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Agrariër is niet 
alleen je beroep, 

maar ook je leven
Column Desi Dingemans, akkerbouwbedrijf met fruitteelt samen met man en zoon, journalist, lid van 
Dorpsraad Dinteloord en voorzitter van Vrouwen van Nu Dinteloord. Desi nam deel aan de 5e Waterpoort 



Academy, haar droom: Ontwikkelen van een 
natuurspeelplaats in Dinteloord.

Mijn mobieltje gaat. Man, zoon of medewerker aan 
de lijn. Als zij me bellen, weet ik dat er een grote 
kans bestaat dat de vraag komt. Wil je even…? De 
zin kan afgemaakt worden met een grote variëteit 
aan verzoekjes. Kun je even een factuur opzoeken? 
Of er een maken, mij ophalen, wegbrengen, eten 
brengen, onderdelen halen, mensen opbellen, of op 
de radarbeelden kijken of er regen aankomt? 

Honderd landbouwbedrijven, even zovele verschillen in 
bedrijfsopzet. Hoe groot is een bedrijf, welke sector of 
hoe intensief? Kortom, er is geen raamwerk samen te 
stellen voor hèt landbouwbedrijf. Er is ook geen stan-
daard voor het profiel van de agrarische ondernemer. 
Dat kan een man of vrouw zijn, of, zoals vaak voorkomt, 
een samenwerking van hen beiden in de vorm van een 
maatschap, of met een zoon of dochter als bedrijfsop-
volger erbij. In het normale bedrijfsleven zie je dat er 
een strikte functieverdeling is, maar in de landbouw 
wordt dat minder nadrukkelijk benoemd. 

De term directeur wordt zelden gebruikt. “Is de baas 
thuis”, is zo`n vraag, die je gelukkig niet veel meer 
hoort. Want mevrouw is bij een maatschap net zoveel 
ondernemer als haar man. Ze heeft haar werk in het 
bedrijf of een baan buitenshuis, maar steeds meer een 
combinatie van beide. Dat is ook het mooie van deze 
sector: het zijn voornamelijk gezinsbedrijven. Daardoor 
ook sterk. Hart voor het bedrijf. Ieder gezinslid springt 
bij waar nodig. Agrariër is niet alleen je beroep, maar 
ook je leven, want je woont er en je werk is dus 24/7 in 
je nabijheid. 

Bijna iedere moderne boerin, als je haar nog zo wilt 
noemen, pakt aan wat er voorhanden komt, al naar 
gelang de onderneming, de gezinssamenstelling of 
baan. Ze doet de bedrijfsadministratie, de certifice-
ring voor voedselveiligheid, is bedrijfshulpverlener, 
springt op de trekker, maar is vooral ook ondernemer. 
Dat betekent mee beslissen over investeringen, zaken 
regelen, voldoen aan alle Nederlandse en Europese 
regels. Omgaan met de spanning van slecht weer en 
wisselende prijzen. 

Op een boerderij is het, mede door seizoenswerk 
en weersafhankelijkheid, vaak hollen of stilstaan. Dat 
betekent de ene dag lekker rustig met zijn tweetjes aan 
de keukentafel eten en de volgende dag grote pannen 
met stevige kost koken voor een man of tien. Flexibiliteit 
is een vereiste. Lekker weer? Nee, kindjes, er is geen 
tijd voor de Efteling of het zwembad, want het graan 
moet af of de uien gerooid. Maar op zulke dagen niets 
leukers dan met de kinderen en een volle picknick-
mand naar het land. Lekker langs de slootkant samen 
met papa de boterhammen opeten. Zon op de neus, de 
wind door je haren. Wat een vrijheid!

Desi: “Zon op je 
neus, de wind door 
je haren, wat een 

vrijheid.”
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