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GROENE KRINGER AAN HET WOORD

Susan Mahieu kijkt terug op een blitzcarrière 

“Politieke partijen zijn niet gelijk 
als het gaat over landbouw”

Susan Mahieu werd op het einde van de Junior Class ‘Finan-
cieel inzicht’ in Roeselare gehuldigd als afscheidnemend voor-
zitter bij de provinciale kern van West-Vlaanderen. Ze werd 
benoemd tot erelid en kreeg hiervoor een erelint overhandigd 
met de bijbehorende ingekaderde privileges. 

 ✒ TOM DEWANCKELE
CONSULENT GROENE KRING

Dag Susan, hoe is jouw avontuur 
bij Groene Kring begonnen?
Susan: “Toen ik biowetenschappen 
studeerde in Gent, was ik lid van Groene 
Kring Biot. In mijn laatste jaar werd ik 

ook lid van Groene Kring Ieper-Pope-
ringe. Vanaf dan heb ik een echte blitz-
carrière gemaakt. Toen ik afstudeerde, 
werd ik meteen kernlid en lid van de 
provinciale kern van West-Vlaanderen. 
Het jaar daarna werd ik al benoemd 
tot voorzitter van Groene Kring West- 
Vlaanderen. Sinds de geboorte van ons 

eerste kindje doe ik het weer wat kalmer 
aan, maar ik ben nog steeds kernlid en 
lid van de provinciale kern.”

Ieper-Poperinge is een vrij actief 
gewest. Wat maakt Groene Kring 
uniek volgens jou?
Susan: “Tijdens onze werkzaamheden 
in het voor- en najaar houden we het 
kalm, maar tijdens de rest van het jaar 
hebben we inderdaad minimaal één 
activiteit per maand. Het hoogtepunt van 
het jaar is ongetwijfeld onze Tractorrace 
in augustus. Maar wat Groene Kring 
uniek maakt? De beweging brengt jonge 
land- en tuinbouwers samen met zowel 
ontspannende als leerrijke activiteiten. 
Het is enorm belangrijk om naast al het 
harde werk ook eens van je bedrijf te 

komen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt 
ook snel duidelijk wat de jonge boeren 
bezighoudt en waar Groene Kring voor 
moet ijveren.”

Op welke manier ben je betrokken 
bij het bedrijf?
Susan: “Begin 2016 heeft mijn man 
Joren een deel van het melkveebedrijf 
van mijn ouders overgenomen. Hij baat 
het bedrijf nu samen met mijn vader uit in 
een maatschap. Naast melkvee hebben 
we nog aardappelen en suikerbieten. Mijn 
moeder en ik werken deeltijds buitens-
huis en springen bij waar nodig. Ik hou 
er zelf van om bezig te zijn met de dieren 
en om te leven op het ritme van de sei-
zoenen. Maar ook het ondernemerschap 
vind ik erg boeiend. Je kan dan namelijk 
zelf bepalen hoe je je bedrijf het best 
uitbaat.”

Er zijn ongetwijfeld ook enkele 
uitdagingen?

Susan: “Zeker. Voor ons is de beschik-
baarheid van grond absoluut de grootste 
uitdaging. Momenteel kunnen we niet al 
onze mest afzetten op eigen grond. Mest- 
afzet zouden we natuurlijk liever binnen 
de perken houden, want die is duur. 
Jammer genoeg is extra grond verwerven 
niet makkelijk. Als er al grond vrijkomt, 
dan wordt die vaak gekocht door indu-
striëlen tegen hoge prijzen.”

Hoe zie jij de komende verkiezingen 
tegemoet?
Susan: “Met alle klimaatmarsen van de 
laatste tijd, heb ik een vermoeden dat 
de partij Groen het erg goed zal doen. 
Aan de andere kant denk ik dat er toch 
ook een zwijgende meerderheid is die 
alles liever wat genuanceerder ziet. Deze 
mensen zullen eerder op de klassieke 
partijen stemmen. Ik verwacht in Vlaan-
deren niet echt een polariserend resul-
taat, zoals bijvoorbeeld in Nederland wel 
het geval is. Ik vind het erg belangrijk 
dat wij als landbouwers op de hoogte 
blijven van wat er zich afspeelt op politiek 
vlak. Zo kunnen we in het stemhokje een 
weloverwogen keuze maken. Natuurlijk 
is de ene politieke partij de andere niet 
als het gaat over landbouw. Kijk maar 
naar de verschillende standpunten rond 
MAP 6.”

Zou je zelf ooit in de politiek gaan?
Susan: “Ik denk eerder dat ik nog 
enkele jaren buitenshuis ga werken om 
daarna volledig in het bedrijf te komen. 
Mijn moeder is al zeer lang actief in de 
gemeentelijke politiek en ik volg zelf ook 
wel graag het politieke nieuws. Ik weet 
dus al een beetje hoe het eraan toegaat 
en ik denk niet dat het echt iets voor mij 
zou zijn. Ik ben liever actief in een ver-
eniging die de belangen van landbouwers 
verdedigt, zoals Groene Kring, om via 
die weg in contact te staan met politici.”

Dat is goed gesproken, Susan! ◗

Bedrijfsprofiel
Joren, de man van Susan, en haar vader 
Patrick baten samen een melkveebedrijf 
uit met 130 melkkoeien in Hollebeke 
(Ieper). Zijzelf werkt deeltijds bij een 
landbouw- en milieuadvieskantoor en 
helpt vooral tijdens het melken. Er wor-
den ook aardappelen (13 hectare) en 
suikerbieten (3 hectare) geteeld.

ID-kit Susan
 • Groene Kringgewest: Ieper-Poperinge
 • Leeftijd: 26 jaar
 • Studies: master Toegepaste Bioweten- 

schappen
 • Job: opvolgen van de landbouw - 

administratie
 • Relatiestatus: getrouwd met Joren 

Deblock
 • Hobby’s: Groene Kring, bakken en 

werken in de tuin

Toekomstplannen
Susan wil in de eerste plaats het bedrijf 
verder optimaliseren. Momenteel staan 
er nog geen grote investeringen op het 
programma. Ze houdt er wel rekening 
mee dat de melkmachine en melkstal 
op middellange termijn aan vervanging 
toe zijn.

HOLLEBEKE

“Het is belangrijk om naast al het harde werk 
ook eens van je bedrijf te komen.”
SUSAN MAHIEU
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Susan: “Mijn favoriete werkje is de 
koeien uit de wei halen, maar ook 
het dagelijkse melken doe ik graag.”
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