Negen vragen

aan de kersverse
NAJK-voorzitter
Eric Pelleboer
Hij zat te twijfelen tussen sport of de agrarische sector,
studeerde HBO Economie en is uiteindelijk weer terug bij
zijn roots: het akkerbouwbedrijf van zijn ouders. In de
Noordoostpolder zit de kersverse NAJK-voorzitter
Eric Pelleboer (29) in maatschap met zijn ouders.
Op 40 hectare poldergrond telen zij frietaardappelen, vermeerderingsuien, zaaiuien,
suikerbieten, witlof en wintertarwe.
Tekst en beeld: Ellen van den Manacker
Waarom koos je uiteindelijk voor
de agrarische sector?
“Ik heb vroeger veel om mij heengekeken.
Ik twijfelde om iets met sport te doen, koos
uiteindelijk voor de opleiding HBO Economie
en belandde daarna op het akkerbouwbedrijf
van mijn ouders. In alles wat ik deed, kwam
de agrarische sector weer boven drijven. Het
leukste van boer zijn vind ik het werken met
de natuur. Geen dag is hetzelfde. Ik vind het
een uitdaging om zo goed mogelijk te anticiperen op het samenspel van de natuur en
de groei van mijn producten. Het geeft mij
voldoening als ik aan het eind van de rit een
mooi product kan afleveren.”
Hoe ben jij in het dagelijks bestuur
van NAJK terechtgekomen?
“Ik ben begonnen als bestuurder bij AJK
NOP, de lokale afdeling in de Noordoostpolder. Na twee jaar de rol van voorzitter bij
AJK NOP te hebben vervuld, ben ik via FAJK
in contact gekomen met NAJK, waar een
vacature was voor portefeuillehouder akkerbouw in het dagelijks bestuur. De portefeuille
werd op dat moment niet vervuld. Ik vond het
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belangrijk dat de akkerbouwsector binnen
NAJK vertegenwoordigd was, dus besloot ik
de uitdaging aan te gaan.”

van het deelakkoord pacht, waar staatssecretaris Dijksma de aankomende tijd mee aan
de slag gaat.”

Wat heb je in de afgelopen tweeënhalf
jaar betekend voor jonge akkerbouwers?
“De vergroening in het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid heeft in de afgelopen periode veel aandacht gehad binnen mijn portefeuille. Mijn doel was om de vergroening in
de hervorming van het landbouwbeleid zo
praktisch mogelijk in te steken. Hier heeft
NAJK meerdere successen geboekt: de
meerjareneis van vergroening is niet doorgegaan en sloten en slootkanten zijn opgenomen in de lijst van ecologische aandachtspunten. Daarnaast ben ik in de afgelopen
tweeënhalf jaar namens NAJK betrokken
geweest bij de oprichting van de brancheorganisatie Akkerbouw en de totstandkoming

Hoe kijk jij terug op jouw tijd als
portefeuillehouder akkerbouw?
“Het was leuk en leerzaam om te doen. Ik vind
het belangrijk om de stem van de toekomstige
generatie boeren en tuinders te laten horen.
Wij zijn de voedselproducenten van morgen.
We hebben een stem in onze sector, het is
belangrijk dat we die proactief uitdragen.”
Wat heb jij tot nu toe geleerd in het
dagelijks bestuur van NAJK?
“Als agrarisch ondernemer staat de politiek
vaak ver van je af. Als dagelijks bestuurder
heb ik gemerkt dat zodra wij met onderbouwde standpunten komen, de politiek en de
staatssecretaris bereid zijn zich hiervoor in te
zetten. Door in de belangenbehartiging actief

“Ik vind het belangrijk om de stem van de toekomstige generatie boeren
en tuinders te laten horen”

Eric Pelleboer
Tollebeek
29 jaar
Lid van
AJK NOP

te zijn, begrijp ik de achtergrond van bepaalde
wet- en regelgeving beter. Desalniettemin
moeten we als dagelijks bestuur scherp zijn
op praktische invulling van wet- en regelgeving voor de agrarische sector.”
Waarom ben jij opgestaan als
voorzitter binnen het dagelijks bestuur
van NAJK?
“John Hilhorst wilde zich meer gaan focussen
op zijn melkveebedrijf en gaf daarom aan te
willen stoppen met het voorzitterschap van
NAJK. We besloten om een opvolger voor
de functie van voorzitter te zoeken binnen
het dagelijks bestuur. Daarbij werd naar mij
gekeken. Het is voor mij een uitdaging om, na
tweeënhalf jaar de portefeuille akkerbouw te
hebben vervuld, die stap te maken.”
Wat zijn jouw taken als voorzitter van
het dagelijks bestuur van NAJK?
“Als voorzitter heb ik de belangrijke taak om
NAJK zichtbaar te maken in alle facetten van
de agrarische sector: van de leden tot de politiek. Samen met mijn medebestuurders laten
wij het geluid van jonge boeren en tuinders
in Nederland horen. Er zijn legio zaken waar
NAJK het verschil kan maken. Denk aan de

Jonge Landbouwersregeling en de top-up
regeling voor jonge boeren in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.”

voor innovatie binnen de sector. Innovaties
brengen de sector en de ondernemer verder,
dat wil NAJK stimuleren.”

Wat zijn de speerpunten van het
dagelijks bestuur van NAJK?
“Bedrijfsopvolging blijft het belangrijkste
speerpunt van NAJK, maar we hechten ook
waarde aan persoonlijke ontwikkeling van
onze leden. Door middel van cursussen,
workshops en discussiestukken proberen wij
bij te dragen aan deze persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast streeft NAJK voor politieke
betrokkenheid: het is essentieel dat de stem
van jonge boeren en tuinders ook daar is
vertegenwoordigd. Ook maken we ons hard

Hoe ga je het akkerbouwbedrijf
combineren met de functie van NAJKvoorzitter?
“Ik ben gemiddeld tweeënhalve dag in de
week op pad voor NAJK. Dat betekent dat ik
in sommige gevallen vervanging moet regelen
op het akkerbouwbedrijf. In principe zijn het
akkerbouwbedrijf en het voorzitterschap van
NAJK goed te combineren, maar het vraagt
wel om een hele goede afstemming met mijn
ouders. Daarnaast stimuleren mijn ouders mij
om buiten het bedrijf actief te zijn.”

NAJK-voorzitter on tour

Het komende jaar doet Eric Pelleboer een ronde langs de provinciale AJK’s. “Ik vind het
belangrijk om contact te houden met de provincies en lokale leden”, aldus Pelleboer.
Tijdens zijn bezoek zal de NAJK-voorzitter meer vertellen over NAJK, maar ook vragen
beantwoorden van de leden. Houd de agenda van jouw provinciale AJK in de gaten voor
het bezoek van NAJK-voorzitter Eric Pelleboer.
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