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Het begon met een toezegging voor 2 jaar in het da-
gelijks bestuur van de AJF. Ondertussen kijk ik terug 
op alweer vier actieve jaren. De tijd is voorbij gevlo-
gen en dat zeggen veel mensen, maar dit staat wel sy-
noniem voor het bestuurswerk voor de AJF. Niet een 
jaar was gelijk. Er waren vele hoogtepunten zowel 
binnen het bestuur, als met de ledenactiviteiten.

Ik kijk terug op een mooie tijd met enorme diversiteit 
aan activiteiten en dossiers. Enkele hoogtepunten wa-
ren o.a. het mee opzetten van het programma ‘buo-
rkje foar begjinners’, het bezoeken van de afdelingen, 
in gesprek met het koningsechtpaar, visievorming, 
lange maar gezellige vergaderingen met DB etc etc.  
Een vereniging waar ik met genoegen lid van ben 
en graag een steentje aan bijgedragen heb. Met een 
achtergrond niet primair als veehouder of akkerbou-
wer, maar wel altijd actief in de sector. Ik heb ervaring 
kunnen brengen, maar ook veel kunnen leren. En dat 
is ook het mooie dat je het bestuurswerk in deze fase 
van je leven ook kunt gebruiken als een leerzame er-
varing. AJF geeft je hiervoor een mooie uitgangsposi-
tie, vanwege het behartigen van de belangen van een 
mooie, maar ook essentiële sector in de maatschappij. 
Het voordeel is dat de focus op de toekomst ligt. Je 
mag op veel plekken je mening geven en dat hoeft 
dan ook niet altijd politiek correct.

Als voedselproducenten staan we vooraan in de 
keten van ieders primaire levensbehoefte, name-
lijk voeding! Voor mij staat het als een paal boven 
water dat we de boeren nodig hebben om mensen 
te voeden, maar ook het landschap te beheren en 
diensten te verlenen richting ‘de mienskip’. Ik heb het 
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daarom ook altijd leuk gevonden om mensen ervan 
te doordringen hoe belangrijk de boer in het land-
schap is. Dit hebben we o.a. ook in de visievorming in 
2019/2020 op papier gezet. 
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‘Er liggen prachtige
kansen voor het 

buorkjen yn Fryslan’

Als AJF denken we over veel thema’s, ontmoet je 
veel mensen en mag je meedenken over toekomstig 
beleid zowel lokaal, provinciaal als ook landelijk via 
de inbreng naar het NAJK. We kunnen overal iets van 
vinden en over discussiëren. Als je enigszins de kennis 
en kunde hebt om ergens richting aan te geven mag 
je je daar ook voor inzetten. We zijn hier om onze 
kwaliteiten te gebruiken en de mensen die dat goed 
tot uiting brengen slagen ook. Daarom heeft iedereen 
er ook baat bij dat de toekomstige agrariërs tijdens 
hun lidmaatschap bij de AJF kennis maken met de 
kansen en bedreigingen van het buorkjen. Belangrijk 
is om een visie te vormen die je kan toepassen op 
je carrière hetzij op een boerderij of in of buiten de 
sector. We hebben jonge mensen hard nodig om 
de sector en het landschap in de toekomst bloeiend 
te houden. Ik ben ervan overtuigd dat er prachtige 
kansen liggen voor het buorkjen yn Fryslan.
 
Ik zal altijd mijn steentje blijven bijdragen in de sector 
en hoop jullie nog vaak te treffen. Bedankt voor de 
mooie jaren en succes allemaal met de keuzes van 
vandaag, morgen en overmorgen. 


