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GROENE KRINGER AAN HET WOORD

Guy Van Beirendonck wilde van kindsbeen af boer worden

“Zet een stoel in de stal 
en kijk, luister en ruik”

Samen met zijn vader runt Guy Van Beirendonck een braad-
kippenbedrijf in Wechelderzande, Lille. Naast de 80.000 kippen 
zitten er ook zo’n 150 wit-blauwe koeien. Guy vertelt ons dat 
productkennis zeer belangrijk is wanneer je met een betaalbare 
aanpak een kwaliteitsvol product wilt afleveren. 

 ✒ DORIEN DICKENS
CONSULENT GROENE KRING

Dag Guy, hoe kwam jij eigenlijk bij 
Groene Kring terecht? 

Guy: “Rond mijn zestiende kreeg ik de 
vraag van andere jonge landbouwers uit 
de buurt. Mijn interesse lag ook altijd 
in de landbouw, dus was het voor mij 
vanzelfsprekend dat ik lid werd.”

En sinds die dag is je carrière alleen 
maar gegroeid?
Guy: “Dat klopt. Intussen ben ik niet 
alleen lid, maar ook kernlid, werkgroep-
lid, lid van de netwerkgroep pluimvee en 
voorzitter van Groene Kring Herentals. 
In 2013 hebben de toenmalige kern-
leden me gevraagd om bij het bestuur 
te komen. In het begin wist ik niet goed 
wat ik moest verwachten en rolde ik er 
gewoon in. Maar inmiddels weet ik dat 
we ons met Groene Kring echt kunnen 
inzetten voor jonge land- en tuinbouwers. 
We kunnen kennis met elkaar delen en 
zijn een aanspreekpunt voor mensen 
binnen en buiten de landbouwsector.”

Wat vind jij belangrijk aan Groene 
Kring?
Guy: “Zeker de zaken die ik hiervoor al 
vertelde: het overbrengen van kennis 
en een aanspreekpunt zijn. Maar zeker 
ook niet te onderschatten is het samen-
brengen van jongeren met een hart 
voor de boerenstiel. Met een pintje in 
de hand iets van elkaar leren en met 
elkaar praten. Dat is de grootste troef 
van Groene Kring.”

Ben jij zelf van jongs af aan ervan 
overtuigd geweest dat je het ouder- 
lijke bedrijf ging overnemen? 
Guy: “Ja, ik was altijd zeker dat ik de 
boerderij wilde overnemen. Hoewel mijn 
interesses meer gericht zijn naar vlees-
vee dan naar pluimvee. In Vlaanderen 
is er jammer genoeg minder toekomst 
voor vleesvee dan voor braadkippen, 
dus heeft mijn vader destijds de keuze 
gemaakt om in de pluimveesector ver-
der te gaan. Dat was een goede keuze 
en bijgevolg is het dus ook voor mij nu 
een logische keuze om hierin verder 
te gaan.”

Je deed onlangs nog een uitbreiding 
in de pluimveetak en maakt al 
plannen voor nieuwe uitbreidingen. 
Is groeien belangrijk? 
Guy: “Starten in de landbouwsector is 
niet evident. Wanneer je een kwaliteits-
vol product aflevert in een welvarende 
sector en je kan goed onderhandelen 
met je leveranciers, dan is groeien voor 
een bedrijf altijd een goede zaak. Wel 
is het belangrijk dat je je product door 
en door kent.”

Productkennis is essentieel? 
Guy: “Voor een goed draaiend bedrijf is 
het essentieel dat jij je voor 200% inzet, 
in combinatie met een goede product-
kennis. Je product leren kennen kan je 
alleen maar door je dieren te kennen. 
Je moet bijna een stoel in de stal zetten 

en de hele dag kijken, luisteren en ruiken. 
Zie, hoor of ruik je iets abnormaals? 
Dan moet je onmiddellijk actie onder-
nemen. Wacht je af, dan is het vaak al 
te laat.”

Wat zijn jouw tips voor jonge 
 startende landbouwers?
Guy: “Zoals ik zei: ken jouw product. 
Bepaal vooraf welk product je wilt afle-
veren en weet vooral hoe je als bedrijfs-
leider de kwaliteit van je product kunt 
beïnvloeden. Probeer ook niet te bespa-
ren op bedrijfsadvies, zeker niet tijdens 
een overname. Ga bij verschillende men- 
sen ten rade en zoek uit wie en wat het 
best bij jullie visie past. Je moet ook wel 
weten waar je mee bezig bent. Volg niet 
blindelings wat anderen zeggen over 
jouw bedrijf, maar zorg dat je het zelf 
ook kent en op de hoogte bent. Begrijp 
waar je adviseurs mee bezig zijn, zodat 
jij een goede keuze kan maken. Durf 
mensen ook in vraag stellen. Leveran-
ciers, boekhouders, bedrijfsadviseurs … 
Het is niet omdat zij al jaren met je 
ouders goede zaken doen, dat dit ook nu 
de juiste personen zijn voor het toekom-
stige bedrijf. Wees kritisch ten opzichte 
van iedereen die op jouw bedrijf komt. 
Ken je eigen bedrijf, product, cijfers en 
je eigen capaciteiten.”

Naast de kippen, hebben jullie nog 
enkele koeien. Hoe combineer je 
dit? 
Guy: “Ja, inderdaad. Mijn vader en ik 
runnen voorlopig samen het bedrijf en 
op deze manier blijft het werk goed ver-
deeld. De ene staat in voor de kippen en 
de andere voor de koeien. Wij hebben 
een mooie taakverdeling en zo kan ik 
toch nog bezig zijn met koeien, waar mijn 
vroegere interesses lagen. Momenteel 
is dit de ideale combinatie voor ons 
bedrijf. We zullen moeten bekijken of dat 
ook haalbaar blijft en ik ben niet bang 
om nieuwe dingen uit te proberen.” ◗

Bedrijfsprofiel
Het bedrijf bestaat momenteel uit 
80.000 braadkippen en 150 wit-blauwe 
koeien. Daarnaast bewerken ze nog 
ongeveer 30 ha maïs, 20 tot 25 ha gras 
en 4 ha graan. Sinds 2015 baten Guy 
en zijn vader samen het bedrijf uit. Door 
de combinatie van de twee takken en 
het bewerken van de gronden is er een 
ideale taakverdeling tussen vader en 
zoon.

ID-kit Guy
 • Groene Kringgewest: Herentals
 • Leeftijd: 31 jaar
 • Studies: landbouwschool in Geel
 • Relatiestatus: gehuwd met Sandra 

Dufraing en papa van Stan, Vic, Gust 
en Mil

 • Hobby’s: Groene Kring en veeprijs- 
kampen

Toekomstplannen
Ze hebben onlangs de braadkippentak 
nog uitgebreid. Deze uitbreiding wordt 
nog volop verder uitgewerkt en uitgerold, 
maar intussen maken ze ook al nieuwe 
plannen voor een uitbreiding met een 
volgende kippenstal. In het vleesvee 
is er geen ambitie meer om nog verder 
uit te breiden.

WECHELDERZANDE

“Wees kritisch ten opzichte van iedereen 
die op jouw bedrijf komt.”
GUY VAN BEIRENDONCK
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