn de boeren van nu de dupe 
van.”

Wat kunnen we doen de agrarische sector weer aan-
trekkelijk te maken?
“Door de stikstofcrisis en boerenprotesten hebben veel 
mensen en met name jongeren niet het juiste beeld 
van de sector. Het is een hechte sector met bevlogen 
mensen die keihard werken. Het is tevens een sector 
die bol staat van innovatie en technologische 
ontwikkelingen, met daarnaast een prachtige 
werkomgeving. We moeten onze ‘Unique Selling Points’ 
beter naar buiten communiceren om daarmee de 
sector weer aantrekkelijk te maken. Dat betekent meer 
samenwerking op alle niveaus. Dus met scholen, 
bedrijfsleven, provincies en de overheid.”

“ De toon van het rapport 
 Remkes is goed maar 
over de uitwerking heb 
ik nog vraagtekens” 

“ We moeten onze USP’s 
beter communiceren 
om de sector weer aan-
trekkelijk te maken”
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Hoe zou Colland volgens hierbij kunnen helpen?
“Wat we nodig hebben is een strategisch plan waarin 
een duidelijk visie ligt waar de sector naar toe wil. 
Binnen dat plan liggen volgens mij genoeg thema’s 
waarin we samen met Colland kunnen optrekken. Het 
lijkt mij een goed idee om daar op korte termijn met 
jullie verder over te praten.” 

Stel je bent minister van LNV, wat zou je morgen 
anders doen?
“De polder in ere herstellen. En met de polder bedoel 
ik de gouden driehoek overheid, bedrijfsleven en 
boeren. Dat is de laatste jaren niet zo hecht als dat het 
ooit was. Want alleen samen kunnen we een ‘strategie 
voor de toekomst’ ontwikkelen.”

En hoe ziet die eruit?
“Het is lastig om dat kort toe te lichten. Maar dat begint 
met antwoord te krijgen op de vragen; Wat is de functie 
van de land- en tuinbouw? En wat is de meerwaarde 
hiervan op wereld, Europees, nationaal en regionaal 
niveau? De antwoorden moeten een realistisch beeld 
geven van onze identiteit. En dat is nodig om de strategie 
verder uit te werken en een toekomstbestendige sector 
met elkaar te bouwen. Wij zijn teveel op lange termijn 
gaan dromen in plaats van te denken en te doen. 
We moeten nu aan de slag”

Wat zou je tot slot willen meegeven aan de nieuwe 
generatie boeren?
“Doe waar je goed in bent en stop geen energie in waar 
je toch geen invloed op hebt. Uiteindelijk draait het om 
gelukkig zijn en plezier hebben in je werk.”  ■

“ Alleen samen kunnen 
we een ‘strategie 
voor de toekomst’ 
 ontwikkelen”
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