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GROENE KRINGER AAN HET WOORD

Stefaan Stuer streeft naar vooruitgang

“Energie is de grootste uitdaging 
bij bedrijfsuitbreiding”

Stefaan Stuer, voorzitter van Groene Kring Sint-Niklaas 
– Beveren, baat samen met zijn ouders een gemengd bedrijf 
uit. Op termijn wil hij graag nog meer moderniseren en 
het energiegebruik efficiënter maken. 

 ✒ AURELIE NEIRYNCK
CONSULENT GROENE KRING

Stefaan, hoe ben jij bij Groene 
Kring terechtgekomen? 
Stefaan: “Ik wou graag wat meer in 
contact komen met jonge boeren uit mijn 
omgeving. Mijn ouders hebben wel een 
landbouwbedrijf, maar ik zat op een 

technische school en heb geen land-
bouwopleiding gevolgd. Toen ik ongeveer 
18 jaar was, hoorde ik dat er een tof 
Groene Kringgewest was in mijn streek 
en ik heb me meteen aangesloten.” 

Heb je altijd al interesse gehad in 
de landbouw? 
Stefaan: “Jawel, maar toen ik jonger 

was, was ik nog niet overtuigd dat ik het 
bedrijf van mijn ouders zou overnemen. 
Ik heb 8 jaar in de haven gewerkt en 
met een overname was ik niet bezig. Ik 
heb thuis wel altijd geholpen. Zo is de 
interesse in de landbouwsector blijven 
bestaan en ben ik uiteindelijk toch mee 
in het bedrijf gestapt.” 

Werken jij en jouw ouders nog 
steeds samen op het bedrijf?
Stefaan: “Vroeger runden mijn ouders 
het bedrijf met z’n tweeën. Nu ben ik 
erbij gekomen. Zij hadden vleesvee, 
varkens en akkerbouw. Mijn mama doet 
nog steeds het jongveemanagement en 
de biggen; mijn papa houdt zich vooral 
bezig met de zeugen en het vleesvee. 

Toen ik mee in het bedrijf kwam, hebben 
we braadkippenstallen bijgebouwd. Dat 
is vooral de tak die ik op mij neem. Ik 
verzorg de kippen, reinig de stallen en 
zet alles klaar voor de volgende ronde. 
We maken zelf ons voeder voor de vlees-
varkens door onze eigen CCM te men-
gen bij een kernvoer. Het akkerbouw-
gedeelte neem ik ook voor de helft voor 
mijn rekening. Tot slot hou ik me bezig 
met kleine herstellingswerken en spring 
ik mijn ouders bij waar nodig.”

Wat doet jullie bedrijf in het kader 
van energie? 
Stefaan: “Sinds 2011 hebben we 
zonnepanelen. Nadien hebben we ook 
geïnvesteerd in zonnepanelen op de 
braadkippenstallen en dit najaar hebben 
we nog eens voor 75 kilowatt panelen 
bijgelegd. In totaal hebben we nu voor 
95 kilowatt zonnepanelen.”
 
Wat zijn de grote voordelen van 
die inspanningen?
Stefaan: “We hebben de kosten voor 
elektriciteit flink doen dalen. Als de zon 
fel schijnt en het warm is, produceren de 
zonnepanelen veel energie. Omdat we 
amper geld krijgen wanneer we elektri-
citeit op het net zetten, gebruiken we het 
grootste deel van die energie zelf. Per 
maand besparen we toch zo’n 100 euro 
op onze energiefactuur. In de zomer-
maanden is dat nog meer. Wij zouden 
de investering in de zonnepanelen op 
zo’n 6 jaar terugverdiend moeten hebben, 
maar dat kan verschillen per bedrijf.”

Wat zijn voor jouw sector de 
grootste uitdagen in het kader 
van energie? 
Stefaan: “Bij de uitbreiding van een 
bedrijf ligt de grootste uitdaging volgens 
mij bij de energievoorziening. Sommige 
bedrijven die groter worden, zullen 
moeten overschakelen naar een hoog-
spanningscabine. Daarbij is de ligging 

van je bedrijf cruciaal. Het kost namelijk 
wel wat om de zware kabels door te 
trekken. Bij de installatie van onze hoog-
spanningscabine hadden we geluk dat 
de eerste 200 meter gratis was, want 
het kost ongeveer 90 euro per meter om 
de kabel te leggen. Dat loopt dus snel 
op. Bestaande bedrijven kan je energie-
zuiniger maken door bijvoorbeeld overal 
ledverlichting te plaatsen. Dat is een 
investering die je normaal terugverdient. 
Vooral voor de varkens en de kippen 
blijven zonnepanelen interessant, want 
die twee takken verbruiken de meeste 
energie.”

Heb je tips voor startende land- 
bouwers? 
Stefaan: “Informeer je goed als je wilt 
overnemen of uitbreiden. Wij hebben 
veel plaatsen bezocht en hebben dan 
gekozen wat het beste bij ons en het 
bedrijf zou passen. Natuurlijk geeft 
ondersteuning van thuis uit een boost. 
Ik raad je ook aan om je te laten bege-
leiden en ondersteunen bij een over-
name, want er is zoveel regelgeving waar 
je rekening mee moet houden. In de 
A- en B-cursus land- en tuinbouw heb 
ik de basis geleerd en ook vandaag 
nog leer ik elke dag bij.”

Wat zie je nog als uitdagingen voor 
je eigen bedrijf en voor de land- 
bouwsector? 
Stefaan: “Voor ons bedrijf zie ik nog 
uitdagingen in het moderniseren en auto- 
matiseren. Daarnaast blijft het omgaan 
met (sterke) prijsstijgingen en -dalingen 
belangrijk, zeker voor jonge landbouwers 
die net geïnvesteerd hebben. We zullen 
steeds betere technische resultaten 
moeten halen als we willen kunnen con-
curreren op de Europese en de wereld-
markt. Tot slot zie ik het imago van de 
sector in het kader van dierenwelzijn 
ook als uitdaging. We zullen positief in 
beeld moeten blijven komen.” ◗

Bedrijfsprofiel
Stefaan baat samen met zijn ouders een 
landbouwvennootschap uit in Haasdonk. 
Ze houden zich vooral bezig met braad-
kippen (81.600 kippen), vleesvee (120 
runderen), varkens (160 zeugen en afmest 
samen) en akkerbouw (50 ha).

ID-kit Stefaan
 • Groene Kringgewest: Sint-Niklaas 

– Beveren
 • Leeftijd: 29 jaar 
 • Studies: secundair-na-secundair 

haventechnieken en vervolgens de 
A- en B-cursus land- en tuinbouw 

 • Relatiestatus: verloofd met Celien 
De Witte 

 • Hobby’s: een pintje drinken op café 
met de maten, Groene Kring en 
beurzen bezoeken

Toekomstplannen
Voorlopig heeft Stefaan nog geen con-
crete uitbreidingen op het bedrijf gepland. 
Vorig jaar heeft hij geïnvesteerd in een 
bijkomende braadkippenstal, dus nu 
kijkt hij even de kat uit de boom.

HAASDONK

“In totaal hebben we voor 95 kilowatt 
zonnepanelen op het bedrijf.”
STEFAAN STUER
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