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 ✒ TOM DEWANCKELE
CONSULENT GROENE KRING

Wouter, hoe ben jij in dit Austra-
lische avontuur verzeild geraakt?
Wouter: “Het begon allemaal toen mijn 
vrienden me vertelden dat Groene Kring 
ook buitenlandse stages in haar aanbod 
had opgenomen. Ik was enthousiast 
en heb meteen een interesseformulier 
ingevuld. Ik wou vooral ervaring opdoen, 
een taal goed onder de knie krijgen 
en zien hoe mensen in het buitenland 
boeren. Groene Kring heeft allerhande 
contacten gelegd met boeren in Nieuw- 
Zeeland, Californië en Australië. Omdat 
ik een grote interesse heb in machines, 
leek het de beste keuze om richting 
Down Under af te reizen. Hier, in 
 Australië, begon ik mijn stage bij een 
grote loonwerker die tarwe verbouwt.”

Australië is natuurlijk groot, waar 
heb je verbleven?
Wouter: “In Parilla, op iets meer dan 
200 kilometer van Adelaide, rechts van 
onderen in de staat Zuid-Australië. Mijn 
stagebedrijf verbouwde tarwe, kool-
zaad, sorghumgraan en aardappelen 
op een gebied van 5500 hectare. Daar-
naast waren er ook 60 Black Angus-
koeien en 3000 schapen. Ze hebben 
13 mensen in dienst en draaien een 
opbrengst van 80 ton per hectare in de 

Wouter Agten is op stage in Australië

“Alles is meer relaxed 
Down Under”

Wouter Agten van Groene Kring Neerpelt vertrok eind sep
tember op buitenlandse stage naar Australië. Hij kwam aan 
in een land dat al jaren met droogte te kampen had, maar 
dat begin februari overspoeld werd door overstromingen, 
waarbij honderdduizenden runderen verdronken. 

aardappelen. Ik was vooral verantwoor-
delijk voor het onderhoud en het ver-
plaatsen van de beregening, het onder- 
houden van de machines en het stapelen 
en inladen van hooi.”

Beregening zal daar wel goed van 
pas komen?
Wouter: “Ik merkte toen ik er aankwam 
meteen dat alles bruin was. Het was 
toen midden in de zomer en de bere-
gening moest 24 uur per dag blijven 
draaien om de planten te koelen. Bij 
temperaturen tussen de 40 en 45 gra-
den zouden de planten gewoon ver-
branden zonder beregening. De boer 
vertelde me dat het er ‘one big casino’ 
is bij het planten. Je kan ofwel ‘droog 
planten’ en hopen dat er regen komt of 
je kan wachten tot je weet dat er regen 
onderweg is en dan nog planten voor 
de regen valt.”

Hoe lang ben je op die eerste 
 stageplaats gebleven?
Wouter: “Toch zo’n vier maanden. 
Daarna ben ik naar een bedrijf getrokken 
met 1200 melkkoeien in Leongatha, in 
de staat Victoria. Dat is helemaal rechts 
van onderen in Australië, zo’n 100 kilo-
meter voorbij Melbourne. Ze doen daar 
hun eigen loonwerk en oogsten twee 
keer per jaar gras. Ze hadden in de 
zomer problemen omdat het gras niet 

“Door op verschil-
lende boerderijen te 
werken, heb ik een 
bredere kijk op land-
bouw gekregen.”
 WOUTER AGTEN
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Jentje de Boer heeft een stagebedrijf in Tsjechië

“Ook voor bedrijven zijn 
stagiairs een geschenk”

Geen buitenlandse stage zonder interessante en enthousiaste 
stagebedrijven. De Nederlander Jentje de Boer heeft zo’n stage

bedrijf in Tsjechië. Vorig jaar, tijdens de oogsttijd, ontving hij 
Ward Ost van Groene Kring ZuidwestPajottenland voor 
vijf weken. We horen eens hoe dat gegaan is. 

FOCUS

wou groeien. Naarmate de winter dich-
terbij kwam, kwam er ook meer regen 
en veranderde het landschap helemaal. 
Als het er begint te regenen, verandert 
de kleigrond en moet je zorgen dat je 
van het veld bent. Toen ze me dat ver-
telden, lachte ik er gewoon mee, maar 
nadat ik een vijzel moest schoonmaken 
en achteraf niet meer wegraakte, weet 
ik wel beter.”

