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GROENE KRINGER AAN HET WOORD

Stef en Lucas Van Haele, twee broers met een passie voor landbouw 

“Het is een uitdagende tijd voor 
jonge ondernemers”

Bij Stef en Lucas Van Haele uit het Meetjesland werd de 
landbouwmicrobe er met de paplepel ingegeven. Wat de toe
komst nog meer voor hen in petto heeft, ontdek je hier.

 ✒ AURELIE NEIRYNCK
CONSULENT GROENE KRING

Stef en Lucas, hoe zijn jullie bij 
Groene Kring terechtgekomen? 
Stef: “Ik ben in het gewest Meetjes-
land-Lovendegem terechtgekomen via 
gewestactiviteiten zoals de tractor-
wijding, trekker-trek en daguitstappen. 
Daarnaast studeer ik in Geel en heb 
ik me daar dan ook bij het studenten-

gewest Agro aangesloten. Sinds dit 
jaar ben ik daar ook praeses en hopen 
we met de medestudenten, ondanks 
corona, toch nog enkele toffe activiteiten 
te mogen beleven.”
Lucas: “Ik heb altijd al een grote inte-
resse gehad in landbouw. Daarom ben 
ik lid geworden van Groene Kring toen 
ik 16 jaar was. De vergaderingen en 
het diverse aanbod van de activiteiten 
sprak me direct aan.”

Hoe is jullie interesse in landbouw 
ontstaan? 
Lucas: “Toen ik klein was, liep ik al veel 
rond op de boerderij, dus de boeren-
passie zit er al in van jongs af aan. Ik 
volg de koeien graag op, vooral alles 
rond de vruchtbaarheid spreekt me aan. 
Vanaf mijn 10 jaar was ik al geïnteres-
seerd in de drachtdiagnose, klauw-
verzorging, fokkerij en de ziektes van 
de koeien.”
Stef: “Mijn antwoord hier is een beetje 
gelijkaardig. Als ik tijd had, hielp ik mee 
op het bedrijf.”

Hoe zien jullie de landbouw in de 
toekomst? 
Lucas: “Het is een rare en onzekere 
toekomst voor jonge ondernemers, 

 aangezien de regelgeving zo snel ver-
andert. Doordat de beleidsmakers in 
ons land elkaar zo snel opvolgen en de 
wetgeving constant verandert, hebben 
gemaakte investeringen niet altijd het 
optimale rendement. Het is zeker een 
uitdagende en interessante tijd voor 
jongeren die in de sector geloven en 
durven ondernemen.”

Wat zien jullie nog als uitdagingen 
voor jullie bedrijf en voor de land- 
bouwsector? 
Stef: “Optimaliseren en automatiseren. 
Wie preventief werkt, kan problemen 
voorkomen en zo het rendement van de 
veestapel maximaliseren. Of uitbreiden 
mogelijk wordt, zal afhangen van het 
wetgevende kader op dat moment. We 
sluiten groei niet uit, maar het wordt 
wel moeilijker. Voor de sector zien we 
gelijkaardige uitdagingen op het vlak van 
ondernemersklimaat en het milieu.”

Hoe zie je jullie toekomst binnen 
Groene Kring? 
Lucas: “Ik wil nog heel wat jaren actief 
lid zijn en deelnemen aan vergaderingen, 
bijeenkomsten en activiteiten.”
Stef: “Met Groene Kring Agro zouden 
we graag nog onze geplande activiteiten 
en lezingen laten plaatsvinden. Bij het 
thuisgewest kijk ik, net zoals mijn broer, 
ernaar uit om weer te kunnen deelnemen 
aan de activiteiten zoals vroeger. Nu zijn 
er wel online webinars en die zijn zeker 
interessant. Maar toch mis ik het om op 
deze avonden andere jonge landbouwers 
terug te zien en af te sluiten met een 
goede pint.”

Wensen jullie over te nemen na 
jullie hogere opleiding? 
Lucas: “We studeren nog allebei. Ik zit 
in mijn eerste jaar dier geneeskunde. Als 
dit lukt, zou ik graag mijn studies om- 
zetten in de praktijk om veel bij te leren 
van het vak en eventueel later te com-
bineren met ons melkveebedrijf.” 
Stef: “Na mijn studies agro- en bio-
technologie met afstudeerrichting rund-
vee wil ik graag kennis opdoen op andere 
bedrijven en andere gebieden binnen 
de landbouw. Dat kunnen veel specia-
lisaties zijn, want ik heb interesse in veel 
gebieden in de sector: van zaadje tot vee- 
voeding, en van veevoeding tot mest.”

Hoe gebeurt de taakverdeling op 
het bedrijf nu? 
Lucas: “Ons mama neemt vooral de 
melkbeurten op zich, samen met onze 
werknemer. Onze papa ontfermt zich 
over de andere werkzaamheden tijdens 
het melken. In de weekends en in de 
vakantie springen mijn broer en ik bij 
waar nodig.”
Stef: “Ik interesseer me vooral in de 
voeding, in de dagelijkse taken bij de 
koeien en het landwerk. Ik vind het belang- 
rijk om van eigen bodem kwaliteitsvolle 
ruwvoeders te halen.” ◗

Bedrijfsprofiel
Het bedrijf is gelegen in Waarschoot. 
We hebben een 300-tal melk- en kalfs-
koeien die gemolken worden in een 
2x12 zij-aan-zij rapid-exit. Ze worden 
gevoederd door een loonvoerder. 
Koecomfort is heel belangrijk voor ons, 
zo is er een volle vloer met looprubber, 
diepstrooisel met gescheiden mest 
en ventilatoren gekoppeld met een ver-
nevelingssysteem. Daarnaast hebben 
we een 100 ha land, waarvan 40 ha 
grasland. De rest is maïs voor de eigen 
ruwvoedervoorziening. Sinds dit najaar 
is er aan het bedrijf een melktap, waar 
we ons eigen vers product aan de 
burger aanbieden.

ID-kit Stef
 • Groene Kringgewesten: Agro en 

Meetjesland-Lovendegem 
 • Leeftijd: 20 jaar
 • Studies: agro- en biotechnologie 

rundvee (Thomas More Geel)
 • Relatiestatus: in een relatie met Ines 

Luyssen 
 • Hobby’s: een goeie pint gaan drinken 

en uitgaan met vrienden

ID-kit Lucas
 • Groene Kringgewest: Meetjesland- 

Lovendegem
 • Leeftijd: 18 jaar 
 • Studies: diergeneeskunde (UGent)
 • Relatiestatus: vrijgezel 
 • Hobby’s: KLJ Waarschoot en 

Groene Kring

WAARSCHOOT

“Optimaliseren en automatiseren zullen 
de uitdagingen zijn voor ons bedrijf.”
STEF VAN HAELE
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Sinds kort is er aan het bedrijf een 
melktap, waar de consument zelf 
lekkere, verse melk kan tappen.
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