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GROENE KRINGER AAN HET WOORD

Celine Brutsaert wil graag mee het bedrijf overnemen

“Blijven moderniseren wordt 
een hele uitdaging”

Celine Brutsaert van Groene Kring Veurne werkt mee op 
het ouderlijke bedrijf van haar vriend Ward Hauspie. Ze wil 
graag op de korte termijn mee in het bedrijf stappen en 
wat meer taken op zich nemen. 

 ✒ AURELIE NEIRYNCK
CONSULENT GROENE KRING

Celine, hoe ben jij bij Groene Kring 
terechtgekomen? 
Celine: “Mijn vriend Ward was al lid van 

Groene Kring Veurne, net als mijn schoon- 
broer en schoonzussen. Toen ik naar 
Veurne verhuisd ben, ben ik dus mee-
gegaan naar Groene Kring Veurne. Sinds 
dit jaar ben ik ook actief bestuurslid in 
dit gewest.”

Werk jij al fulltime op het bedrijf? 
Celine: “Momenteel nog niet. Ik werk 
in het weekend buitenshuis, maar op 
maandag, donderdag en na mijn job werk 
ik mee op het gemengde bedrijf dat 
mijn vriend Ward samen met zijn ouders 
uitbaat. Ik ben zelf ook afkomstig van 
een landbouwbedrijf, met melkvee, aard- 
beien, bloemkool en akkerbouw. Daar-
naast heb ik nog de starterscursus land- 
bouw gevolgd om over enkele jaren ook 
fulltime mee in het bedrijf te kunnen 
stappen.”

Hoe ziet de taakverdeling er uit? 

Celine: “Meestal spreken we ’s ochtends 
af wie wat waar gaat doen die dag. Twee 
dagen per week ben ik thuis. Dan ben 
ik vooral bezig met melk geven aan de 
kalveren, wat landwerk doen, de biggen 
vaccineren en de varkens laden. Mijn 
vriend Ward neemt vooral de akkerbouw- 
tak op zich en helpt daarnaast bij de 
varkens en de koeien. Mijn schoonvader 
is dan weer varkensboer in hart en nieren 
en doet het meest bij de varkens. Mijn 
schoonmama houdt zich bezig met de 
koeien en ook de kalveren als ik er niet 
ben. Het papierwerk op het bedrijf nemen 
Ward en ik samen voor onze rekening. 
Ward en ik springen daarnaast bij waar 
nodig.” 

Hoe managen jullie vlot de verschil- 
lende takken? 
Celine: “Eind 2017 hebben we geïnves- 
teerd in een melkrobot. Door te moder-
niseren in de melkveetak loopt alles wat 
vlotter en het geeft ons ook wat extra 
tijd om in de varkens te investeren.”

Wat doet jullie bedrijf zoal in het 
kader van bodemkwaliteit? 
Celine: “Ons bedrijf ligt in kleigrond. 
Daarom ploegen wij altijd in het najaar, 
zodat de grond in de winter tijd heeft om 
een beetje uit te vriezen. Dat helpt ons 

ook om in het voorjaar de grond beter 
fijn te kunnen leggen.”

Kleigrond is niet het makkelijkst 
om mee te werken.
Celine: “Ploegen in het najaar is dus 
belangrijk. Daarnaast voeren we in het 
voorjaar onze landbewerkingen met lich- 
tere tractoren uit, om de grond minder 
te beschadigen. Om de bodem nog 
wat extra te sparen, bemesten we in het 
voorjaar onze tarwe en maïs met een 
sleepslang. Verder doet de loonsproeier 
de onkruidbestrijding met herbiciden 
vollevelds.”

Welke teeltafwisseling hanteren 
jullie? 
Celine: “We telen op het bedrijf suiker-
bieten, maïs, tarwe, gras, graszaad en 
gras-klaver. Wanneer we gras zaaien, 
kan de grond even rusten. Dat is anders 
bij maïs, omdat die de bodem verdicht. 
Meestal als we maïs dorsen, wordt er 
ook een beetje humus gevormd van de 
stengels die op het veld blijven staan. 
Ook in de bieten hebben we wat meer 
loof dat ervoor zorgt dat er wat humus 
is op het veld. Daarnaast zaaien we ook 
nog gele mosterd en bladrammenas in 
als groenbedekkers.”
 
Wat zie je nog als uitdagingen voor 
jullie bedrijf en voor de sector? 
Celine: “Blijven moderniseren in het 
bedrijf zal een uitdaging zijn. Voor de 
sector lijkt het me een uitdaging om de 
consumenten weer dichter bij het platte- 
land te betrekken en hen meer vertrouwd 
te maken met de landbouw. Zelf ben ik 
vrij actief op Instagram, zodat ik ook aan 
de buitenwereld kan laten zien hoe de 
stiel in elkaar zit. Zo tonen we hoe het op 
onze bedrijven allemaal in zijn werk gaat 
en dat de landbouwers wel degelijk heel 
hard hun best doen. Dit is momenteel al 
een echte uitdaging, maar het blijft één 
van de grootste uitdagingen.” ◗

Bedrijfsprofiel
Celine en haar vriend Ward baten in 
Booitshoeke een melkvee-, akkerbouw- 
en gesloten varkensbedrijf uit, in samen- 
uitbating met Wards vader.

ID-kit Celine
 • Groene Kringgewest: Veurne
 • Leeftijd: 24 jaar 
 • Studies: handel en starterscursus 

landbouw 
 • Job: Celine heeft een job buitenshuis, 

bij slagerij Van Acker in Middelkerke, 
en werkt mee op het bedrijf

 • Relatiestatus: in een relatie met 
Ward Hauspie

 • Hobby’s: boeken lezen, fietsen 
en Groene Kring

Toekomstplannen
Nu werkt Celine nog buitenshuis maar 
over 2 à 3 jaar zou ze graag meestappen 
in het bedrijf. Wanneer Ward en Celine 
samen het bedrijf hebben overgenomen, 
willen ze de verschillende takken op het 
bedrijf behouden, maar bij de varkens 
zouden ze nog wat moderniseren.

BOOITSHOEKE

“In het voorjaar bewerken we ons land 
met lichtere tractoren om de grond 
minder te beschadigen.”
CELINE BRUTSAERT
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Celine: “Zelf ben ik vrij actief op 
Instagram, zodat ik ook aan de 
buitenwereld kan laten zien hoe 
de stiel in elkaar zit.”


