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GROENE KRINGER AAN HET WOORD

Phille Renders heeft een visie en een droom

“Jongeren moeten zoeken 
naar oplossingen”

“Al sinds hij een klein manneke was, zat het boeren in zijn 
bloed”, zegt de mama van Phille. Ondertussen is hij een acht-
tienjarige die weet wat hij wil en die een uitgesproken visie 
over de landbouw heeft. Phille is bovendien een koeienman: 
machines boeien hem niet, maar koeien zijn zijn passie. 

 ✒ DORIEN DICKENS
CONSULENT GROENE KRING

Phille, je wilt het ouderlijke bedrijf 
overnemen. Is 18 jaar niet jong om 
dat nu al te weten?
Phille: “Dat klopt, maar ik weet niet of 
dat echt zo jong is. Ik ben opgegroeid op 

de boerderij: ik ken en kan niets anders 
en koeien fascineren me. Al sinds mijn 
elfde melk ik mee en ik wil niets anders 
doen.”

Ben je klaar voor een overname na 
de middelbare landbouwopleiding?
Phille: “De algemene basis kreeg ik 

mee op school. Ik ga wel nog een 
 cursus rond melkveehouderij volgen 
in Nederland en ook een KI-cursus. 
Verder wil ik de Junior Classes en zo 
veel mogelijk studievergaderingen en 
andere vergaderingen bijwonen, zoals 
bedrijfsleiderskringen waar ik kan 
bijleren van collega’s.”

Hoe organiseren jullie de 
taakverdeling? 
Phille: “Omdat ik ook op andere 
bedrijven werk, zijn overleg en goede 
afspraken belangrijk. In een online 
agenda voor het bedrijf houden we de 
taken bij en het overzicht van wanneer 
ik waar werk. Daarnaast hebben we 
een WhatsAppgroep voor snelle com-
municatie. Wanneer er ’s nachts een 

koe kalft, en ik al biest gegeven heb 
voor ik naar mijn ander werk ga, stuur 
ik een berichtje in die WhatsAppgroep. 
Mijn ouders zijn dan op de hoogte als 
ze de stal ingaan. We overleggen ook 
samen over de taakverdeling en leggen 
onze taken een week vooraf vast. Tot 
slot overlopen we de dagelijkse zaken 
tijdens het melken. Doordat we zo 
goed georganiseerd zijn, kunnen we 
makkelijker inspelen op onverwachte 
gebeurtenissen.”

Hoe loopt bij jullie het samenwerken 
met verschillende generaties? 
Phille: “Er zijn wel eens discussies. 
Mijn vader noemt ze generatieconflicten, 
maar eigenlijk vullen we elkaar goed 
aan. Ons einddoel is meestal hetzelfde, 
maar we vinden elkaar niet altijd in de 
weg naar dat einddoel. De combinatie 
van mijn vaders ervaring en mijn nieuwe 
ideeën is fijn. Aan tafel spreken we bijna 
nooit over ons bedrijf. Het is niet omdat 
je in de stal een discussie hebt, dat je 
die discussie in het gezinsleven moet 
voortzetten.”

Hoe zie jij het bedrijf over pakweg 
25 jaar?
Phille: “Ik wil niet de grootste zijn, maar 
misschien wel de beste melker van 
Vlaanderen worden, iemand die melkt 
op een zo gezond mogelijke manier voor 
de dieren, voor de omgeving en voor 
onszelf. We proberen nu al enkele jaren 
topkoeien te fokken. Mijn grootste angst 
is om ze te verliezen, bijvoorbeeld door 
een stalbrand. Als dat gebeurt, zou ik 
niet meer de energie vinden om weer 
dezelfde weg af te leggen.”

Wat bedoel je met melken op een 
zo gezond mogelijke manier? 
Phille: “Je moet het bedrijf draaiende 
houden, maar het moet ook combineer-
baar zijn met een gezin en er moet 
ruimte zijn voor de noodzakelijke mentale 

ontspanning. Voor de dieren zijn huis-
vesting en comfort uitermate belangrijk. 
We hebben een hekel aan overbezetting 
en zullen er alles aan doen om de koeien 
het zo goed mogelijk te laten hebben. 
Ook de verdere bedrijfsvoering moet 
juist zitten. Er moet voldoende grond 
voor het bedrijf zijn en je moet voldoende 
financiële middelen overhouden om 
goed te kunnen leven.”

Hoe zie jij je toekomst in Groene 
Kring? 
Phille: “Ik ben kernlid in Brecht en zou 
graag voorzitter worden. Het is belang-
rijk om met jongeren met dezelfde 
interesses een pint te pakken. Dat helpen 
realiseren vind ik enorm leuk. Mijn 
 ambitie is om naar de provinciale kern en 
zelfs de werkgroep melkvee te kunnen 
gaan en de stem van de jongeren te 
vertegenwoordigen. De oudere generatie 
kent de problemen, maar ik heb het 
gevoel dat ze er vaak in vastzitten. Als 
jongeren moeten wij de oplossingen 
aanbieden. Ik hoop ook dat we tijdens 
mijn Groene Kringcarrière een kentering 
in het imago van de landbouw kunnen 
verwezenlijken. We moeten de burgers, 
de consumenten en de omgeving 
opnieuw meenemen in wat we doen 
en waarom we het doen.”

Wat zijn volgens jou de grootste 
uitdagingen? 
Phille: “De huidige generatie land-
bouwers wordt langs veel kanten onder 
druk gezet. Er is weinig plaats om te 
boeren, we moeten voldoen aan heel 
wat normen en moeilijke wetgeving toe-
passen, maar ook het maatschappelijke 
beeld en het debat over de landbouw 
wegen heel zwaar op de landbouwers. 
Als de regelgeving de kostprijs doet 
stijgen en je geen deftige prijs krijgt voor 
je product, wordt het wel heel moeilijk. 
Opnieuw een plaatst vinden in de maat-
schappij is de grootste uitdaging.” ◗

Bedrijfsprofiel
Phille werkt als zelfstandig helper op 
het bedrijf van zijn ouders. Ze melken er 
180 koeien en zijn daarnaast ook een 
zorgboerderij. Voorlopig werkt Phille 
nog enkele dagen bij een potenkapper 
en gaat hij op vaste dagen melken bij 
andere landbouwers uit de buurt.

ID-kit Phille
 • Groene Kringgewest: Brecht
 • Leeftijd: 18 jaar
 • Studies: landbouwschool Hoogstraten
 • Relatiestatus: vrijgezel 
 • Hobby’s: Groene Kring

Toekomstplannen
Er staat geen grote uitbreiding gepland. 
Phille wil vooral optimaliseren, het steeds 
beter doen en topkoeien en een top-
product afleveren. Zodra de coronacrisis 
onder controle is, wil hij met mensen 
afspreken om de weg te effenen naar 
een effectieve overname.

BRECHT

“Wie goed georganiseerd is, kan makkelijker 
inspelen op onverwachte gebeurtenissen.”
PHILLE RENDERS
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