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GROENE KRINGER AAN HET WOORD

Pieter D’Hooghe is de ‘Schoonste Boer van Vlaanderen’ 

“We hebben een mooie sector, 
met veel kansen en uitdagingen”

Onder het toeziend oog van Wendy Van Wanten namen vijf 
boeren het begin september tegen elkaar op in de verkiezing 
van ‘Schoonste Boer’. Die wedstrijd werd georganiseerd 
om het honderdjarig bestaan van Landelijke Gilde Stekene 
te vieren. Pieter D’Hooghe van Groene Kring Sint-Niklaas 
– Beveren ging uiteindelijk met de beker aan de haal.

 ✒ TOM DEWANCKELE
CONSULENT GROENE KRING

Dag Pieter, eerst en vooral proficiat! 
Ik hoorde dat je niet lang hebt kun-
nen genieten van je overwinning?

Pieter: (lacht) “Dat klopt! De nacht 
van de verkiezing moest ik snel weer 
aan de slag, want er hadden twee koeien 
gekalfd. Ik ben de eerste drie dagen 
trouwens echt stijf geweest door de 
fysieke proeven die we moesten doen, 

zoals pompen en gewichten heffen. 
Gelukkig waren er ook kennisrondes en 
doe-proeven, waarin we bijvoorbeeld 
geblinddoekt maïs, gras, erwten en 
tarwe moesten onderscheiden.”

Hoe kijk je terug op de verkiezing?
Pieter: “Dat ik won, was natuurlijk leuk, 
maar ik nam vooral deel omdat ik zo 
onze sector mee in een positief daglicht 
kon zetten. Alle kandidaten maakten 
een promotiefilmpje, waarin we uitlegden 
wat we doen op onze landbouwbedrijven. 
Mijn filmpje is ondertussen al meer dan 
30.000 keer bekeken op de sociale 
media. Op die manier hebben we zeker 
veel burgers een inkijk gegeven in onze 
sector.”

Moet jij nu ook overal opdraven, net 
zoals de ‘Schoonste Boerin’?
Pieter: “Ik zal waarschijnlijk wel naar de 
Werktuigendagen en Agribex moeten, 
maar ik heb minder verplichtingen dan 
de ‘Schoonste Boerin’. Als ze me vragen 
om de landbouw te promoten, zal ik dat 
zeker doen. Ik vind dat onze sector te 
vaak negatief in de media komt, terwijl 
we een mooie sector hebben, met 
ongelooflijk veel kansen en uitdagingen. 
Dat is voor mij ook de reden waarom 
we veel klassen op bezoek laten komen 
en boerderijkampjes organiseren. De 
kinderen kunnen helpen voederen en 
kijken hoe de koeien met de robot gemol- 
ken worden. Zo zien ze met eigen ogen 
dat melk niet in een fabriek gemaakt 
wordt.”

Welk bedrijf heb je thuis?
Pieter: “Ik werk samen met mijn ouders 
op een melkveebedrijf van 120 koeien. 
We hebben ook vleesvarkens en auto-
maten waar we aardappelen, aardbeien 
en blauwe bessen verkopen. Onze 
akkerbouwpercelen liggen niet aan het 
bedrijf zelf. Naast aardappelen kweken 
we vooral gras, maïs en bieten. Verder 
doen we aan landbouweducatie in ons 
eigen klaslokaaltje en zijn we een zorg-
boerderij, waar mensen met een beper-
king een handje komen toesteken.”

Wat zijn bij jullie de grootste 
uitdagingen?
Pieter: “Hoofdzakelijk de rentabiliteit 

van ons bedrijf op peil houden. We 
moeten vooral zoeken en afwegen of we 
dat doen door verder te verbreden of 
door verder in te zetten op specialisatie, 
groeien en automatisatie. Wij liggen 
binnen MAP6 gelukkig in een groene 
zone, maar ik zie met dit nieuwe mest-
decreet toch extra moeilijkheden op 
ons afkomen. Daar komt de blijvende 
stijging van de kostprijs voor landbouw-
grond nog bovenop. We hebben dus 
vooral grote uitdagingen op het vlak van 
ruwvoederwinning en mestafzet voor 
de boeg.”

Wat zijn voor jou de mooie kanten 
van het leven als landbouwer?
Pieter: “De vrijheid en zelfstandigheid. 
Je kan werken voor je eigen bedrijf en 
hoeft niet naar een baas te luisteren. Ik 
ben veel bezig met de dieren, maar de 
afwisseling die je als landbouwer hebt, 
maakt het een zeer mooie job. Ik melk 
en voeder, volg alles op van vruchtbaar-
heid en productie, terwijl mijn vader 
Luc vooral bezig is op het veld. Mijn 
moeder Betty vult de automaten aan, 
helpt met melken, voert de kalfjes en 
geeft rondleidingen. Mijn broer Mathias 
en tweelingzussen Fien en Leen helpen 
vaak mee, maar ze hebben elk een 
eigen job.”

Hoe ben je tot slot bij Groene Kring 
terechtgekomen?
Pieter: “Ik ben zo’n acht jaar geleden lid 
geworden, toen ik nog leider was in de 
KLJ. Groene Kring Sint-Niklaas – Beve-
ren organiseert elk jaar enkele topacti-
viteiten. Afgelopen jaar ging ik naar de 
10e editie van de behendigheid, maar 
heb ik ook een studievergadering en het 
nieuwjaarsetentje bijgewoond. Ik herin-
ner me ook een Groene Kringcafé met 
een rodeostier. Bovendien hebben we 
altijd leuke startactiviteiten, zo gingen we 
bijvoorbeeld paintballen of een namid-
dag springen op springkussens.” ◗

Bedrijfsprofiel
Pieter runt samen met zijn ouders een 
melkveebedrijf in Nieuwkerken-Waas, 
waar 120 koeien gemolken worden: 
60 in de melkput en 60 met de robot. 
Er staat 4 hectare aardappelen en vier 
jaar geleden zijn ze gestart met blauwe 
bessen. Die aardappelen en bessen 
verkopen ze in een automaat. Voorts 
wordt er 30 hectare maïs, 20 hectare 
gras en 1 hectare voederbieten geteeld. 
Tot slot doet het bedrijf ook aan land-
bouweducatie, boerderijkampen en 
groene zorg.

ID-kit Pieter
 • Groene Kringgewest: Sint-Niklaas 

– Beveren
 • Leeftijd: 29 jaar
 • Studies: Agro- en Biotechnologie 

Landbouw
 • Job: zelfstandig landbouwer
 • Relatiestatus: vrijgezel
 • Hobby’s: lopen, badminton, maande-

lijks pokeren met jonge boeren, 
activiteiten bijwonen van Landelijke 
Gilde

Toekomstplannen
Pieter wil zo snel mogelijk zijn bedrijf 
laten groeien naar 150 melkkoeien. 
Hij wil daarbij de arbeidsefficiëntie ver-
hogen en de productie optimaliseren. 
Hij denkt er ook aan om nog verder te 
verbreden door eventueel thuis melk 
te verwerken.

NIEUWKERKEN-WAAS

“Eigenlijk gaat de wedstrijd vooral over 
de ‘schoonste stiel’ van Vlaanderen.”
PIETER D’HOOGHE
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“Kinderen moeten 
weten waar de melk 
vandaan komt.”
PIETER D’HOOGHE


