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Jan Paauw zit sinds kort in het
dagelijks bestuur van het NAJK.
Hij kan vanuit die positie met
de politiek en belangenorganisaties in gesprek over de toekomst van de tuinbouwsector.
‘Ik merk dat je als jongere overal binnenkomt en je zegje mag
doen. Met onze bijdrage wordt
wat gedaan.’
Tekst: René Bouwmeester
Fotografie: René Faas
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JAN PAAUW, LID DAGELIJKS BESTUUR NAJK

an Paauw (24) uit Rijnsburg is sinds 23
februari lid van het dagelijks bestuur van
het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). Hij heeft als zoon van een lelieteler de portefeuille Tuinbouw onder zijn hoede
genomen. Paauw heeft in Delft de opleiding
Tuinbouw & Agribusiness afgerond en werkt
als junior adviseur bij advies- en toeleveringsbedrijf GMN. Hij neemt namens het NAJK
ook zitting in het bestuur van LTO Glaskracht
Nederland.
Als bestuurder van het NAJK draagt hij het
belang van jonge boeren en tuinders uit bij
politiek, overheid en maatschappelijke organisaties. Paauw heeft er zin in om mee te denken en mee te praten. “Ik ben een samenwerkingsmens”, zegt hij. “Ik ben wel iemand die
graag aan het regelen is.” Om er lachend aan
toe te voegen: “De ambitie om me ergens mee
te bemoeien, zit er wel in.”
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In welke mate denk je dat je namens het
NAJK invloed kunt uitoefenen?
“Ik merk dat als je als jongere generatie overal
binnenkomt en dat je je zegje mag doen. Met
onze bijdrage wordt wat gedaan. Dat waardeer ik. Er is bij de besluitvormende partijen
zoals de politiek vaak onwetendheid over een
bepaald onderwerp. Daar kun je als NAJK een
rol in spelen door je visie te presenteren.
Laat ik een voorbeeld geven. Onlangs hadden
we een uitje met de tuinbouwjongeren naar
Brussel. We hadden een gesprek met Jan Huitema, Europarlementariër voor de VVD. Het
was leerzaam om te zien hoe de politieke lijntjes lopen. We hebben toen ook over gewasbescherming gesproken en kort na het bezoek
zag ik op zijn Facebookpagina een bericht over
gewasbescherming, waarin ik onze input herkende. Zo werkt het ook bij LTO Glaskracht of
de KAVB. In een gesprek kan het standpunt
vaak worden aangepast zodat het ook voor jongeren van belang is.”

‘Mijn generatie moet ook de kans
hebben bedrijven voort te zetten’
Je wilt je inzetten om de verbinding tussen
de oude en de jonge generatie te verbeteren. Is die zo slecht?
“Het gaat goed, maar het kan altijd beter. Ik wil
daarom met de Greenport Aalsmeer een jongerenkring opzetten. Ik wil goed opkomen voor
de belangen van de bloembollensector, maar
dan heb ik wel input nodig. Dat kunnen we met
zo’n kring bereiken. Ik wil me inzetten om daar
een club voor op te richten. Ik zie hier kansen
voor, zeker als ik kijk naar de jongerenclubs in
het Westland en het Oostland.”
Waarom ben je actief voor het NAJK?
“De jeugd heeft de toekomst, hoor je altijd.
Je ziet overal dat de huidige generatie mooie
bedrijven heeft opgebouwd. Die bedrijven
worden overgenomen door de nieuwe generatie. Ik wil dat wij die die kans ook hebben om
die bedrijven voort te zetten. Vanuit onze positie kunnen we misschien net een twist geven
waardoor er gebouwd wordt op een manier
waar wij toekomst in zien.”
Je werkt in loondienst bij een advies- en
toeleveringsbedrijf. Maakt dat uit voor je
bestuurswerk?
“Het is geen vereiste om zelf ondernemer te
zijn. Ik geef input van een andere kant. Ik heb
trouwens wel de ambitie om zelfstandig ondernemer te worden, maar daar is nog genoeg tijd
voor. Ik krijg veel kansen via GMN om mijzelf te
ontwikkelen en daar ben ik voorlopig nog niet
klaar mee.”
De bollensector lijkt ondervertegenwoordigd binnen het NAJK. Klopt dit?
“Mijn collega’s onder de 35 zijn ook lid van het
AJK, dus de belangstelling is er wel. Op het
geheel van het NAJK is het misschien weinig,
zoals er ook vrij weinig mensen uit de fruitteelt
zijn aangesloten. Ik ben van mening dat bloembollen-, zomerbloemen en fruitteelt ook tot de
tuinbouw behoren. Die definitie is misschien
niet zo bekend bij jonge tuinders.”
Je stelde na je aanstelling in het bestuur dat
de positie van de tuinbouw verstevigd moet
worden. Hoe wil het NAJK dat doen?
“Ik doelde daarmee op de exportpositie. Export
is het belangrijkst. We zien dat er handelsverdragen worden gesloten. Daar zit muziek in.
Staatssecretaris Van Dam heeft investeringen

