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7 vragen over de Groene Kringreis naar Zweden 

“Straf dat we op een week tijd 
zo’n hechte groep werden”

Begin juni stond de jaarlijkse studiereis van Groene Kring op het programma. 
Een toffe groep van dertig enthousiaste Groene Kringers, de interessante 
bedrijfsbezoeken en de nodige ontspanning vormden samen de ideale cocktail 
voor een onvergetelijke week in Zweden. Onze reizigers maakten op de 
terugrit nog even tijd om hun ervaringen met jullie te delen. 

FOCUS

Deelnemerslijst: Joos Geens, Laurien Aertsen, Koen Schrauwen, Ben Verbist, Fabian Van Vynckt, Pieter-Paul Beel, 
Raf Koremans, Hans De Schutter, Glenn Bertels, Delphine Degrauwe, Karel D’Eer, Dorien Blockx, Stijn Vermeulen, 
Klaas Soenen, Nick Van Doorne, Joost Beddeleem, Elie Verhaeghe, Celine Le Moine, Mathilde Capoen, Alexander 
Van Acker, Joost Gailliaert, Antoni De Vlieghere, Wim Wyseur, Maaike Vandeputte, Adeline Bouché, Celine 
Brutsaert, Mathias Wullaert, Timothy De Ruyck, Joris Heirbaut en Hendrik Van Der Elst.



September 2019 • Stiel • 1716 • Stiel • September 2019

hebben net zoals wij een grote passie 
voor hun stiel.”
Joost Beddeleem: “Voor sommige 
zaken waar ze in Vlaanderen net heel 
streng op zijn, bestaat er in Zweden geen 
regelgeving. Zo kan je er zonder proble-
men water oppompen. Ze hebben geen 
luchtwassers nodig en geen vergunning 
om nieuwe gebouwen te zetten. Ik denk 
wel dat de regelgeving rond sproeistoffen 
en dierenwelzijn er zeer streng is.”
Ben Verbist: “Elke boer in Zweden doet 
aan bosbouw. Dat wordt echt gezien als 
een onderdeel van de landbouw, terwijl 
bossen in België beschouwd worden 
als natuur en er niks in mag gebeuren.”
Maaike Vandeputte: “Het lijkt wel of 
de Zweden nooit stress hebben. Ze 
genieten van de kleine dingen. In België 
legt de boer de lat hoger. Bovendien 
willen ze vaak beter zijn dan hun buren.” 
Celine Le Moine: “Zweedse boeren 
laten hun stem horen en vechten voor 
de toekomst van hun sector, want ze 
worden er ook geconfronteerd met 
 dierenactivisten en mensen die land-
bouw een vervuilende tak vinden.”
Hans De Schutter: “Het arbeidsmodel 
is anders in Zweden, minder familiaal.”

3 Welke bedrijven vond je het 
interessantst?

Klaas Soenen: “Ik vond het interessant 
om bij de aardappelteler te zien hoe hij 
aardappels kweekt en verpakt. Ook de 
oestervisser was iets unieks. Hij vertelde 
zeer gepassioneerd en toonde dat niet 
alles groot hoeft te zijn om succesvol 
te zijn.”
Joris Heirbaut: “Het varkensbedrijf 
dat we donderdag bezochten, gebruikte 
een uniek systeem, waarbij ze hun zeugen 
huren. Ze toonden ook dat je kan uit-
breiden zonder zware investeringen. Dat 
interessante denkspoor neem ik mee.”
Maaike Vandeputte: “Rabelof staat 
hoog genoteerd. Boer Erik deed inte-
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1 Wat zijn je algemene indrukken 
over de landbouw in Zweden?

Elie Verhaeghe: “Landbouw is er niet 
zo intensief als ik verwachtte. En som-
mige nieuwe technologieën zijn er nog 
onbekend.”
Dorien Blockx: “Bedrijven hebben 
vaak meerdere takken, worden gerund 
door managers en werken met perso-
neel. Er is veel bosbouw en akkerbouw 
en er wordt meer biologisch geteeld. 
De grond is er goedkoper en de gronden 
liggen voornamelijk rond het bedrijf. Van -
af 15 jaar mag je met de tractor rijden, 
waarvoor alleen een theoretisch examen 
nodig is.”
Maaike Vandeputte: “Je hebt er zeer 
uitgestrekte gebieden en grote percelen. 
De grondprijzen zijn lager en gaan van 
700 euro tot 30.000 euro.” 
Alexander Van Acker: “Landbouw is 
er heel divers, met een groot contrast 
tussen het zuidelijke kustgebied en het 
binnenland. De grotere bedrijven zijn 
vaak innovatief en goed gemanaged, 
kleinere bedrijven lopen vaak achter. De 
bosbouw is er heel intensief en profes-
sioneel. Er is heel veel kennis van bemes-
ting. Ieder bedrijf heeft zijn eigen kunst-
mestopslag en ze speculeren met de 
kunstmestprijzen.”

