ondernemen met

cumela

RUSTPUNT

“Ik doe wat ik
graag doe”
Hij leeft van stress, zoals hij het zelf noemt, maar toch weet Ad Raaijmakers met zijn bedrijf in de akkerbouw en gewasverzorging
uit Best de kalmte te bewaren. “Het is een kwestie van zelf rustig blijven. Af en toe is het goed te beseffen dat er ook best veel
goed gaat. En soms moet je er gewoon even tussenuit.”

Die ochtend is hij om half vier begonnen met het bespuiten van vijftig hectare lelies. Zo vroeg in de ochtend zit hij
niemand in de weg en zijn de weersomstandigheden ook
nog goed. Bij de extreem hoge temperaturen van afgelopen
dagen kan hij dit werk overdag niet doen. “Je kunt het werk
daar maar beter op aanpassen, anders levert het je alleen
maar onrust op. Dan maar vroeger uit bed. Al is het zaak er ’s
avonds dan ook bijtijds in te liggen, maar dat lukt niet altijd.”
Hij denkt terug aan de droge zomer van vorig jaar. Werkdagen
van twee uur ’s nachts tot elf uur ’s avonds kwamen geregeld
voor. ’s Nachts lelies spuiten, overdag beregeningsinstallaties
bijhouden. Het sloopte hem bijna. De regen kwam net op

tijd. “Ik leef van stress. Dat is vol te houden, zolang er geen
fysieke ongemakken verschijnen en ik de steun heb van mijn
vrouw Jolanda.”
Ad Raaijmakers begon, na een loonbedrijf te hebben gehad
met zijn broer, in 2013 als zelfstandige: Ad Raaijmakers Akkerbouw en Gewasverzorging. Hij heeft een jongen in dienst op
payroll-basis en werkt samen met enkele zzp’ers. Naast vijftig
hectare lelies zit hij vooral in de groenteteelt. Dit jaar verzorgt
hij vijftien hectare schorseneren, zeventien hectare bieten en
veertien hectare wortels en heeft hij negenenhalve hectare
van zijn eigen grond verhuurd aan een aardbeienteler. Daarnaast onderhoudt hij gronden van Brabants Landschap en is
hij penningmeester van een werktuigencoöperatie.
Ad kent zichzelf. Hij heeft te veel meegemaakt om zo maar
in de stress te schieten. “Het is een kwestie van rustig blijven.
Dat lukt mij wel en er gaat best wel veel goed. Dat is ook belangrijk om te beseffen. Dat veldspuiten vind ik mooi werk.
Ik kan buiten bezig zijn, het is mooi om te zien dat het gewas het goed doet. Ik kan er echt van genieten. Ik doe wat ik
graag doe. Op deze manier wil ik wel aan de gang blijven tot
mijn 85e.”

22 jaar in onderhandeling
Stress is hem echter niet vreemd. Vanaf de jaren tachtig had
hij samen met zijn broer een loonbedrijf met dertien man
personeel in dienst. Ze deden gewasverzorging, zaten in
het grondverzet en verhuurden verreikers. “Je komt op een
gegeven moment in een vicieuze cirkel. Het stapelt zich op.
Verreiker erbij, personeel erbij. Verreiker erbij, personeel erbij en zo ga je door, maar nog steeds ben jij degene die er
’s ochtends als eerste moet zijn en ’s avonds als laatste weggaat. Dat was niet meer vol te houden.”

Aantal burn-outs neemt toe
Burn-outs komen steeds vaker voor. Vrije tijd, ontspanning en rust worden daardoor steeds belangrijkere aandachtspunten op
de agenda, niet alleen naast, maar ook tijdens het werk. In deze serie laten we cumelaondernemers aan het woord die bewust
de ontspanning opzoeken in de hectiek van alle dag. Misschien kunt u er nog wat van leren.
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Daarnaast besloot de gemeente in 1992 een nieuwe rondweg
aan te leggen. Het bedrijf zou worden verplaatst, maar er was
geen andere locatie met de juiste bestemming voorhanden
binnen de gemeente. Ruim 22 jaar hebben ze in onderhandeling gezeten. In 2007 ging een fruitteler failliet en konden
hij en zijn broer de huidige locatie kopen. De gemeente en
de provincie gaven toestemming om hier twee bedrijven
te realiseren en tekenden twee bouwblokken in. Ad en zijn
broer hadden al eerder besloten apart verder te gaan. Zijn
broer met grondverzet en cultuurtechniek, een oud-medewerker nam de verreikertak over en hijzelf richtte zich op de
gewasverzorging.
Een verandering in de ruimtelijke ordening in 2010 gooide
echter roet in het eten. De bestemming werd bevroren. De
twee ingetekende bouwblokken werden teruggeschroefd
naar één. “We zitten hier dus te duur”, gaat Ad verder. “We
kochten de grond in 2007, toen de economie op zijn hoogtepunt was, en hebben maar één bouwblok toegewezen
gekregen, terwijl alles was berekend op twee. Dat geeft inderdaad spanning. Het is echter een mooie plek, dus ik wil
proberen het nog een paar jaar vol te houden.”

