Naam: Stijn Derks, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, afkorting: NAJK.
Pitch door panellid Stijn Derks tijdens de aanbieding van het advies ‘Duurzaam en
Gezond: samen naar een houdbaar voedselsysteem’ op 3 april 2018
Onderwerp pitch: Een dag in het leven van een jonge boer in 2040-2050
Half 6 ’s morgens m’n wekker gaat. De haan kukelt al vrolijk en de eerste zonnestralen komen al
tussen het gordijn door. Ik check m’n telefoon om te kijken welke producten er vannacht besteld
zijn in mijn webshop. Deze kunnen straks direct uit de klimaatcabines geoogst worden. Het weer
van vandaag voorspelt een zomerse dag. Zomerse salades zullen waarschijnlijk extra in trek zijn.
Ook de fietsers langs mijn mooie boerderij zullen vandaag wel ijs lusten. Als ik straks ontbeten heb
zal ik de ijsbereider opstarten. Met het heerlijk zonnetje van vandaag zullen onze zonnepanelen
waarschijnlijk ons bedrijf en het hele dorp wel van energie kunnen voorzien. Na het ontbijt zet ik
een pot koffie. Ook een bakkie voor Hein. Hein komt vandaag voor de 2-wekelijkse controle met de
drone om de ontwikkeling van de gewassen monitoren. Zo weten we direct hoe de planten zich
ontwikkelen, welke behoefte ze hebben en wat de potentiele oogst is. Daarbij geeft dit gelijk een
duidelijk inzicht in de bodemkwaliteit waar de gewassen op groeien. Na de scan die Hein met zijn
drone heeft gemaakt schep ik nog een kluit grond uit het land om de structuur en het bodemleven
in het perceel te checken. Zal ik over een aantal weken mest van de koeien moeten uitstrooien of
is een groenbemester toch beter? Bij het rondje door het land, zien we de melkrobot tussen de
koeien staan. De koeien staan heerlijk te grazen en stuk voor stuk worden ze gemolken. Ons
autonome melktankje brengt de melk elk half uur van de melkrobot naar de grote opslag op het
erf. Gelukkig geen lichamelijk zwaar werk meer voor mij. De innovatie heeft ons bedrijf en de
voedselsector ontzettend veel gebracht en heeft de verschillende uitdagingen waar ze eerder voor
stonden de das om gedaan. Terug in stal zie ik mijn vrouw via de livestream uitleg geven bij de
geboorte van een kalf aan de kinderen van groep vijf van de Beatrixschool uit Amsterdam. De
kinderen kijken hun ogen uit en ik geniet van het gehele plaatje. Vanmiddag ga ik nog even bij
buurman Kees langs. Kees heeft een emissiearm melkveebedrijf met 500 koeien en werkt samen
met een aantal akkerbouwers en varkenshouders uit de omgeving. Samen zorgen zij voor de afzet
van hun producten in de Nederlandse en een aantal Europese supermarkten. Met elkaar houden zij
de mineralenbalans op de gezamenlijke bedrijven gesloten, geen nutriënt gaat verloren. We
hebben elkaar nodig, want zonder die waardevolle mest kan er geen voedsel geteeld worden. Het
is altijd interessant om te zien hoe Kees met zijn efficiënte melkveebedrijf in samenwerking met de
akkerbouwers een positieve bijdrage aan het milieu heeft. Na het avondeten heb ik nog een
afspraak met een kippenboer in Oeganda. Via livestream loop ik samen met hem door zijn stal en
geef ik hem tips over hoe hij zijn kippenbedrijf efficiënter en verbonden met de natuurlijke
processen kan inrichten. Nederland is na al die jaren nog steeds koploper in de wereld op het
gebied van landbouw. Een resultaat die we door hard werken met elkaar hebben kunnen
vasthouden. Daarna doe ik nog een laatste ronde op het erf, in de stallen en over de akkers. Zo
turend naar de ondergaande zon zit ik na te denken, wat zou het prachtig als mijn kleine mannetje
hier over 50 jaar nog steeds heerlijk en eerlijk voedsel produceren kan!

