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GROENE KRINGER AAN HET WOORD

Jolien Boelens is een trotse varkensboerin

“Rechtszekerheid blijft een must 
voor jonge bedrijven”

Jolien Boelens van Groene Kring Roeselare vond de liefde in 
de varkenshouderij. Nu heeft ze samen met haar man Frederik 
Dewagtere een varkensbedrijf in Hooglede. Aan ambitie geen 
gebrek, want Jolien wil binnenkort nog uitbreiden en blijven 
investeren in het bedrijf. 

 ✒ AURELIE NEIRYNCK
CONSULENT GROENE KRING

 
Jolien, hoe ben je bij Groene Kring 
Roeselare terechtgekomen? 
Jolien: “Eigenlijk ben ik afkomstig van 
Lembeke, in Oost-Vlaanderen, maar 

nadat een vriendin me had meegenomen 
naar een activiteit van Groene Kring 
Roeselare, ben ik er lid geworden.”

Heb je altijd al interesse gehad 
in de landbouw? 
Jolien: “Mijn ouders hebben een paar-

denhouderij en vroeger wou ik daar 
graag iets mee doen. Toch wilden mijn 
ouders dat ik eerst iets anders zou 
studeren. Zo kwam ik bij landbouw-
studies terecht. Na mijn studies begon ik 
te werken als bedrijfshulp in de varkens-
houderij en daar heb ik mijn man 
Frederik leren kennen. In 2012 heeft 
Frederik het bedrijf van zijn ouders 
overgenomen en twee jaar later ben ik 
erbij gekomen. Nu baten Frederik en 
ik het bedrijf volledig samen uit.”

Wie neemt welke taken op?
Jolien: “Ik neem de verzorging in de 
kraamhokken en het spuitwerk voor mijn 
rekening. Frederik doet vooral de batte-

rijen en de mestvarkens. We doen elk 
wat we graag doen, maar we helpen 
elkaar ook steeds tijdens de drukkere 
momenten.”

Waarom heb je ervoor gekozen om 
varkensboerin te worden? 
Jolien: “Ik heb tijdens mijn schoolcar-
rière stage gelopen bij twee hele leuke 
varkensbedrijven. Dat beviel me zo dat 
ik daarna in die sector als bedrijfshulp be- 
gonnen ben. Toen ik mijn man Frederik 
daar leerde kennen, werd het al snel 
duidelijk dat ik op termijn ook mee in 
het bedrijf zou stappen. Zo gezegd zo 
gedaan. Nu ben ik fulltime een trotse 
varkensboerin.”

Hoe verwacht je dat de varkens-
sector zich zal ontwikkelen? 
Jolien: “De milieuwetgeving staat in 
volle beweging voor de varkenshouderij, 
maar ook voor andere sectoren. Uitbrei-
den wordt enorm moeilijk gemaakt door 
de stikstofmaatregelen. Het wetgevend 
kader met normen die varkensstallen 
tegen 2030 moeten bereiken, vormen 
een grote uitdaging, waar vele uren 
denkwerk zullen inkruipen. Ook op het 

vlak van dierenwelzijn, duurzaamheid 
en antibioticareductie zullen er verdere 
uitdagingen blijven komen. Er zal ook 
steeds een vraag zijn om toe te treden 
tot bepaalde labels.”

Wat zie je nog als uitdagingen 
voor je bedrijf? 
Jolien: “Vooral het snel veranderende 
wetgevende kader. De overheid moet er 
zich bewust van zijn dat er een verschil 
is tussen de theoretische en de prak-
tische haalbaarheid van maatregelen. 
Ook het financiële plaatje moet gedragen 
kunnen worden. Ik hoop dat we ons 
bedrijf nog verder kunnen optimaliseren 
door uit te breiden. Wij geloven sterk 
in familiale landbouw en dromen er dan 
ook van dat een van onze eigen kinderen 
later ons bedrijf zal kunnen voortzetten.”

Heeft corona een grote impact 
gehad op je bedrijf? 
Jolien: “Rechtstreeks heeft corona 
weinig invloed gehad. Het was behoorlijk 
eenvoudig om de afstand met bezoekers 
te bewaren. Onrechtstreeks heeft het 
natuurlijk wel een impact. De wereld-
economie staat voor grote uitdagingen 
en dat zie je bijvoorbeeld in het specu-
leren op grondstoffen. Zo zijn de vee-
voederprijzen drastisch gestegen. Aan 
de andere kant komen de varkensprijzen 
uit een diep dal, maar dat heeft wellicht 
meer te maken met de Afrikaanse 
varkenspest.”

Heb je nog tips voor jonge 
(toekomstige) bedrijfsleiders?
Jolien: “Geef steeds het beste van jezelf, 
ook als er een slechte tijd is aangebro-
ken, want na regen komt altijd zonne-
schijn. Voor je met een onderneming 
begint, moet je ook nadenken over waar 
je naartoe wilt en je eigen accenten 
leggen. Ben je nog niet klaar voor een 
eigen bedrijf? Dan kan je ook als bedrijfs- 
hulp heel wat ervaring opdoen.” ◗

Bedrijfsprofiel
Jolien en Frederik hebben 440 zeugen 
en 2400 mestvarkens. Ze werken met 
een vijfwekensysteem en spenen op 
3,5 week. Ze verkopen een deel van hun 
biggen, maar kopen er ook aan. Daar-
naast mesten ze vleesvarkens af en ver-
bouwen ze nog zo’n 13 hectare akker-
bouw, waaronder maïs en tarwe als 
voeder voor de varkens.

IDkit Jolien
 • Groene Kringgewest: Roeselare 
 • Leeftijd: 29 jaar
 • Opleiding: landbouw in Ten Doorn 

(Eeklo)
 • Sector: varkenshouderij
 • Relatiestatus: gehuwd met Frederik 

Dewagtere. Samen hebben ze twee 
kindjes, Louise en Vincent. 

 • Hobby’s: lopen en gezellig iets 
 drinken met de vriendinnen

Toekomstplannen
Op de korte termijn zouden Jolien en 
Frederik graag nog een zeugenstal 
bijbouwen.

HOOGLEDE

“Onze droom is dat een van onze kinderen 
het bedrijf later voortzet.”
JOLIEN BOELENS
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Jolien: “Ik neem de verzorging in 
de kraamhokken en het spuitwerk 
voor mijn rekening.”
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