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GROENE KRINGER AAN HET WOORD

Laurien Aertsen en Koen Schrauwen genieten graag van wat rust

“Vakantie betekent langer slapen, 
rust en even alles loslaten”

Koen Schrauwen van Groene Kring Hoogstraten runt samen 
met zijn vriendin Laurien Aertsen en zijn ouders een varkens-
bedrijf. Door een goede organisatie en planning van de taken, 
lukt het hen om er ook eens tussenuit te gaan. Ze hebben 
een grote passie voor hun werk, maar ze kunnen dus ook 
genieten van een welverdiende vakantie. 

 ✒ MARGO THEUNIS
STAGIAIRE BOERENBOND

Koen en Laurien, jullie hebben een 
gesloten varkensbedrijf met twee-
duizend zeugen. Dat is heel wat. Is 
er nog tijd voor ontspanning? 

Laurien: “Ja hoor. Er is veel werk, maar 
de taken zijn goed verdeeld. Koen heeft 
meer een leidinggevende rol, zo zorgt 
hij voor de planning en controles. Ik ben 
verantwoordelijk voor een deel van de 
administratie, het verzorgen van de kleine 
biggetjes en help Koens vader bij het 

insemineren van de zeugen. De mama 
van Koen beheert de boekhouding. Op 
deze manier verloopt alles vlotjes en 
hebben we af en toe tijd voor vrienden. 
Vroeger was ik nog niet opgenomen in 
de planning. Ik was toen logopediste, 
maar ik geraakte er snel op uitgekeken. 
Daarom greep ik mijn kans en begon 
ik mee op de boerderij. Een heel ander 
leven, maar het is tof!”
Koen: “Ondertussen heeft ze al veel 
bijgeleerd! Om ons te ontspannen gaan 
we wel eens met vrienden iets drinken 
op café. De Groene Kringactiviteiten 
zijn ook steeds een must, we proberen 
erbij te zijn wanneer we kunnen.”

Hoe zijn jullie bij Groene Kring 
terechtgekomen?

Koen: “Als boerenzoon is het een 
logische stap om lid van Groene Kring 
te worden. Bovendien waren al mijn 
kameraden Groene Kringers.”
Laurien: “Ik zat vroeger in de KLJ en 
doordat sommige vrienden en mijn lief 
ook bij Groene Kring waren, ging ik af 
en toe mee naar de activiteiten, bijvoor-
beeld naar een barbecue of mee karten. 
Zo besloot ik al snel om ook lid te 
worden.” 

Groene Kring organiseert jaarlijks 
een buitenlandse reis. Gingen jullie 
al eens mee?
Koen: “De meeste van mijn vakanties 
waren met Groene Kring. Ik ben dus al 
een aantal keer meegegaan. Vorig jaar 
in juni trokken we bijvoorbeeld naar 
Zweden.”
Laurien: “Dat was een heel fijne vakan-
tie. Je gaat acht dagen naar het buiten-
land met een groep jonge mensen die 
dezelfde interesses delen en graag 
 plezier maken. Super, toch? Bovendien 
leer je veel bij van elkaar en van de 
bedrijven die je bezoekt.” 

Laurien, jij bent ook alleen op 
vakantie gegaan. Hoe hebben jullie 
die keuze gemaakt?
Laurien: “Klopt. Ik ben met Groene 
Kring twee weken naar Nieuw-Zeeland 
gegaan. Dat is best lang, zeker om Koen 
weg te houden van het bedrijf. Hij kent 
namelijk alles van de machines en de 
ventilatie van de stallen. We hebben hem 
echt nodig als er iets fout loopt. Vlak 
voor de reis naar Nieuw-Zeeland zijn we 
nog samen op vakantie geweest, daarom 
besloot ik zonder hem naar Nieuw- 
Zeeland te gaan. Natuurlijk was ik niet 
alleen, hé. Ik had gezelschap van een 
hele groep Groene Kringers.”

Plannen jullie naast de Groene 
Kringvakanties nog dikwijls andere 
uitjes in? 

Koen: “Ja, soms doen we dat. Vorig 
jaar zijn we naar Hongarije gegaan. We 
moeten dan wel heel wat plannen vooraf, 
want alle werk moet kunnen gebeuren 
zonder ons. Dat is best stresserend. 
Soms vraag je je dan af of je niet beter 
thuisblijft. Maar zodra we op vakantie 
zijn, is het volop genieten.” 
Laurien: “Als we op vakantie gaan, moet 
dat goed gepland zijn. We moeten er 
zeker van zijn dat het een rustige periode 
is, dat alle planningen op tijd in orde 
zijn en dat alle andere werknemers aan-
wezig zijn op de boerderij om ons werk 
op te vangen.”

Wanneer is het dan het ideale 
moment voor een break voor land- 
bouwers?
Laurien: “Wij werken met een twee-
wekensysteem. Dat wil zeggen dat 
dezelfde taken om de twee weken terug- 
komen en dat je daartussen een paar 
rustigere dagen hebt. Die dagen kunnen 
we er wel eens tussenuit gaan. Maar bij 
het werpen van de zeugen of insemineren 
zijn we natuurlijk broodnodig op de 
boerderij en staan we maar al te graag 
tussen onze varkens.”

De coronacrisis gooit natuurlijk roet 
in het eten. Zien jullie daardoor 
nieuwe uitdagingen?
Koen: “Ons bedrijf heeft er niet veel van 
gemerkt. Het werk ging door en onze 
medewerkers bleven gelukkig ook actief. 
Onze buitenlandse werknemers zijn net 
voor het begin van de crisis hier gear-
riveerd. Zij konden niet terugkeren naar 
hun thuisland, dus bleven ze. Op finan-
cieel vlak zien we natuurlijk wel een 
impact. De prijzen van het graan stijgen 
en die voor de varkens dalen. Voor ons 
is dat niet zo positief.” ◗

Bedrijfsprofiel
Koen en Laurien hebben een gesloten 
varkensbedrijf met 2000 zeugen. Op 
het bedrijf worden zeugen zowel als 
biggen en vleesvarkens gehouden. 
Ze zorgen voor de varkens samen met 
Koens ouders en met enkele werk- 
nemers.

IDkit Koen
 • Groene Kringgewest: Hoogstraten
 • Leeftijd: 31 jaar
 • Studies: Agro- en Biotechniek 
 • Relatiestatus: in een relatie met Laurien
 • Hobby’s: iets gaan drinken met 

 vrienden en Groene Kring

IDkit Laurien
 • Groene Kringgewest: Hoogstraten
 • Leeftijd: 27 jaar
 • Studies: Logopedie
 • Relatiestatus: in een relatie met Koen 
 • Hobby’s: creatief bezig zijn in de tuin, 

koersen met vriendinnen en Groene 
Kring

Toekomstplannen
Het bedrijf werd onlangs uitgebreid met 
een nieuwe stal. Dit is voorlopig de laat-
ste uitbreiding. Koen en Laurien hopen 
dat het bedrijf goed blijft draaien. De 
grootte van het bedrijf is haalbaar voor 
hun twee, de ouders en enkele werk-
nemers. Dat houden ze graag zo.

HOOGSTRATEN

“Als we op reis gaan, moeten we alles 
vooraf heel goed plannen.”
LAURIEN AERTSEN
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