PORTRET ANDRE ARFMAN
leeftijd 36
woonplaats Vorden
opleiding agrarische bedrijfseconomie (WUR)
functies melkveehouder, voorzitter NAJK en
bedrijfsadviseur Alfa Accountants
aantal melk- en kalfkoeien 185

‘Sector moet
perspectief

terugkrijgen’
Als voorzitter van NAJK maakte Andre Arfman in vier
jaar veel veranderingen mee. Voor de lange termijn
ziet de afzwaaiende voorman een oplossing in een
doelbeleid met respect voor de diversiteit van
bedrijven. ‘Een bedrijf dat sterk soort op biodiversiteit
mag dan minder goed scoren op methaanreductie.’
TEKST FLORUS PELLIKAAN

‘L

et niet op de rommel’, verontschuldigt Andre Arfman
zich als hij het tot kantine omgedoopte oude woonhuis binnenstapt. ‘Dit is een project voor straks’, vervolgt hij met een glimlach. De jonge melkveehouder verwijst
naar zijn aanstaande afscheid als voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) eind november. Die
functie kostte hem zeker de laatste tijd van zijn vierjarige
voorzitterschap maar liefst dertig tot veertig uur per week.
‘Voor een grotendeels vrijwillige bestuursfunctie is dat zeker
best veel’, beaamt Arfman. Hij combineert het bestuurswerk
met het melkveebedrijf met 185 koeien dat hij samen met
zijn ouders runt. Daarnaast werkt hij ook nog 1,5 dag per
week als bedrijfsadviseur bij Alfa Accountants en Adviseurs.
‘Dan zit je inderdaad al snel aan 80 uur per week. Je moet
op privévlak ook dingen laten om dit zo te kunnen doen.
Maar mijn grote drive is om een bijdrage te leveren aan het
veiligstellen van de toekomst voor jonge boeren en tuinders
in Nederland.’

Omslag door kortetermijnpolitiek
Voordat Arfman voorzitter van NAJK werd, hanteerde hij de
voorzittershamer ook al binnen het jongerenbestuurswerk
van FrieslandCampina. ‘Bestuurswerk geeft mij uitdaging. Er
gaan bepaalde deuren open waardoor je mensen ontmoet die
je anders niet snel te spreken krijgt. Daarnaast heb ik altijd de
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nieuwsgierigheid gehad om te ontdekken waarom dingen een
bepaalde kant op drijven, wat daarachter zit.’
Toen Arfman vier jaar geleden aan de slag ging als voorzitter
van NAJK, waarbij hij akkerbouwer Eric Pelleboer opvolgde,
zag de functie er heel anders uit dan nu. ‘We waren bezig met
vraagstukken over hoe we voldoende opvolging in de sector
houden en wat we moeten doen aan de vergrijzing binnen de
landbouwsector. Daarnaast keken we vooruit naar hoe we de
wereld kunnen voeden in 2050 en hoe we om moeten gaan
met de eindigheid van bepaalde grondstoffen.’ In vier jaar tijd
verschoof het werken aan de lange termijn naar veel aandacht voor de grote uitdagingen op de korte termijn, zoals
fosfaat- en stikstofreductie. ‘De basis van politiek is zorgen
voor de korte termijn. Ieder jaar ontstaat er weer een nieuwe
uitdaging die eendimensionaal wordt aangevlogen. Al die
verschillende issues komen samen op het boerenbedrijf waarbij de boer in het midden van het spinnenweb inmiddels verstrikt is geraakt in alle verschillende touwtjes. Dat zorgt voor
veel onvrede en chagrijn en dat begrijp ik.’
In het eerste deel van Arfmans voorzitterschap kreeg NAJK,
met een kleine 8000 leden en 125 lokale afdelingen, het voor
elkaar om binnen het regeerakkoord 75 miljoen euro beschikbaar te krijgen voor jonge boeren. Een resultaat waar Arfman
trots op is, maar tegelijk steekt het dat dit onderwerp nu
steeds verder naar de achtergrond verdwijnt. ‘Het lijkt er
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‘Het is een goede ontwikkeling dat sommige
groepen boeren weer een stem hebben gekregen’
soms op dat het een doel is om zoveel mogelijk boeren te
laten verdwijnen.’
Een belangrijke oorzaak hiervan is de druk op milieugebruiksruimte en landbouwgrond. ‘Ik vind dat je dat ook ruimtelijker moet bekijken dan alleen op de postzegel Nederland.
Tachtig procent van de voedselexport wordt afgezet binnen
400 kilometer om Nederland. En netto is Nederland wat betreft calorieën zelfs bijna een importerend land. Dat
komt omdat we niet alleen aardappels, bloemkool, appels
en yoghurt willen eten.’

