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GROENE KRINGER AAN HET WOORD

Seppe Smets en Sien Kuijpers zijn jonge, trotse kalverhouders

“Bewust kiezen voor zekerheid 
is geen alledaags traject”

Kalfsvlees wordt steeds populairder en ook Seppe en Sien 
dragen hier hun steentje aan bij. Ze kozen bewust voor zeker-
heid en flexibiliteit, maar ze zijn ambassadeurs van hun sector. 
Als je bij hen aan tafel schuift, krijg je vast een heerlijk 
stukje wit kalfsvlees op je bord.

 ✒ DORIEN DICKENS
CONSULENT GROENE KRING

Seppe, jij deed een externe 
bedrijfsovername. Hoe komt dat? 
Seppe: “Mijn ouders hebben een melk-
veebedrijf, dus ik was altijd al vertrouwd 
met de landbouw. Ook mijn schoolkeuze 
ging die richting uit, want ik volgde 

landbouw in Geel. Het was mijn ambitie 
om na mijn 7de jaar in de landbouw te 
werken, maar niet specifiek om een 
eigen bedrijf op te starten. Ik ging dan 
ook buitenshuis werken op een groter 
melkveebedrijf. Na enkele jaren werd ik 
dat toch wat beu en begon het ook bij 
mij te kriebelen om zelf iets te onder-
nemen. Op dat moment heb ik met mijn 

ouders bekeken of we een kalverstal 
konden bijzetten. Maar vergunnings-
gewijs bleek dat toch niet zo simpel. In 
diezelfde periode hoorden we dat dit 
bedrijf over te nemen stond vanwege 
ziekte van de eigenaar. Toen is het heel 
snel gegaan. In april 2017 zaten we een 
eerste keer samen en in december van 
datzelfde jaar was de overname rond.”

Een externe overname lijkt me 
niet evident? 
Seppe: “Bij ons viel dat heel goed mee, 
maar dat was ook omdat de eigenaar 
gezondheidsproblemen had. Intussen is 
hij ook overleden. We hebben ons goed 
laten begeleiden door SBB en door de 
boekhouder van de vorige bedrijfsleider, 
maar aangezien ze dringend een over-

nemer zochten, konden zij het ook snel 
loslaten. De laatste ronde kalveren heb ik 
samen met de vrouw van de vorige eige- 
naar afgewerkt. In de drukke periodes 
kunnen wij ook nu nog op haar rekenen 
als we willen. Af en toe komt ze nog eens 
langs en kijkt ze met een kritisch oog, 
maar ze heeft er vertrouwen in en laat 
ons ons ding doen.”

Geen ambitie om het ouderlijk 
melkvee bedrijf over te nemen? 
Seppe: “Neen, ik kende het reilen en 
zeilen op een melkveebedrijf. Daar ben je 
heel gebonden aan uren en er komt veel 
meer bij kijken. Ik wilde in de landbouw 
blijven, maar wilde ook een beetje zeker- 
heid en minder gebonden zijn aan aller-
lei zaken.”

Sien, ook jij bent op je 21ste 
intussen voltijds op het bedrijf. 
Is dat niet erg jong? 
Sien: “Ja, misschien wel, al heb ik nog 
geen seconde spijt gehad. Nadat ik afge- 
studeerd ben op de landbouwschool, 
heb ik ongeveer een jaar bij een slager 
gewerkt. Seppe had toen al dit bedrijf, 
maar slechts met 800 kalveren. In 2020 
hebben we een nieuwe stal gezet, met 
nog eens 1000 kalveren. Op dat moment 
hebben we samen de keuze gemaakt 
dat ik ook zou thuisblijven en me voltijds 
zou inzetten op de boerderij. In het begin 
was het plan eigenlijk om te combineren: 
nog deeltijds werken en deeltijds mee 
op het bedrijf. Maar aangezien we op het 
bedrijf drukke en minder drukke perio-
des hebben, was dat heel moeilijk te 
organiseren. Wel moet ik toegeven dat 
ik in het begin de mensen miste. Ik ben 
begin 2020 gestopt in de slagerij, dus 
dat was aanpassen: eerst in een winkel 
staan en voortdurend mensen zien, dan 
thuis werken samen met Seppe, en toen 
kwam er corona … Intussen ben ik dit 
wel gewoon en mis ik het ook zo niet 
meer. Toch vind ik het soms jammer dat 