in techniek aangekondigd, daarna moet met
die kennis wel worden geëxporteerd. Productie is één, afzet is twee. Liever nog andersom.
Ondernemers zijn creatief genoeg, maar zo’n
handelsverdrag kunnen zij individueel niet
voor elkaar krijgen. Daar moet ook het NAJK
een rol spelen.”
Wat zie je als jouw belangrijkste thema’s
voor de komende tijd?
“Energie, in de breedste zin van het woord.
CO2, elektriciteit, gas, aardwarmte. Ik verwacht
dat er op dit gebied veel gaat veranderen. Het
liefst met laagwaardige restwarmte van bijvoorbeeld de industrie. Dat geeft een kostenverlaging voor de glastuinbouw en levert een
bijdrage aan het milieu. Op energiegebied zou
ik de standpunten van jongeren duidelijk willen maken. Zo moet de warmterotonde geen
warmte uit ‘grijze’ energie gebruiken. De warmterotonde is een netwerk van leidingen waarmee warmte uit de Rotterdamse haven naar
het Westland wordt gebracht voor verwarming
van de kassen. Als je wilt dat die milieuvriendelijk produceren, dan moet je ook aan de basis
groen worden. Dat geluid wil ik laten horen bij
de politiek en LTO Glaskracht.”
En voor de bollenteelt?
“Voor de bollenteelt blijft gewasbescherming
een belangrijk thema. Er zijn allerlei ontwikkelingen op het gebied van groene gewasbeschermingsmiddelen. Fabrikanten willen
de markt op, maar de regelgeving is hiervoor
onvoldoende geschikt. Het is bijvoorbeeld niet
duidelijk wanneer een middel wordt gerekend
tot de gewasbeschermingsmiddelen, plantversterkers of weerbaarheidsmiddelen. Daardoor
wachten bedrijven af.”
Je rekent bedrijfsopvolging niet tot de
belangrijke thema’s?
“Het NAJK vindt dat zó belangrijk dat er
iemand speciaal op dat dossier is gezet (zie
pagina 10-11, red.). Een van de bestuursleden
heeft als enige onderwerp bedrijfsopvolging in
zijn portefeuille.”
En Big Data, computers, automatisering en
mechanisering?
“Ik vind dat al bijna gemeengoed. Ik kan me
geen tuinbouwbedrijf voorstellen zonder
data-analyse of klimaatcomputer. Maar telen

blijft iets dat je met groene vingers moet doen,
ook voor mijn generatie. De techniek speelt
alleen wel een grote rol.”
Wat is je boosmaker, met betrekking tot het
vak?
“Ik kan me boos maken over miscommunicatie
of het gemis aan communicatie, tussen de burger, de consument en de producent. Er wordt
soms gesproken over gifbollen, maar wat is er
nu eigenlijk gebruikt in die spuit? Ik denk dat
de burger sterk wordt beïnvloed door hetgeen
hij hoort. De kracht van de sector moet zijn om
te communiceren over wat we aan het doen
zijn. Door het gesprek aan te gaan, creëren we
meteen een band met de consument.”
Wat is jouw ideaalbeeld van de land- en
tuinbouw?
“Dat we werken aan marktgerichte productie,
waarbij we als sector voor een mooi product
staan. Dat hoeft geen bulkproduct te zijn, maar
kan juist ook een niche in de markt zijn. Het is
een milieuvriendelijke productie met aandacht
voor plantweerbaarheid. Op emissiegebied slagen we erin met minder meer te produceren.
We zijn in staat de ‘troep van een ander’, de
CO2, op te ruimen. Dat zou ook een inkomstenbron kunnen zijn. Nu moeten we ervoor betalen en dat is best gek.
De striktere normen voor bemesting, stikstof
en fosfaat, vragen om een creatievere manier
van telen. Maar liever produceren we meer per
perceel, waarbij we ook meer mogen gebruiken. De normen mogen dus variabel en uitwisselbaar zijn, het liefst in een samenwerkingsverband met een melkveehouder, akkerbouwer
en bollenteler.”
Zie jij de bloembollensector zonder chemie
produceren in 2030, zoals KAVB-vicevoorzitter André Hoogendijk ambieert?
“Ik ben benieuwd naar de definitie van chemie
en chemische gewasbescherming. Ik zie in
2030 geen bloembollenbedrijven of glastuinbouwbedrijven die zonder gewasbescherming
werken. Dat kunnen tegen die tijd zeewierextracten of kruidenextracten zijn die tegen
bepaalde schimmels werken. Ik verwacht dat
gewasbeschermingsmiddelen op die manier
gaan veranderen. Milieubelastende middelen
zie ik verdwijnen, het liefst voor 2030. In die zin
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ben ik het eens met
André Hoogendijk.
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