Spannend! Maakte je ook tijd voor 
de nodige ontspanning?
Wouter: “Jazeker. Toen ik anderhalve 
maand in Victoria was, leek het me tijd 
om zelf wat te reizen. Samen met een 
twintigtal mensen uit elf landen heb ik 
een maand rondgetrokken in Tasmanië, 
het eiland dat onder Australië ligt. Het 
was zeer boeiend om de verschillen 
tussen die culturen naar boven te zien 
komen, maar dat maakte het er zeker 
ook niet altijd even gemakkelijk op.” 
(lacht)

Wat zijn volgens jou de belang-
rijkste verschillen tussen de Austra-
lische en de Vlaamse landbouw?
Wouter: “In de eerste plaats de grootte 
van de boerderijen en velden. De grond 
is in Australië veel goedkoper dan in 
België. Algemeen gezien gaat het er 
Down Under meer relaxed aan toe. Zo 
mogen ze elke dag mest uitrijden en is 
er geen beperking op de hoeveelheid 
mest die op het veld komt. Die mest 
mag alleen niet in het rivierwater terecht-
komen. De koeien lopen altijd buiten en 
worden gevoerd op de voergang in de 

Australië
 • Aantal inwoners: 25 miljoen
 • Oppervlakte: 7.692.024 km²
 • Officiële landstaal: Engels
 • Aantal landbouwbedrijven: 

314.000
 • Landbouw: Australië 

 exporteert 2/3 van zijn totale 
productie. Met 150 miljoen 
schapen is de Australische 
landbouw hoofdzakelijk gericht 
op het exporteren van wol 
en lamsvlees. Daarnaast is 
Australië een zeer belangrijke 
rundvlees- en suikerexporteur.

ID-kit Wouter 
 • Groene Kringgewest: Neerpelt
 • Woonplaats: Pelt
 • Leeftijd: 25 jaar
 • Opleiding: bachelor Elektro- 

mechanica
 • Relatiestatus: vrijgezel
 • Hobby’s: muziek

Bedrijfsprofiel
Het bedrijf waar Wouter momen-
teel stage loopt, is een akker-
bouwbedrijf waar 16.000 ha 
land bewerkt wordt. Ze hebben 
jaarlijks 5000 ha tarwe, 1300 ha 
gerst en 5100 ha kikkererwten. 
Het bedrijf is gelegen in de 
omgeving van Moree, in de staat 
Nieuw-Zuid-Wales, op zo’n 
600 km van zowel Sydney als 
Brisbane. 

openlucht. In België is een derde van 
het rantsoen maïs, terwijl ze dat hier 
bijna niet voederen. Er zijn in Australië 
weinig landbouwopleidingen, wat het 
dus moeilijk maakt om gekwalificeerd 
personeel te vinden.”

Waar ben je nu nog aan de slag?
Wouter: “Ik zit nu in de staat Nieuw-
Zuid-Wales, bij een loonwerker die 
16.000 hectare bewerkt met tarwe, 
 kikkererwten en gerst. Er werken 
hier momenteel 6 mensen, maar in de 
oogsttijd hebben ze 15 tot 36 mensen 
nodig. Ik ben hier vooral bezig met 
de zaaier en het bijvullen van de mest-
stoffen en het zaad, maar ik blijf hier 
nog wel even en dus zal ik nog extra 
taken opnemen.”

Zou je andere mensen een buiten-
landse stage aanraden?
Wouter: “Natuurlijk! Ik zou het iedereen 
aanraden. Het is een zeer leerrijke, maar 
tegelijk echt leuke ervaring. Ik heb op 
meerdere bedrijven gezeten en ben 
dus ook met allerlei visies in aanraking 
gekomen. Dat geeft me een goed beeld 
van het boeren in Australië, maar het 
heeft mijn eigen kijk op landbouw ook 
veel breder gemaakt. Ik kijk er toch wel 
naar uit om terug naar België te komen 
en een job als technieker te zoeken. 
Daarnaast wil ik ook op de boerderij 
werken en zien wat de toekomst me 
brengt.”

We wensen je alvast een mooie 
toekomst toe. Bedankt, Wouter! ◗

“Ze zien ons graag komen, want ze vinden 
niet gemakkelijk gekwalificeerd personeel.”
WOUTER AGTEN

☞

Queensland

West-Australië

Noordelijk 
Territorium

Zuid-Australië

Nieuw-Zuid-Wales

Victoria

Tasmanië

©
 G

K


