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GROENE KRINGER AAN HET WOORD

Pieter Faes leerde meer over management in Amerika

“In het land van Trump zie je 
de zotste dingen”

Pieter Faes van Groene Kring Diksmuide zit af en toe achter 
zijn bureau om alles op orde te krijgen. Hij werkt graag efficiënt 
en georganiseerd en trotseerde eind 2017 de Amerikaanse 
winter op een melkveebedrijf met 5000 koeien. Hoewel hij 
eerst met twijfels naar Michigan vertrok, raadt hij nu iedereen 
zo’n leerrijk avontuur aan.

 ✒ TOM DEWANCKELE
CONSULENT GROENE KRING

Pieter, hoe ben jij bij Groene Kring 
terechtgekomen?
Pieter: “Ik ging naar het middelbaar in 
het VLTI in Torhout en vervolgens volgde 

ik de bacheloropleiding Landbouw in 
Roeselare. Daar kwam ik voor het eerst 
in contact met Groene Kring en werd ik 
lid van het gewest Vives. Toen ik afstu-
deerde, schreef ik me in bij Groene 
Kring Diksmuide. Ik was slechts enkele 
maanden een actief lid, want in septem-

ber 2017 ging ik voor negen maanden 
naar Amerika. Terug in België ging ik in 
het bestuur en sinds de start van dit werk- 
jaar ben ik, onder lichte dwang, gepro-
moveerd tot voorzitter.”

Wat ging je doen in Amerika?
Pieter: “Een Belgische onderneming 
die geïnvesteerd had in een groot melk-
veebedrijf in Michigan zocht pas afge-
stuurde jongeren die wilden meewerken 
op het bedrijf en zo alle fases van de 
melkveehouderij wilden doorlopen. Ik 
greep mijn kans. Eerst gaf ik er melk 
aan de kalfjes. Vervolgens had ik een 
periode waarin ik wel vijftien kalvingen 
per dag moest doen, ik behandelde en 
insemineerde de koeien. Daarna mocht 
ik een week melken en twee weken 

 voederen, om dan de rest van de tijd bij 
te springen waar nodig.”

Hoe heb je die periode ervaren?
Pieter: “Ik vertrok vol twijfels naar 
Michigan en wou eigenlijk onmiddellijk 
terug naar huis. De eerste dagen had 
ik het vooral moeilijk omdat ik niet wist 
waar ik zou belanden en omdat de hele 
omgeving nieuw voor me was. Achteraf 
gezien was mijn avontuur in Amerika 
de beste beslissing die ik ooit genomen 
heb. Ik werd ondergedompeld in de 
praktijk, leerde zelfstandig werken en 
kwam in contact met nieuwe werkwijzen 
die betere resultaten opleveren. Ik zou 
iedereen aanraden om hetzelfde te doen, 
want ik deed er in slechts negen maan-
den enorm veel ervaring op.”

Heb je zotte verhalen uit die tijd?
Pieter: “Echt veel! Het was er vooral 
zeer koud in de winter. Er waren dagen 
dat je oogleden letterlijk aan elkaar vro-
ren en zelfs het slijm van de koeien die 
kalfden bevroor. Onvoorstelbaar! Verder 
viel natuurlijk vooral de cultuur van de 
mainstream Amerikaan op. Ik heb onder 
andere in een hotel van Donald Trump 
gelogeerd en het viel me op dat Trump 
misschien toch meer Mexicaanse 
 vrienden heeft dan wij denken: al het 
schoonmaakpersoneel zag er verdacht 
Mexicaans uit.” (lacht)

Terug naar België. Wat is voor jou 
de belangrijkste troef van Groene 
Kring?

Pieter: “We brengen jonge landbouwers 
uit dezelfde streek samen en laten hen 
hun visies en meningen uitwisselen. Dat 
vind ik een enorme meerwaarde. Ik ben 
sinds kort ook lid van de provinciale kern 
van West-Vlaanderen. Hierdoor besef ik 
nu pas op hoeveel vlakken Groene Kring 
opkomt voor haar leden. Het is belangrijk 
dat signalen vanuit het veld opgenomen 
worden en dat Groene Kring de stem 
van jonge land- en tuinbouwers verdedigt 
bij diverse instanties. Zo kunnen we in 
groep een sterker signaal geven dan je 
als individuele landbouwer ooit zou 
kunnen.”

Welk bedrijf heb je thuis?
Pieter: “We hebben een melkveebedrijf 
met akkerbouw, dat ik sinds dit voorjaar 
samen met mijn ouders uitbaat. Ik heb 
het al gedeeltelijk overgenomen. Het 
ruwvoeder voor ons melkvee telen we 
hoofdzakelijk zelf. Die ruwvoeders 
bestaan uit gras, gras-klaver en maïs. 
De akkerbouwtak bevat suikerbieten, 
tarwe, vroege aardappelen, spinazie 
en schijfwortelen die we telen in zand- 
grond.”

En tot slot, wat zijn je grootste 
uitdagingen?
Pieter: “Als jonge landbouwer wil ik mijn 
bedrijf financieel gezond en met een 
goed rendement uitbaten. De zuivelmarkt 
blijft voorlopig stabiel, maar er is natuur-
lijk geen zekerheid dat dit zo zal blijven. 
Zeker met een mogelijke brexit in het 
vooruitzicht, kan er snel veel veranderen. 
Ook de wetgeving is vrij complex en kan 
snel veranderen. Kijk bijvoorbeeld naar 
het mestdecreet. En vergeet bovendien 
de hoge grondprijzen niet. Voor een 
jonge landbouwer wordt het steeds moei- 
lijker om uit te breiden. We proberen dus 
op korte termijn ons bedrijf efficiënter te 
maken om zo betere resultaten te halen 
en het rendement op peil te houden of 
te doen stijgen.” ◗

Bedrijfsprofiel
Pieter runt samen met zijn ouders een 
melkveebedrijf in Keiem. Ze melken 180 
koeien met drie Lely-melkrobots. Verder 
verbouwen ze 20 hectare halfvroege 
aardappelen, 8 hectare wortelen, 
8 hectare spinazie met bonen als nateelt, 
3,5 hectare suikerbiet en 7 hectare 
wintertarwe.

ID-kit Pieter
 • Groene Kringgewest: Diksmuide
 • Leeftijd: 23 jaar
 • Studies: bachelor Landbouw 

in Roeselare
 • Job: zelfstandig melkveehouder
 • Relatiestatus: vrijgezel
 • Hobby’s: Groene Kring en KLJ

Toekomstplannen
Pieter wil het melkveebedrijf graag verder 
uitbaten en de overname volledig afron-
den. Andere toekomstplannen heeft hij 
momenteel niet. Pieter wil wel graag, in 
combinatie met een verantwoorde kost-
prijs, de productie per koe per dag 
omhoog krijgen.

KEIEM

“We kunnen een veel sterker signaal geven 
in groep dan individueel.”
PIETER FAES

©
 M

A
R

IJ
K

E 
D

E
B

U
S

S
C

H
E

R
E

“Een winter met tem-
peraturen van -30 °C, 
dat is echt koud!”
PIETER FAES


