GENERATIE ALPHA EN Z DORIEN SENTE

‘Veel onzekerheid

over de toekomst van de landbouw’
Elke generatie heeft zo zijn
benaming(en). De generatie geboren
tussen 1990 en 2000 wordt de (inter)netgeneratie of Z-generatie genoemd. De
generatie geboren tussen 2000 en 2010
is de Google-generatie of alpha(α)generatie. Wie is onze alpha- en Z-generatie in de vleesveesector? Wat typeert
hen, wat drijft hen, welke dromen hebben ze? Eén zaak staat als een paal
boven water: ze (m/v) hebben een passie
voor vleesvee. In dit nummer een
portret van Dorien Sente (24).

TEKST WIM VEULEMANS

Al van kinds af aan lag haar interesse bij het vleesvee- en akkerbouwbedrijf van haar ouders.
‘De droom om verder te doen is er nog steeds’, vertelt Dorien Sente. ‘Maar vandaag zijn er toch
veel onzekerheden.’ De jonge, zelfstandige helpster verwijst naar de code oranje die het bedrijf
kreeg in het huidige Vlaamse stikstofplan en waartegen ze ook een bezwaarschrift heeft ingediend.
Ongeveer 140 witblauwen lopen er op het bedrijf in Lubbeek met ook nog eens 80 ha met graan,
mais, bieten en weideland. ‘Maar even graag ben ik op het land bezig als met de dieren. Kiezen
zou ik nooit doen’, lacht Dorien. In de winter bezoekt ze voor KWS in anderhalve maand tijd circa
250 boeren voor bietenzaad, af en toe springt ze ook bij in de lokale Aveve-winkel.
Overnemen is haar grote droom en dan liefst nog wat groeien. ‘Richting de 200 dieren’, zegt ze.
‘Maar of dat zal gaan, wie kan me dat vertellen?’ Data en cijfers benoemt ze als een belangrijke
ontwikkeling. ‘Jongeren zijn daarmee opgegroeid en vertrouwd mee. Door je eigen cijfers te
kennen kan je ook doelen stellen en groeien als bedrijf. Naast de administratieve taken houdt
Dorien zich bezig met de stierkeuze en het insemineren. ‘Dat heb ik geleerd met de hulp van
een bevriend veehouder die me de kneepjes van het vak heeft geleerd, met enige geduldigheid
wel’, lacht Dorien.
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