
8 • Stiel • Januari 2020 Januari 2020 • Stiel • 9

GROENE KRINGER AAN HET WOORD

Wout Schuurmans had altijd al interesse in de landbouw

“Ik wilde graag fulltime werken 
voor mijn baas”

Wout Schuurmans leeft voor de landbouw. Van ’s morgens 
vroeg tot ’s avonds laat is hij aan het werk op het vleesvee
bedrijf met Parthenaise runderen in Pelt. In zijn vrije tijd is 
hij als voorzitter actief bij Groene Kring Neerpelt. 

 ✒ LIEKE BOEKHORST
CONSULENT GROENE KRING

Wout, wat is je band met de sector?
Wout: “Vroeger, toen ik klein was, 
woonde mijn nonkel in mijn straat. Hij 
had een kleinschalig melkveebedrijf 
en deed loonwerk en ik ging daar veel 
 helpen. De landbouw interesseerde mij 
toen al enorm, vooral koeien en tractors. 
Toen ik een school moest kiezen, ben 
ik naar de landbouwschool in Bocholt 

gegaan. Nadien heb ik eerst als heftruck- 
chauffeur gewerkt, maar daar kon ik mijn 
draai niet vinden. Vervolgens ben ik bij 
een loonwerker begonnen en daar 
 gingen de dagen veel sneller voorbij.”

Je zit hier in een andere situatie dan 
de meeste boeren, want je neemt 
niet over van vader op zoon. Hoe 
ben je daarin terechtgekomen?
Wout: “Zoals ik al zei, is mijn interesse 
in de landbouw altijd heel groot geweest. 

Zelf maaide en hooide ik thuis altijd al 
voor de paarden. Mijn huidige baas ken 
ik al van kleins af aan. We gingen altijd 
samen naar de trekker-trek enzovoort. 
Toen hij een fulltime medewerker zocht 
om te starten met een vleesveebedrijf, 
hebben we met elkaar gepraat.” 

Wat vind jij goed aan deze samen- 
werking?
Wout: “De voordelen zijn dat ik niet het 
financiële risico heb, want ik krijg maan-
delijks mijn loon. De financiële situatie 
van het bedrijf heeft geen impact op mijn 
gezin. Het nadeel is dat het niet mijn 
eigen bedrijf is, maar ik werk er wel alsof 
het voor mezelf is.”

Jullie hebben Parthenaise runderen. 
Wat maakt deze koeien anders dan 
wit-blauw?

Wout: “We waren aan het zoeken naar 
een ras dat zelf afkalft, maar toch redelijk 
rustig is. Het natuurlijke van zelf afkalven, 
vind ik belangrijk. Ook al is het Parthe-
naise ras rustiger dan Blonde d’Aquitaine 
of Limousin, toch zijn deze koeien wel 
wat wilder dan een Belgisch wit-blauw 
dier. Belgisch wit-blauw is rendabel en 
heeft superveel vlees, het Parthenaise 
rund is vergelijkbaar qua beadering en 
het vetpercentage van het vlees. Ook qua 
slachtrendement komt de Parthenaise in 
de buurt van wit-blauw. Zelf ben ik geval- 
len voor het exterieur van deze dieren. 
Ik vind ze persoonlijk het mooist.”

Op welke afzetmarkt zetten jullie in?
Wout: “Ik vind het belangrijk dat we als 
jonge boeren van te voren nadenken 
over de markt waarvoor we produceren. 
Je moet een afzetmarkt hebben voor je 
product, voordat je begint met produ-
ceren. Wij leveren aan het Beter Leven- 
keurmerk. Dat is een label waarin je een, 
twee of drie sterren kunt behalen. Voor 

elke extra ster moet je aan een aantal 
eisen voldoen. Wij hebben twee sterren 
behaald. Dat houdt onder andere in dat 
de kalveren bij de koeien zogen, dat ze 
verdoofd worden bij het onthoornen en 
dat ze tijdens de afmestperiode minimaal 
negen maanden verblijven in een stal 
die gekeurd is volgens het Beter Leven- 
keurmerk. Ook wordt er streng gekeken 
naar keizersneden, die mogen alleen als 
het echt niet anders kan.”

Hoe zie jij de toekomst voor de 
vleesveehouderij?
Wout: “Ik denk dat mensen om gezond 
te leven een bepaald percentage vlees 
nodig hebben, voor de eiwitten en vita-
mines. Ik hoop dus dat de mensen zich 
daarvan bewust worden en vlees blijven 
kopen. Bovendien moet het hier voor 
vleesveehouders in België leefbaar blij-
ven. Wij moeten aan zoveel eisen voldoen 
qua klimaat en milieu. De consumenten 
moeten zich ervan bewust worden dat 
België koploper is, zowel voor het milieu 
als op het gebied van dierenwelzijn. 
We zijn allemaal goed bezig!” 

Hoe ben je in contact gekomen met 
Groene Kring?
Wout: “Via school liep ik stage bij Bert 
Vanherk en die zei: ‘Je moet lid worden bij 
Groene Kring.’ Mijn hele vriendengroep 
ging toen bij Groene Kring. In onze jonge 
jaren gingen we karten, pas later kreeg 
ik meer interesse in de studievergade-
ringen. Na een aantal jaren hebben ze me 
bij het bestuur van Neerpelt gevraagd. 
Vanaf toen ben ik ook naar de provinci-
ale kern gegaan, om meer mijn inbreng 
te kunnen hebben.” 

Wat betekent Groene Kring voor jou?
Wout: “Plezier maken, leuke activiteiten 
hebben en toch bezig zijn met het leiden 
van het bedrijf, bijvoorbeeld via de studie- 
vergaderingen, en werken aan de toe-
komst van de landbouw.” ◗

Bedrijfsprofiel
Het bedrijf heeft in totaal zo’n 300 dieren, 
140-150 stieren en 90 zoogkoeien. Er 
worden regelmatig vaarzen verkocht en 
stieren bijgekocht om af te mesten. Het 
bedrijf beslaat ongeveer 30 ha grasland 
en 10 ha snijmaïs. Ze kopen ook nog 
22 ha maïs en 10 ha graan aan. Het rant-
soen van de koeien bestaat voor 70% 
uit gras, dat van de stieren bestaat voor 
60% uit ruwvoer. Maïs en graan worden 
in het krachtvoer bijgemengd.

ID-kit Wout
 • Groene Kringgewest: Neerpelt
 • Leeftijd: 26 jaar
 • Studies: landbouwschool in Bocholt
 • Job: vleesveefokker
 • Relatiestatus: getrouwd en een 

dochtertje
 • Hobby’s: trekker-trek en Groene Kring

Toekomstplannen
Wout zit goed op het bedrijf waar hij nu 
zit, maar zijn droom is om alles wat er 
op het bedrijf gekweekt wordt zelf af te 
zetten in de regio. Wout: “Als je geen 
afzet hebt, dan sta je nergens. Je ziet dat 
bijvoorbeeld nu bij de fruittelers, maar 
voor de vleessector is dat niet anders.”

PELT

“Je moet een afzetmarkt hebben voor je 
product, voordat je begint met produceren.”
WOUT SCHUURMANS
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Wout: “Parthenaise runderen vind ik 
persoonlijk het mooist.”