mensen met vragen over het bedrijf altijd 
bellen naar Seppe of hem vragen ‘wat, 
waar en hoe’ en niet aan mij. Dat knaagt 
soms een beetje. Heel jong thuisblijven 
was een bewuste keuze, en ik denk ook 
een goede, want ik besef dat ik het na 
één jaar al heel moeilijk zou hebben om 
opnieuw voor een baas te werken.”

Jullie kozen bewust voor zekerheid. 
Geeft dit dezelfde voldoening als 
een andere manier van werken? 
Seppe: “We kozen inderdaad bewust 
voor zekerheid. We weten exact wat er 
elke maand binnenkomt. Zolang het goed 
blijft gaan bij de integrator, zijn wij zeker 
van ons inkomen.”
Sien: “En je hebt veel minder onzeker-
heden, veel minder kosten, en doet toch 
je eigen ding.”
Seppe: “De veearts en vertegenwoor-
diger volgen ons zeker goed op en er 
gebeurt heel veel in overleg. Maar de 
manier van werken, wat we wanneer 
doen … dat bepalen we eigenlijk zelf.”
Sien: “Wij hebben met onze kalveren 
geen band zoals je met een melkkoe 
hebt, denk ik. Maar het is fantastisch 
om ze te zien groeien. Zeker als je zieke 
kleintjes de juiste zorg kan geven en 
erdoor kan halen. Dat vind ik geweldig.”

Hoe lang blijven de dieren bij jullie? 
Seppe: “Ze komen aan op ongeveer 
14 dagen en ze vertrekken voor ze 
8 maanden oud zijn. Dus worden ze 
meestal op ongeveer 7 maanden gela-
den. Ze zijn hier zo’n 28 weken dus.”
Sien: “De kleintjes zijn uiteraard het 
leukst, maar ook het zwaarst. Zodra ze 
de 5 à 6 weken gepasseerd zijn, is het 
voornamelijk routinewerk. Melkgeven, 
voederen, en kijken of alles in orde is. 
Maar wanneer er kleintjes zijn, komt er 
veel meer zorg bij, komt de veearts een 
tweetal keer per week en moeten we 
ervoor zorgen dat ook de zwakste kalfjes 
mee erdoor kunnen.” ◗

Bedrijfsprofiel
Seppe en Sien runnen een kalverbedrijf 
in Vlimmeren. De witvleeskalveren zijn 
verdeeld over 2 stallen: een oudere stal 
voor 800 dieren en een nieuwe stal 
voor 1000 dieren.

ID-kit Seppe
 • Groene Kringgewest: Turnhout 
 • Leeftijd: 25 jaar
 • Studies: 7 jaar landbouwonderwijs 

in Geel
 • Hobby’s: Groene Kring 

ID-kit Sien
 • Groene Kringgewest: Turnhout 
 • Leeftijd: 21 jaar
 • Studies: 7 jaar landbouwonderwijs 

in Geel
 • Hobby’s: kernlid bij Groene Kring 

Turnhout en af en toe uit de bol gaan 
op een feestje

Toekomstplannen
Eerst zorgen dat alles heel goed loopt. 
Daarna op termijn een vernieuwing van 
de oude stal. En wie weet komt er ooit 
een verbredingsactiviteit op het bedrijf. 
Maar daarvoor moeten we eerst een 
goed ritme vinden tussen de drukke en 
minder drukke periodes in combinatie 
met een mogelijkse verbredings- 
activiteit.

VLIMMEREN

“Ik geniet zo van de flexibiliteit en de vrijheid 
dat ik die echt niet meer wil opgeven.”
SIEN KUIJPERS
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