2 Welke verschillen zie je tussen 
de landbouw in Vlaanderen en 

Zweden?
Klaas Soenen: “In Zweden is er veel 
akkerbouw en weinig groenteteelt. De 
gronden zijn misschien goedkoper, maar 
de opbrengsten zijn ook veel lager. In 
Zweden zoekt men vaker naar eigen 
afzetmogelijkheden. Ze moeten er wel 
even hard ‘vechten’ om rond te komen. 
Ze werken vooruitstrevend, met veel 
aandacht voor milieu en welzijn, en ze 

“In Zweden is 
veel bosbouw en 
akkerbouw en er 
wordt meer bio
logisch geteeld.”
DORIEN BLOCKX
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1 Ben Verbist: “Elke boer in Zweden doet aan bosbouw.” 2 Joost Beddeleem: “Bij de varkensboer leerden we dat een 
los lopende zeug in het kraamhok zeker voordelen heeft.” 3 Er werd ook een bezoek gebracht aan Rottne Industri AB, 
een fabrikant van bosbouwmachines. 4 Laurien Aertsen: “Het kajakken was onvergetelijk.”☞
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gras altijd groener is aan de andere kant. 
In Zweden is het bijvoorbeeld gemakke-
lijker om machines af te schrijven. Je 
be  werkt een grotere oppervlakte, dus 
is de aankoop van gespecialiseerde 
machines meer verantwoord. Het andere 
reliëf en de stenen in de grond zijn wel 
een minpunt of uitdaging. Maïs telen is 
moeilijker, dus vraag ik me af of je inten-
sief melkvee kan houden.”
Joost Beddeleem: “Ja, ik denk wel 
dat er efficiënt geboerd kan worden. De 
grotere bedrijven laten grotere investe-
ringen toe. Het land heeft ook een sim-
pelere regelgeving. Bij ons is alles heel 
complex.” 
Dorien Blockx: “Ja, omdat er veel meer 
plaats en rust is. Het is een heel mooi 
land en niet volgebouwd. Nee, omdat 
het zo veel groter is. Je moet veel langer 
rijden naar alles, dus je zit meestal ook 
verder weg van familie of vrienden.”
Alexander Van Acker: “Enerzijds ja, 
vanwege de grotere schaalgrootte, 
de grond die er gemakkelijker beschik-
baar is en de minder beperkende regel-
geving. Ook water is hier zeer eenvoudig 
beschikbaar. Ik denk dat het een land is 
met nog veel mogelijkheden tot profes-
sionalisme. Personeel is niet goedkoop, 
maar daar staan goede condities tegen-
over, zoals meer uren en minder belas-
tingen. Anderzijds nee, want de teelt-
omstandigheden zijn minder ideaal. De 
grillen van de natuur zijn vaak extremer 
dan bij ons.”
Mathilde Capoen: “Ja, er zijn veel 
 verschillende takken op een bedrijf en 
dus is er veel afwisseling in je job: bos-
bouw, akkerbouw, vleesvee, melkvee ... 
De bedrijven zijn wel niet zo familiaal als 
bij ons. Misschien toch maar oost west, 
thuis best.”

5 Heb je iets geleerd van je 
medereizigers? 

Joost Beddeleem: “Met Mathilde 
Capoen praatte ik even over automatisch 

ressante uitspraken en had een goede 
visie. Zo zei hij: ‘Ga liever voor de eerste 
95% en zorg ervoor dat die altijd con-
stant is. Ga dan pas voor de laatst 5%.’ 
Bij het melkveebedrijf dat we bezochten 
met LRF vond ik het vooral interessant 
om te horen wat de prijsverschillen zijn 
bij het bouwen van een stal. De hygiëne 
rond de kalveren vond ik ook super-
interessant. Zo houden ze 7 à 10 dagen 
leegstand. Daarnaast had je de manier 

van voederen met het stationair systeem 
en dat ze alleen met graspakken werken.” 
Hans De Schutter: “Het melkvee bedrijf 
was heel interessant. Ze werken met 
robots en biologisch. Ze geven hun 
koeien een volledig ander rantsoen dan 
wij, maar halen toch een hoge productie.”

4 Zou je een landbouwer willen 
zijn in Zweden? 

Joost Gailliaert: “Ik weet niet of het 

melken en ze gaf me wat ervaringen mee 
over koeverkeer in de stal. Van Antoni 
De Vlieghere en Alexander Van Acker 
leerde ik over ploegloos boeren. Hun 
ervaringen hiermee zijn zeer interessant.”
Glenn Bertels: “Van Hans De Schutter 
heb ik veel geleerd over koeien voederen 
en van Joos Geens over verschillende 
aansluitingen van een frontlader.”
Laurien Aertsen: “Ik heb van Klaas 
Soenen veel bijgeleerd over het telen 
van witloof. En van de West-Vlamingen 
dat ze vier keer per dag eten.”

