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GROENE KRINGER AAN HET WOORD

Sara Taverniers steekt graag haar handen uit de mouwen

“Grond vastkrijgen wordt 
hier een uitdaging”

Sara studeert Biomedische Wetenschappen, maar heeft ook 
een grote passie voor de landbouw. Op het ouderlijk bedrijf in 
Bierbeek steekt ze een handje toe waar ze kan. Wanneer ze 
afstudeert, hoopt ze een job te vinden waarin ze haar diploma 
en haar passie voor landbouw kan combineren.

 ✒ LENE CILLEN
CONSULENT GROENE KRING

Dag Sara, heb je altijd al interesse 
gehad in de landbouw?
Sara: “Als kind zat ik al heel graag mee 
in de varkensstal, maar nu zijn er geen 
varkens meer op ons bedrijf. Pas op mijn 
veertiende of vijftiende kreeg ik eigenlijk 
echt interesse in akkerbouw en machines. 

Sindsdien hielp ik waar ik kon en reed ik 
vaak mee. Ik ben begonnen met machi-
nes schoon te maken of eens mosterd 
te klepelen. Al doende leer je, hé?”
 
Vind je nu nog tijd om te helpen?
Sara: “Mijn studies nemen natuurlijk een 
groot deel van mijn dag in beslag, maar 
als ik de tijd vind, ben ik graag bezig op 
de boerderij. Ik doe een beetje van alles. 

Ik ga naar vergaderingen om informatie 
te verzamelen, onlangs bijvoorbeeld over 
ventilatiesystemen. Daarnaast doe ik 
ook veel kleinere dingen, zoals takken 
afzagen die over het veld hangen of wilde 
bieten trekken. Dat moet uiteraard ook 
gebeuren. Ik ga ook graag mee met mijn 
vader of mijn broer, want zo leer ik veel 
nieuwe mensen en andere boeren ken-
nen. Een goed netwerk kan altijd nog 
van pas komen. Ik hoop deze zomer ook 
mijn tractorrijbewijs te halen, zodat ik 
wat actiever kan helpen.”

Wat is het belangrijkste dat je al 
geleerd hebt? 
Sara: “Vooral veel geduld hebben en 
het besef dat niets vanzelf komt. Als je 
iets wilt bereiken, moet je ervoor werken, 
buiten komen, je informeren, bezig zijn 

met je cijfers enzovoort. Er komt veel 
meer bij kijken dan ik oorspronkelijk ge-
dacht had, maar ik vind het ook plezant. 
Je zaait iets, je verzorgt het, het wordt 
groot, je oogst en verkoopt en dat is je 
broodwinning. Met het loonwerk erbij is 
het hier soms ook puzzelen om de plan-
ning uit te stippelen, want je wilt je klan-
ten natuurlijk zo snel mogelijk helpen.”

Wat zijn volgens jou de grootste 
uitdagingen voor jullie bedrijf?
Sara: “Hier in de streek grond te pakken 
krijgen voor aardappelen is een uitda-
ging. In deze regio is er echt een flinke 
toename van aardappelen. Er is veel con- 
currentie en de prijzen stijgen. Grond 
vinden om te huren zal er niet simpeler 
op worden, maar gelukkig hebben we 
tot nu toe nog geen problemen onder-
vonden. Algemeen gezien blijft het weer 
de grootste uitdaging, denk ik. Maar op 
zich vind ik dat ook een van de mooie 
dingen aan de landbouw: je leeft mee 
met de seizoenen en je staat veel dichter 
bij de natuur dan de burgers. Boven- 

dien is geen enkele dag dezelfde op de 
boerderij.”

Wat zou je later graag als job doen?
Sara: “Ik zou liefst iets doen in de rich-
ting die ik studeer, want ik doe het heel 
graag. Maar ik zou het ook fijn vinden 
als ik iets vind dat gerelateerd is aan de 
landbouw. Misschien iets in de onder-
zoeksector, zoals onderzoek naar pesti-
ciden. Er wordt vaak gezegd dat pesti-
ciden schadelijk zijn, waardoor er veel 
producten verboden worden, maar dat 
houdt ook in dat deze producten vervan- 
gen zullen worden door iets anders. En 
dat middel moet ook weer getest worden. 
Zoiets lijkt me echt wel interessant.”

Hoe ben je bij Groene Kring 
terechtgekomen?
Sara: “Groene Kring Hageland stond 
ineens voor de deur om mijn broer uit te 
nodigen voor hun pintjesavond. Ik kreeg 
meteen ook een uitnodiging. Ik kon niet 
gaan die avond, maar ben wel lid ge- 
worden en het jaar erna zat ik al bij het 
bestuur. Daar heb ik nog geen seconde 
spijt van gehad, goed hé? We hebben 
een toffe bestuursgroep, hoewel de 
anderen soms moeite hebben met de 
vrouwenlogica.”

Zou je Groene Kring aanbevelen 
bij je vrienden?
Sara: “Uiteraard, je leert veel mensen 
kennen uit verschillende sectoren. Je 
kan dus al eens van gedachten wisselen 
en nieuwe ideeën opdoen. Het kan ook 
nooit kwaad om je actief in te zetten 
voor iets. In een vereniging kom je terecht 
in een sympathieke groep mensen, die 
ook begrijpen waar je mee bezig bent. 
Als er iets niet goed gaat, dan begrijpen 
de anderen je, want ze zitten in hetzelfde 
schuitje. Groene Kring Hageland is het 
grootste en plezantste gewest van Vlaan- 
deren en hopelijk zien we iedereen vol-
gend jaar weer op ons Boerenbal!” ◗

Bedrijfsprofiel
Sara’s ouders en broer werken samen 
op het akkerbouw- en loonwerkbedrijf. 
Ze telen gerst, tarwe, aardappelen, 
bieten en soms ook een beetje maïs. 
Het loonwerk bestaat voornamelijk uit 
aardappelen planten en uitrijden, maar 
ook drijfmest en digestaat uitrijden en 
injecteren. Sara helpt waar ze kan op 
het bedrijf.

ID-kit Sara
 • Groene Kringgewest: Hageland
 • Leeftijd: 20 jaar
 • Studies: Biomedische Wetenschappen 

in Leuven
 • Broers/zussen: Arno (26) en tweeling- 

zus Evy
 • Relatiestatus: vrijgezel
 • Vakantie- en weekendjob: bakken in 

een Aveve-winkel
 • Hobby’s: zo veel mogelijk helpen op 

het ouderlijk bedrijf, koken en het 
bestuur van Groene Kring

Toekomstplannen
Sara hoopt over twee jaar af te studeren. 
Daarna wil ze een job vinden die een 
link heeft met de landbouw. Dit jaar 
 zullen ze op het bedrijf voor het eerst 
aardappelen inschuren en bewaren. Als 
dat goed loopt, breiden ze misschien 
uit over een paar jaar. Voorlopig doen 
ze verder zoals ze bezig zijn.

BIERBEEK

“Hier in de regio is er een flinke toename 
aan aardappelen.”
SARA TAVERNIERS
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Sara: “Ik hoop deze zomer mijn 
tractorrijbewijs te halen.”
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