JONGE LANDBOUWERS
In de loop van het voorjaar hebben we een oproep gedaan naar jonge landbouwers. We willen hen namelijk een forum geven
om te berichten over hun activiteiten. Zo kunnen zij anderen inspireren, knelpunten voor starters blootleggen en het begrip
voor de landbouwsector vergroten. Intussen hebben verschillende jonge landbouwers of jongeren die van plan zijn een bedrijf
te starten of over te nemen gereageerd op onze oproep. Op onze website zal regelmatig een berichtje van hen verschijnen
waarin ze wat dieper ingaan op wat zich de afgelopen tijd bij hen heeft afgespeeld.

matica. Toch kiezen deze jongemannen
allebei resoluut voor het beroep en het
leven van landbouwer. “Tijdens mijn
studies begon ik te denken dat de land
bouw misschien toch iets voor mij is. Na
mijn studies heb ik een tijdje bureau
werk gedaan en toen is het besef hele
maal gekomen en heb ik besloten om de
stap te zetten”, aldus Benedict. Ook Ni
colas is na zijn studies niet meteen als
landbouwer begonnen. “Ik ben begon
nen als assistent aan de hogeschool in
combinatie met een doctoraat. Ik deed
mijn werk graag maar de ‘goesting’ om
zelf te boeren werd steeds groter en
groter. Het was altijd de bedoeling om
ooit mijn doctoraat af te werken. Of dit
zal lukken, in combinatie met het run
nen van een boerderij, is natuurlijk de
vraag. Een landbouwer heeft niet be
paald veel vrije tijd.”
4

We kregen verschillende reacties, on
der andere van de broers Nicolas en
Benedict Wullepit. Zij wilden graag hun
verhaal doen. “Een overname is niet
altijd evident”, steekt Nicolas van wal.
“Mijn broer en ik hebben elk apart een
extern melkveebedrijf overgenomen.
Toen onze ouders op pensioen zijn ge
gaan hebben we hun bedrijf en onze
twee bedrijven samengevoegd tot één
landbouwvennootschap. Het was een
complexe puzzel om het bedrijf, in een
landbouwvennootschap, op alle wetge
vingen af te stemmen. Er zijn regels die
boeren beschermen, maar sommige van
die regels werken ook tegen ons. Wat
we in elk geval hebben geleerd is dat je
moet opletten met advies dat derden
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geven. Als landbouwer heb je adviseurs
nodig, maar je mag ze niet blindelings
vertrouwen. Je moet altijd voor een
stuk ook je eigen gevoel volgen.” Naast
deze waarschuwing geven Nicolas en
Benedict ook nog een belangrijke tip bij
de overname van een extern landbouw
bedrijf. Als ze het opnieuw zouden doen
dan zouden ze namelijk vóór de effec
tieve overname zo lang als mogelijk
meedraaien op het bedrijf. Dan leer je
het bedrijf door en door kennen en kom
je niet voor verassingen te staan eens
de overname een feit is en je er alleen
voor staat.
Nicolas is bio-ingenieur, Benedict heeft
een diploma van regent T.O. en infor
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De broers zijn het volmondig met elkaar
eens dat ze de stap uiteindelijk hebben
gezet omdat ze met twee waren. Als ze
het alleen hadden moeten doen, dan
was geen van beide landbouwer gewor
den. “Onze partners steunen ons enorm
in wat we doen. Ze gaan echter beide
voltijds buitenshuis werken. Op deze
manier staan we er dan ook nooit al
leen voor. Verder vullen we elkaar goed
aan. Benedict is meer geïnteresseerd in
machines, terwijl dat mij weinig zegt.
De koeien opvolgen en verzorgen, dat is
mijn grote passie”, vertelt Nicolas.

best doen om op een zo duurzaam mo
gelijke manier voedsel te produceren.
Er zijn nog weinig mensen die echt voeling hebben met de landbouw. Dat merk
je ook aan de hopen blikjes, plastic ﬂes
jes, … die wij regelmatig uit onze velden
en weiden halen. Mensen beseffen niet
dat dat veel schade kan berokkenen.
Als scherpe stukjes metaal of plastic in
het eten van de koeien geraakt, dan is
de kans groot dat de dieren dit opeten.
Dit kan de dood van de koe tot gevolg
hebben.”

Benedict vertelt ons dat zij in één keer
een hele grote stap hebben gezet. De
komende jaren staat verdere uitbrei
ding dan ook niet op de agenda. De
broers willen hun bedrijf verder opti
maliseren en zoveel mogelijk melk pro
duceren met de stallen en het aantal
dieren die ze nu hebben zodat ze beide
een volwaardig inkomen kunnen halen
uit het bedrijf.
“De meeste van onze vrienden zijn geen
landbouwers. Dat heeft zeker voorde
len. Zo kunnen we ook nog eens over
iets anders praten dan enkel over land
bouw. Het nadeel is wel dat zij ons niet
altijd begrijpen. Je moet echt in de land
bouw zijn opgegroeid of werken om te
weten wat het is om boer te zijn”, aldus
Nicolas. “Niet iedereen staat positief te
genover de sector. Terwijl wij echt ons

Je moet altijd
voor een stuk
ook je eigen
gevoel volgen
Op de vraag of ze veel contact hebben
met collega-landbouwers antwoorden
ze van niet. Beide broers zijn niet echt
nauw betrokken bij een vereniging voor
landbouwers, voornamelijk door tijds
gebrek. Als er dan toch eens tijd is om
bijvoorbeeld een studiedag bij te wo
nen, dan vinden ze het altijd leuk om bij
te praten met collega’s. “Maar er heerst
ook veel jaloezie onder landbouwers”,
vertrouwt Nicolas ons toe, “en dat
maakt ook dat ze hun problemen niet
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snel met elkaar zullen delen.”
“Als landbouwer is het moeilijk om op
de hoogte te zijn van alle regelgeving.
Als er een controleur komt, dan kan het
soms zijn dat een bepaalde regel niet
volledig is gevolgd. Maar dat wil niet
zeggen dat wij dat opzettelijk doen.
Vaak kennen landbouwers de regels
gewoon onvoldoende. Misschien is het
een idee om een controleur bij een eer
ste bezoek eerder in te zetten als ad
viseur, die samen met de landbouwer
kijkt waar er bijgestuurd moet worden.
Als na een tweede bezoek van de con
troleur de aanpassing niet is gebeurd,
dan kan overgegaan worden tot een
sanctie”, besluit Nicolas. “Het is niet al
tijd gemakkelijk om landbouwer te zijn,
er komt veel op je af en er wordt van alle
kanten veel verwacht. Maar we hebben
nog geen seconde spijt gehad van onze
keuze. We werken elke dag van ’s mor
gens tot ’s avonds, maar we halen veel
voldoening uit ons werk. En daarvoor
doen we het!”

Via onze website zullen Nicolas
en Benedict ons op de hoogte houden van het reilen en zeilen op
hun bedrijf. Ook de andere jonge
landbouwers kan je daar volgen:
www.ruraalnetwerk.be
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