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GROENE KRINGER AAN HET WOORD

Yves Breemans (21) heeft al een eigen bedrijf

“Ik kan zelf iets opbouwen 
en de lening afbetalen”

Als je komt aanrijden, zie je al van ver de stallen van het bedrijf 
van Yves Breemans van Groene Kringgewesten Bree en 
Maaskant, maar de kippen ruik je niet. Dat komt omdat de 
nieuwe stallen voldoen aan de recentste eisen. Een ferm bedrijf 
voor een 21-jarige! Daar willen we wel meer van weten. 

 ✒ LIEKE BOEKHORST
CONSULENT GROENE KRING

Yves, hoe is je bedrijf de laatste 
jaren ontwikkeld?
Yves: “Vroeger hadden mijn ouders 

en mijn opa een melkveebedrijf. In 
2001 hebben ze de eerste pluimveestal 
gebouwd en zijn ze begonnen met 
25.000 kippen. In 2011 kwam er een 
tweede stal met 40.000 kippen en 
in 2015 hebben ze nog eens voor 

150.000 kippen bijgebouwd. Mijn 
ouders hebben er in 2018 voor geop-
teerd om de koeien weg te doen. Het 
bleek te lastig om de 120 melkkoeien te 
com bineren met de kippen, waardoor 
de kippen niet voldoende gemanaged 
werden en er in de pluimveestal geld 
bleef liggen.”

Wanneer kwam jij in het bedrijf?
Yves: “Ik ben in 2017 van de landbouw- 
school in Bocholt gekomen. Eerst heb 
ik nog een jaar bij een loonwerker gere-
den en daarna nog een klein jaar als 
zelfstandige. Toen we in 2019 opnieuw 
gingen bouwen, ben ik thuis gebleven. 
In dat jaar hebben we ons bedrijf iets 

meer dan verdubbeld en hebben we het 
opgedeeld in twee bedrijven: een land-
bouwvennootschap en een bvba.”

Waarom hebben jullie het bedrijf 
gesplitst?
Yves: “Door die keuze kan ik nu al iets 
voor mezelf opbouwen en ik kan de 
lening al beginnen afbetalen. Ik heb nu 
51% van de aandelen van de bvba. Veel 
jongeren nemen pas een bedrijf over 
als ze midden de 30 zijn. Ik kan nu op 
mijn 40ste al een groot deel afbetaald 
hebben. Ik ben dus trots dat ik al mijn 
eigen bedrijf heb op mijn 21ste.

De twee bedrijven zijn bovendien 
helemaal van elkaar gescheiden, met 
eigen stroom- en gasvoorzieningen. 
Dat was een grote investering, maar ze 
was het wel waard. Als mijn jongere 
broer nu zou besluiten om ook mee in 
te stappen, kunnen we allebei op één 
bedrijf verder.”

Hoe gaan jullie praktisch aan de 
slag op twee bedrijven?
Yves: “Mijn moeder doet vooral de 
administratie. Mijn vader doet het prak-
tische, dagelijkse werk op zijn bedrijf 
en ik op het mijne. Verder hebben we 
nog een medewerker, maar ook opa 
en oma komen elke dag helpen, ook 
al zijn ze allebei ruim in de 70. Mijn 
vriendin Celine werkt mee wanneer ze 
kan. Praktisch zijn de twee bedrijven 
op elkaar afgestemd. We zetten bijvoor-
beeld in dezelfde week op en draaien 
in dezelfde week leeg. Dat is beter 
voor de ziektedruk.” 

Wat hebben jullie gedaan om duur
zaam te bouwen?
Yves: “In de nieuwe stallen hebben 
we twee warmtewisselaars per stal, die 
een optimaal klimaat creëren voor de 
dieren. Ook dat was een hele investering, 
maar je ziet meteen dat het klimaat in 
de stal beter is. De warmtewisselaars 

zijn bovendien beter voor het milieu. 
Doordat we aardgas gebruiken, is de 
CO²-uitstoot veel lager dan bij klassieke 
stookoliemazout. In de stallen hebben 
we daglichtramen en lengteventilatie. 
De ventilatie uit de stallen komt via de 
stofbakken uit op 7 meter hoogte. Dat 
zorgt ervoor dat je weinig geuroverlast 
hebt in de buurt. Ook de oude stallen 
hebben we aangepast met de nieuwste 
technologie.” 

Hoe verwacht je dat de pluimvee
sector zich zal ontwikkelen?
Yves: “Als gevolg van de huidige politiek 
zal er de eerst komende jaren niet veel 
gebouwd worden. Ik verwacht dat de 
kleinere bedrijven zullen verdwijnen. 
Bedrijven zonder opvolger zullen waar-
schijnlijk opgekocht worden door bedrij- 
ven die willen groeien, maar het aantal 
kippen in Vlaanderen zal waarschijnlijk 
niet toenemen. Ik verwacht wel dat er 
een markt voor kippenvlees zal blijven 
bestaan, maar de marktontwikkeling is 
sterk afhankelijk van wat er in andere 
Europese landen gebeurt. In Polen 
zijn ze bijvoorbeeld heel fel aan het 
uitbreiden.”
 
Welke uitdagingen zie je voor de 
pluimveebedrijven?
Yves: “De belangrijkste uitdaging is je 
dieren gezond houden, door de stallen 
goed te poetsen en te ontsmetten 
wanneer ze leeg staan. Wij gaan bijvoor- 
beeld douches installeren op ons bedrijf 
en geven bedrijfskleding aan buitenstaan- 
ders, zoals de dierenarts. We hebben 
voor elke stal ook laarzen die alleen in 
die stal gebruikt worden. Salmonella 
buitenhouden zal een grote uitdaging 
zijn, want we zullen minder betaald krij-
gen voor kippen die salmonella hebben. 
Een tweede belangrijk punt voor de 
toekomst is voederconversie. Zonder 
een goede voederconversie zal een 
bedrijf niet overleven.” ◗

Bedrijfsprofiel
Yves baat samen met zijn ouders een 
pluimveebedrijf uit in Bree. Zijn vriendin 
Celine zit nu nog op de landbouwschool, 
maar wil later op het bedrijf meewerken. 
Naast pluimvee hebben ze 55 hectare 
land, voornamelijk pachtgrond.

ID-kit Yves
 • Groene Kringgewesten: Bree en 

Maaseik
 • Leeftijd: 21 jaar
 • Studies: Biotechnicum in Bocholt 
 • Relatiestatus: relatie met Celine
 • Hobby’s: veldwerk en in de zomer 

quad rijden

ID-kit Celine
 • Groene Kringgewest: Bree
 • Leeftijd: 17 jaar
 • Studies: 6de jaar dier- en landbouw 

technische wetenschappen in Bocholt
 • Hobby’s: werken bij de kippen en 

Groene Kring Bree

Toekomstplannen
Uitbreiden of bijbouwen zit er voorlopig 
niet in voor Yves, zeker niet met de hui-
dige politiek. Als zijn broer niet wil over-
nemen, zal Yves misschien het bedrijf 
van zijn ouders ook overnemen. Verder 
moet Celine nog een aantal jaren stude- 
ren, maar daarna komt ze waarschijnlijk 
ook werken in het bedrijf.

BREE

“De belangrijkste uitdaging is 
je dieren gezond houden.”
YVES BREEMANS
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