Gebruiksruimte breder zien
Wat Arfman betreft worden milieuvraagstukken in het grotere geheel gezien, bijvoorbeeld binnen de kaders van Europa.
‘Als je een koe van hier neerzet in Polen produceert ze bijna
twee keer zoveel CO2 per kg melk. Dan is het klimaat daar
toch niet bij gebaat?’
Volgens Arfman staat door de huidige milieudiscussie de
positie van agrarisch Nederland wereldwijd gezien op het
spel. Niet alleen het aantal boeren, maar ook de infrastruc-

tuur en kennisontwikkeling. ‘Als je ziet wat een geld er nu
wordt uitgetrokken voor de uitkoop van boerderijen. Dat geld
zou ik graag gestoken zien worden in innovaties om boeren
en tuinders te helpen die wel doorgaan. De agrarische sector
is binnen Nederland altijd innovatief geweest om uitdagingen
het hoofd te bieden. Globaal is de trend dat China en Amerika
voedselproductie vastleggen in Afrika en Zuid-Amerika. En in
Nederland jagen we de boeren het land uit.’
De huidige discussies en ook de belemmeringen in doorontwikkeling van de bedrijven zorgen er volgens Arfman voor
dat de trots voor een deel uit de sector is verdwenen of in
ieder geval naar de achtergrond is gedrukt. De open dagen
voor een nieuwe stal bijvoorbeeld, toch een moment van
trots, zijn er bijna niet meer. ‘Die energie moet weer in de
primaire sector, het vak moet vooral ook leuk blijven’, zo
overpeinst Arfman.
Is de belangenbehartiging niet debet aan wat er over de sector
heen is gekomen? ‘Ik denk dat we in het verleden meer resultaten haalden dan nu. Partijen kenden elkaar destijds beter
en er was meer vertrouwen om samen ergens voor te gaan.
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PORTRET ANDRE ARFMAN

‘China en Amerika leggen voedselproductie vast in Afrika en Zuid-Amerika,
hier worden boeren het land uitgejaagd’

Alleen hebben we dat toen misschien onvoldoende zichtbaar gemaakt. Al is dat ook lastig. Als je de scherpe kantjes van nieuwe regelgeving af weet te halen, boek je succes, maar er komt nog steeds nieuwe regelgeving waar je
leden waarschĳnlĳk niet op zitten te wachten.’