Risico’s verleggen
Zijn broer vond een andere locatie voor zijn grondverzet
bedrijf en Ad besloot zijn werkzaamheden in te perken.
Hij stopte met het loonwerk. Brandweerwerk, zoals hij het
noemt. “Ten eerste viel het loonwerk meer en meer weg.
Steeds meer boeren stopten, maar ook was ik dat ad-hocwerk zat. Als je twintig bent, is het kicken als je ’s nachts urenlang hebt doorgedraaid. Daar ben je dan trots op. Nu niet
meer. Ik ben er waarschijnlijk te oud voor.”
De beslissing gaf hem rust. Hij verkocht zijn machines en kon
daarvan weer andere machines kopen. Toch gaat het hem
nog niet voor de wind. Vorig jaar heeft hij door de droogte
duizenden euro’s op zijn maïsteelt verloren. “Hoe goed je je
best ook doet, je kunt het niet altijd goed regelen. Het weer,
een kapotte machine, een zzp’er die ineens geen tijd heeft.
Uiteindelijk moet je alles toch nog zelf doen. Hard werken
vind ik niet erg, maar het is wel frustrerend als je aan het eind
van het jaar dan toch een negatief resultaat boekt.”
Dat heeft hem aan het denken gezet. Hij is zijn risico gaan
verleggen. “Als het gaat om die lelies bijvoorbeeld, dan ben ik
niet meer afhankelijk van de opbrengst. Ik word gewoon per
uur betaald.” Datzelfde geldt voor de 20 tot 25 hectare conserven die hij teelt voor de industrie. “Ik zorg voor de grond,
voor het gewas en word per uur betaald.”

Fietsen
Maar als je leeft van stress, hoe houd je dat vol? Fietsen, volgens Ad. “Ik fiets elke zondag met een groepje ruim honderd
kilometer. Dat is ontspanning. We fietsen ergens heen, drinken een bakje koffie en fietsen terug. Omdat de anderen niet
uit de sector komen, heb je hele andere gesprekken. Dat is
een verademing. In de zomer op de racefiets. In de winter op
de mountainbike.”
In 2013, het jaar dat hij stopte met het loonbedrijf, vroegen
vrienden of hij zin had om mee te fietsen naar Santiago de
Compostella. Drie weken hebben ze er over gedaan. “Dat is
zo anders dan op de motor of in de auto. Je rijdt op paadjes
waar je anders nooit zou komen. Natuurlijk is het een flinke
inspanning, maar het geeft des te meer ontspanning. Elke
dag zo’n 120 tot 130 kilometer is goed te doen.”
Die ervaring trok hem ook over de streep om het vijf jaar later
nog eens te doen. In 2018 reden ze naar Rome. “Het kwam
toen eigenlijk helemaal niet uit. Ik had ook nauwelijks tijd
om maar iets aan voorbereidingen te doen, maar toch ben
ik gegaan. Ik heb een zzp’er geregeld die de lelieteelt voor
zijn rekening zou nemen en mijn vrouw zorgde voor de rest.
Omdat zij thuis de zaak regelde, was het voor mij mogelijk
om te gaan.”
Dat de graanoogst door de droogte eerder dan gepland in
gang moest worden gezet, heeft hij met een paar telefoontjes vanuit Italië weten te regelen. “Dat gaf wat spanning. Het
plan was om te beginnen met de oogst als ik terug zou zijn,
maar zolang konden we niet wachten. Toch heb ik geen spijt
van de reis. Ik wist - en weet - dat het me goed zou doen. Je
doet ervaringen op tijdens zo’n tocht die je nooit meer vergeet. Daar geniet ik nog steeds van, ook tijdens mijn werk.”
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