6 Welke inzichten neem je mee?
Elie Verhaeghe: “Ik heb geleerd 

dat een langetermijnvisie rendeert en dat 
je respect moet hebben voor omgeving 
en grond.”
Joris Heirbaut: “Je moet zoeken naar 
vruchtbare samenwerking met collega’s 
of stoppende landbouwers om rendabele 
uitbreidingen te creëren, bijvoorbeeld 
zeugen huren. Je moet ook proberen 
te produceren wat de markt vraagt, bij-
voorbeeld verpakt materiaal, lijnzaadolie 
moleculair aanpassen, melk verwerkt 
en verpakt verkopen …”
Joost Beddeleem: “Een klein detail 
dat ik thuis graag zou toepassen, is het 
systeem van regenbuizen waarbij vrij 
simpel grove delen uit het hemelwater 
worden gehaald. Bij de varkensboer 
leerden we dat een loslopende zeug in 
het kraamhok zeker voordelen heeft. 
Toch twijfel ik sterk aan het aantal dode 
biggen. Mij lijkt het toch belangrijk dat 
zeugen de eerste drie dagen gefixeerd 
kunnen worden. Ik ontdekte ook dat 
een dekbedovertrek zonder hoeken 
handiger is om je deken erin te krijgen.”
Dorien Blockx: “Ik zou wel willen 
 proberen om rustiger te leven en minder 
stress te hebben. Het is belangrijk om 
een goede planning te maken voor wie 
wat wanneer doet op de boerderij. We 
zouden meer moeten nadenken en tellen 
en niet te snel iets aankopen.”

Celine Le Moine: “Als je een visie hebt, 
moet je ook eens met andere mensen 
overleggen en proberen je idee zo goed 
mogelijk uit te voeren. Ik leerde ook dat 
je niet altijd het laatste eruit moet willen 
halen, maar wat je doet optimaal probe-
ren te doen.”
Hans De Schutter: “Ik vond het inte-
ressant om te zien hoe ze meer geauto-
matiseerd voederen. En ik heb onthouden 
dat wij veel beter een graskuil kunnen 
maken dan de Zweden. Stro is bij ons 
duur en daar wordt het vaak verbrand 
om bedrijven te verwarmen.” 

7 De meest memorabele 
momenten? 

Klaas Soenen: “Meerdere momenten 
eigenlijk: algemeen Dikke Ria, met 
29 in een kamer van 10 m² een feestje 
bouwen, de avonden uit, de lompe 
momentjes …” 
Joris Heirbaut: “Toen we voorlaatste 
eindigden tijdens een Zweedse quiz op 
café, Dikke Ria, en Dorien Blockx die 
van de schommel viel.”
Ben Verbist: “Alle gezellige avonden, 
het kajakken, met z’n allen dicht bij elkaar 
op het treintje tijdens de elandensafari, 
onder jassen om ons te beschermen 
tegen de gietende regen.” 
Delphine Degrauwe: “Onze groeps- 
song die de hele dag geneuried werd, 
de twee dansavonden in hetzelfde café, 
het spel Circle of death en alle nieuwe 
vriendschappen.”
Nick Van Doorne: “Joost Gailliaert 
die van de boot viel na het kajakken. 
Gelukkig was Pieter-Paul Beel er om 
hem te redden.”
Wim Wyseur: “De muziek overnemen 
op café, Guy de buschauffeur aan het 
lachen krijgen en de boze Duitser op de 
camping.”
Raf Koremans: “De nachtelijke wande- 
lingen met of zonder eend, in de gietende 
regen naar raar gevormde beesten gaan 
kijken, de biermomenten …” ◗

 t Je een Groene Kringreis ook 
kan zien als een spoedcursus West- 
Vlaams? 

 t Dorien D een goede dag uit-
gekozen had om zich te verslapen, 
namelijk de vertrekdag? Het maar 
45 minuten duurde voor Lene haar 
wakker kreeg? 

 t Joost B graag halve franchi-
pannekes eet en dan op de rest gaat 
zitten?

 t Er ook Deense kronen uit de 
bankautomaat komen in Zweden? 

 t Er geen Zweedse schone maar 
een tractor passeert wanneer je 
 achteraan in de bus ‘Wooooh’ hoort?

 t Dorien B een rare manier heeft 
om van een schommel te springen?

 t Hans DS de oesters van heel 
dichtbij bekeken heeft? 

 t Een bus Groene Kringers ook 
beschouwd wordt als een bus 
journalisten? 

 t Celine B en de elanden goed 
overeenkomen? Ze dezelfde lach 
hebben?

 t Je soms ook leert hoe het niet 
moet? Ze in Zweden echt geen gras 
kunnen inkuilen? 

 t Farthinder het meest gebruikte 
woord is van Wim?

 t Je nog meer leuke foto’s vindt van 
de Groene Kringreis naar Zweden op 
www.groenekring.be/fotoalbum?

GROENE KRINGREIS

Wist je dat …
“Zweden werken vooruitstrevend, met veel 
aandacht voor milieu en welzijn.”
KLAAS SOENEN
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5 Klaas Soenen: “De oestervisser was iets unieks.” 6 Alexander Van Acker: 
“Water voor beregening is in Zweden zeer eenvoudig beschikbaar.” 
7 Pieter-Paul Beel: “Het elandenbedrijf was top!”

☞
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