Meer respect voor diversiteit bedrijven
Door de komst van diverse nieuwe belangenbehartigers is
een duidelĳk sectorgeluid verstomd volgens Arfman. ‘Als
je als concurrenten van elkaar aan tafel gaat zitten, wordt
het lastig om samen iets te bereiken. Ik vind het wel een
goede ontwikkeling dat sommige groepen boeren weer
een stem hebben gekregen en zich kunnen laten horen.
Maar er is meer dan het individuele lid, we moeten samen
optrekken. Als we niet oppassen, worden we tegen elkaar
uitgespeeld in plaats van dat we samen wat bereiken.’
In de storm die over agrarisch Nederland raast, zat NAJK
bĳ vrĳwel alle grote overleggen aan tafel. ‘We hebben de
gunfactor van jonge boeren, maar het is geen vanzelfsprekendheid. Je moet constructief zĳn en denken in oplossingen.’ Aan onderwerpen voor een lobby geen gebrek, waarbĳ het stikstofdossier nu een hoofdrol opeist. Er zĳn
genoeg leden die veel geïnvesteerd hebben, maar nu niet
het bedrĳf kunnen overnemen, omdat ze tot de zogenaamde PAS-melders behoren of een ander knelgeval zĳn.
Voor deze groep boeren zet NAJK zich in het bĳzonder in.
De huidige coronasituatie maakt het lobbywerk op dit
moment overigens niet gemakkelĳker. Sinds maart is
Arfman twee keer op het ministerie geweest, waar dat
voor die tĳd één of twee keer per week was. Veel gaat
digitaal. ‘Dan mis je toch wel beetje de informele gesprekken bĳ de koffieautomaat en ook de “ondertafelcommunicatie” die belangrĳk is in het lobbywerk.’
Een oplossing voor de problemen waar de agrarische sector in zit, heeft Arfman wel voor ogen. ‘Er moet weer
perspectief in de sector geboden worden, zowel voor bestaande boeren als voor bedrĳfsopvolgers. Dat bereik je
niet door domweg koeien eruit te snĳden, want die grenzen blĳven verschuiven. En ot-en-sienlandbouw is echt
niet de toekomst, weet ik vanuit mĳn studie bedrĳfseconomie. Het probleem is dat het beleid erg middelgestuurd
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is, maar dat moet veel meer naar een doelgestuurd beleid.
Ondernemers moeten weer in hun kracht gezet worden’,
stelt Arfman. De scheidend voorzitter stelt daarom een
doelbeleid voor met respect voor de diversiteit van bedrĳven. Op dit moment moeten alle bedrĳven op alle gebieden wat doen. ‘Maar als iemand veel biodiversiteit nastreeft, kan dat zorgen voor meer methaanproductie, die
ruimte moet een bedrĳf dan ook krĳgen. En bedrĳven op
het veen scoren misschien weer goed voor weidevogels en
weidegang, maar minder voor CO2. Door bedrĳven uit te
dagen in waar ze goed in zĳn, wordt de totale vooruitgang
van de hele sector ook nog eens groter. De politiek moet
nu lef hebben en keuzes maken en als sector moeten we
dan dit vertrouwen niet beschamen.’

Coöperatiebestuur De Marke
Nu Arfman de functie van voorzitter eind november verlaat, is er binnen het NAJK de keuze gemaakt om die functie op te splitsen. ‘Een vrĳwillige bestuursfunctie heeft
eigenlĳk een maximum van twee dagen, misschien drie
dagen per week’, stelt Arfman. ‘Meer kan je eigenlĳk niet
van mensen vragen om zich vrĳ te maken.’ Recent startte
met Harold Overmars, melkveehouder in Beemte-Broekland, een portefeuillehouder leefomgeving binnen NAJK.
Hĳ gaat zich bezighouden met de vraagstukken rond
klimaat en het uitwerken van de Green Deal en de biodiversiteitsstrategie. De nieuwe voorzitter, die eind november door de leden wordt gekozen, kan zich hierdoor ook
meer bezighouden met het leiden van de organisatie.
En Arfman? Die gaat naast klussen in het oude woonhuis
wat extra energie steken in het ouderlĳk melkveebedrĳf
en zĳn baan binnen Alfa Accountants en Adviseurs. Het
bestuurswerk helemaal achter zich laten is er niet bĳ. Hĳ
gaat onderdeel uitmaken van het coöperatiebestuur van
De Marke, die, naar het voorbeeld van Zegveld, de proefboerderĳ voor zand gaat overnemen van WUR. ‘In de
lobby voor de toekomstontwikkeling van de landbouw
heb je onderzoeksresultaten nodig. Je moet bĳvoorbeeld
termen als biodiversiteit en kringlooplandbouw zelf invullen voordat een linkse politicus dat doet. Hiermee wil ik
me blĳven inzetten voor de toekomst van de landbouw.’ l
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