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GROENE KRINGER AAN HET WOORD

Nele Van Craenems passie zijn de wit-blauwe koeien

“We spelen met het idee om ook 
vleespakketten aan te bieden”

Nele kreeg de landbouwmicrobe met de paplepel binnen. Ze 
bracht tijdens haar jeugd vele uren door op de boerderij en 
koos later dan ook overtuigd voor een studie in de landbouw. 
Ze werkt sinds kort als vertegenwoordiger bij Denkavit, maar 
haar grote passie zijn de vleeskoeien. Na de werkuren verzorgt 
ze met plezier de kalveren op het bedrijf van haar ouders.

✒✒ LENE CILLEN
CONSULENT GROENE KRING

Nele, je bent van kleins af aan al 
bezig op de boerderij?
Nele: “Ja, vroeger woonden we hier nog 
niet op het bedrijf, maar langs mama’s 

zowel als papa’s kant hadden mijn groot-
ouders een boerderij. Ik ben ook nooit 
naar de crèche geweest, mijn meter heeft 
mij altijd opgevangen op de boerderij. 
Dus ik ging toen als klein meisje ook mee 
‘de koeien voeren’ en ‘helpen melken’, 
hoewel dat vooral ingevuld werd door 

mee te lopen terwijl iemand anders 
deze taken deed. De passie is er pas 
echt gekomen nadat ik het middelbaar 
afgerond had. Ik moest toen kiezen wat 
ik ging studeren en ik zag mezelf niets 
anders doen dan iets in de landbouw-
sector. Ik werk nu wel voltijds buitens-
huis, maar als ik thuis kom, ga ik heel 
graag weer de stal in.”

Heb je vaste taken hier op het 
bedrijf?
Nele: “Het bedrijf is van mijn ouders 
en mijn broer werkt mee als zelfstandig 
helper. Ik verzorg samen met mama de 
kalveren. Dus als ik thuiskom, ga ik nog 
mee de kalveren melk geven, stro geven 
en ervoor zorgen dat alles in orde is. 
Daar zijn we toch snel twee uur mee 

bezig. Af en toe ga ik op het bedrijf bij 
mijn vriend Koen mee melken of eens 
helpen met een kalving. Vroeger zei ik 
altijd dat ik nooit zou melken, maar nu 
doe ik dat eigenlijk wel graag. Toch blijf 
ik vleesvee verkiezen boven melkvee. 
Alles wat met de koeien te maken heeft, 
vind ik leuk om te doen. Dus ik zorg voor 
de oormerken, scheer de koeien, doe 
de Sanitel-aanvragen, kies stieren voor 
de koeien … Alles met betrekking tot 
fokkerij interesseert mij. Als er bijvoor-
beeld iemand langskomt om rietjes te 
verkopen, moet papa mij vooraf iets laten 
weten. Want daar ben ik dan graag bij.”

Jullie hebben ook een hoevewinkel. 
Ben je daar ook bij betrokken?
Nele: “Voordat ik ging werken, hielp ik 
veel mee in de winkel, zeker in de zomer-
vakanties. Onze winkel is elke dag open 
van 10 tot 18.30 uur, dus daar kruipt wel 
tijd in. De groenten telen we niet zelf, 
die worden dagelijks vers gebracht. Het 
drukste seizoen voor ons is wanneer 
de aardbeien geplukt moeten worden. 
We doen alles zelf en de winkel is de 
hele dag open, dus dan is het alle hens 
aan dek. Op dat moment zijn we met 
de hele familie hele dagen bezig met 
de aardbeien. De melk en het ijs die we 
verkopen, komen van het bedrijf van 
mijn vriend Koen.”

Nog geen plannen om ook vlees 
te verkopen?
Nele: “Tot in 2010 hebben we op de 
twee locaties koeien gemolken. We had-
den melkvee en vleesvee. Toen mijn 
vader het bedrijf overnam, moest hij een 
keuze maken: ofwel blijven melken ofwel 
kiezen voor het fruit. Het werd fruit en 
dus hebben we nu alleen nog vleesvee. 
Voor de hoevewinkel spelen we al even 
met het idee om vleespakketten aan te 
bieden. Klanten vragen hier ook om, dus 
ik denk zeker dat het een meerwaarde 
zou kunnen betekenen. Het is niet een-
voudig om iemand te vinden om het vlees 
te versnijden en de pakketten te maken, 
maar er zit zeker potentieel in.”

Over vlees wordt de laatste tijd 
veel verteld in de media. Hoe kijken 
jullie daarnaar?
Nele: “Ik denk dat mensen op die manier 
zeker geen correct beeld krijgen van de 
sector. De boodschappen in de media 
vertellen nooit het hele verhaal. Ik vind 
het triestig dat onze sector altijd zo nega-
tief in beeld gebracht wordt. Ondanks 
de slechte prijzen doen we als veehou-
ders toch heel wat inspanningen voor 
klimaat, dierenwelzijn ... Ik ben wel hoop-
vol dat er ook weer betere tijden zullen 
komen. Boter was een aantal jaren ook 
slecht voor de gezondheid en nu maken 
ze daar ook weer volop reclame voor. 
Het zal wel wat op en neer blijven gaan, 
gok ik. Bedrijven met alleen vleesvee 
zullen het misschien moeilijker krijgen, 
maar wij hebben de mogelijkheid om 
mindere periodes op te vangen met onze 
andere teelten en de hoevewinkel. We 
leveren ook al jaren rechtstreeks aan 
het slachthuis en het scheelt als je de 
tussenschakels kan elimineren. En wie 
weet zullen we op termijn vlees verkopen 
via de korte keten. Als de klant daarom 
vraagt, waarom niet dan?” ◗

Bedrijfsprofiel
Mijn ouders hebben een gemengd 
bedrijf. We hebben zo’n 300 dieren van 
het wit-blauwe ras, met ongeveer 100 
kalvingen per jaar. Er is ook een akker-
bouwtak, we telen maïs, tarwe, gerst, 
aardappelen, suikerbieten, voederbieten, 
wortelen en af en toe spelt voor in het 
voeder. Voor de verkoop in onze hoeve-
winkel telen we ook fruit, voornamelijk 
aardbeien. We verkopen seizoensgebon-
den fruit, seizoensgebonden groenten, 
aardappelen, eieren, melk en roomijs. 
Hiervoor werken we samen met bedrijven 
in de buurt.

ID-kit Nele
 • Groene Kringgewest: Oost-Pajotten- 

land
 • Leeftijd: 23 jaar
 • Studies: bachelor Agro- en Biotech-

nologie, afstudeerrichting landbouw, 
in Melle

 • Job: vertegenwoordiger bij Denkavit
 • Relatiestatus: samen met Koen 

Heymans
 • Hobby’s: helpen op de boerderij, 

paardrijden en creatief bezig zijn

Toekomstplannen
Ik blijf nu nog enkele jaren buitenshuis 
werken. Daarnaast blijf ik graag het werk 
bij de kalveren thuis doen. De passie 
voor het wit-blauw zal niet snel verdwij-
nen. Over enkele jaren wil ik mee in het 
melkveebedrijf van mijn vriend stappen, 
mogelijk bekijken we dan of we de melk 
ook zelf zullen verwerken.
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“Ondanks de slechte 
prijzen doen we als 
veehouders toch heel 
wat inspanningen 
voor dierenwelzijn 
en klimaat.”
NELE VAN CRAENEM


