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GROENE KRINGER AAN HET WOORD

Pieter Van Looveren is melkveehouder, vader en werkgroepvoorzitter 

“Alles combineren is uitdagend, 
maar ook heel boeiend”

Groene Kring sprak met Pieter Van Looveren uit Wuustwezel, 
één van onze vele Groene Kringvrijwilligers. Hij baat samen 
met zijn vader een melkveebedrijf uit, heeft een zoontje van 
1,5 jaar én is werkgroepvoorzitter bij Groene Kring. 

 ✒ DORIEN DICKENS
CONSULENT GROENE KRING

Pieter, vertel eens over jouw 
Groene Kringcarrière. 
Pieter: “Ik werd lid in Essen op mijn 
17de. Na een paar jaar vernam ik via mijn 
schoonbroer, die lid is van de werkgroep 

vleesvee, dat er een open mandaat kwam 
in de werkgroep melkvee. Ik stelde me 
kandidaat en werd verkozen door de 
provinciale kern van Antwerpen. Nadat 
ik zo’n 3 jaar lid was van de werkgroep, 
werd ik ondervoorzitter en een kleine 
3 jaar geleden werd ik verkozen als voor-
zitter van de werkgroep melkvee.”

Wat doet een werkgroepvoorzitter? 
Pieter: “Eerst en vooral is er het voor-
zitten en actief houden van de werk-
groep. Uit elke provincie worden drie 
melkveehouders verkozen en samen met 
die mensen vormen we standpunten, 
bespreken we dossiers, bekijken we 
zaken rond bedrijfsvoering en werken we 
acties uit in het belang van de sector en 
de jonge melkveehouders. Momenteel 
werken we aan een imagofilmpje voor 
de landbouw, waar we in een volgende 
fase alle andere werkgroepen zullen 
bij betrekken.”

Hoe let je er als voorzitter op dat je 
alle meningen meeneemt? 

Pieter: “Als voorzitter is het belangrijk 
dat je de ‘roepers’ voldoende klankbord 
geeft om mee te delen wat er op hun 
lever ligt en daarnaast ook de stillere 
mensen voldoende tijd geeft om aan 
het woord te komen en dan samen een 
consensus uit te werken. Daarbij mag 
ik uiteraard ook mijn eigen stem niet 
vergeten, aangezien ik niet alleen voor-
zitter ben maar ook gewoon één van 
de drie vertegenwoordigers van de 
 Antwerpse melkveehouders.”

Wat gebeurt er nadat jullie tot 
 consensus zijn gekomen?
Pieter: “Uiteraard blijft het niet binnen 
onze werkgroep. Alle werkgroepleden 
hebben ook een mandaat in de provin-
ciale kernen van hun provincie. Daar-
naast gaat er uit elke provincie ook één 
werkgroeplid naar de provinciale vak-
groepen van Boerenbond. Tot slot ga 
ik als voorzitter ook naar de sectorvak-
groep (nationaal) van Boerenbond.”

Begrijp ik het goed dat jij als vrij-
williger zo’n vier keer per maand 
onze stem vertegenwoordigt? 
Pieter: “Dat klopt: één werkgroep, één  
provinciale kern, één keer provinciale 
vakgroep en één keer sectorvakgroep. 
Daarnaast is er nog minstens één keer 
per jaar een uitgebreid nationaal bestuur 
van Groene Kring en de nationale raad.”

Hoe combineer je dit met een 
bedrijf én een gezin?
Pieter: “Het is inderdaad soms een 
serieuze puzzel, die af en toe aan alle 
kanten frustraties schept. Maar mijn 
omgeving ziet ook wel het belang van 
mijn vrijwilligerswerk. Samen met mijn 
vader melk ik nu 110 koeien. Dat is nu 
veel, maar in wisselwerking goed te 
doen. Zo melkt mijn vader ’s morgens 
even alleen, zodat ik kan gaan ontbijten 
met mijn gezin. Daarna wisselen we. 

’s Avonds doen we het ook zo en op zon- 
dag trek ik altijd tijd uit voor mijn gezin.”

Wordt het werk geregeld in functie 
van de vergaderingen, of is het 
eerder vergaderen als het uitkomt? 
Pieter: “Een beetje van beide denk ik. 
De werkgroep zal ik nooit overslaan, dus 
dat wordt goed gepland en besproken. 
De andere vergaderingen liggen soms 
iets moeilijker en daar kan al eens iets 
tussenkomen. Maar ik probeer ze eigen-
lijk altijd te volgen. De provinciale kern 
schiet wel eens over. Maar ik volg wel 
de WhatsAppgroep en ben wel op de 
hoogte van wat er leeft. Op het bedrijf 
bekijken we nu ook hoe we de werkuren 
flexibeler kunnen maken en toch opti- 
maliseren.”

Aan welke zaken werken jullie 
in de bedrijfsvoering? 
Pieter: “Ik wil graag de belangen blijven 
verdedigen van de sector, maar ik vind 
het ook belangrijk om voldoende met 
de koeien bezig te zijn. Mijn vader en ik 
vonden dat we veel tijd verloren met 
het melken, maar wilden ook niet volle-
dig overstappen op robots. Na lang 
nadenken zijn we voor een combinatie 
gegaan. We gaan werken met twee 
robots voor de hoogproductieve en 
betere koeien. De koeien die aan het 
einde van de lactatie zijn, gezondheids-
problemen hebben of kortom meer 
aandacht vragen, blijven we melken in 
de melkstal. Op deze manier komt elke 
koe voldoende tot zijn recht. Ik kan me 
dan overdag focussen op de robots, de 
werking en alle koeien, terwijl het moge-
lijk is dat mijn vader alleen melkt in de 
melkstal. Op langere termijn gekeken is 
een mogelijke overstap naar een derde 
robot eenvoudiger, of kan ik alleen mel-
ken in de melkstal erbij nemen, als ik 
niet meer zo actief met Groene Kring 
bezig ben bijvoorbeeld”. (lacht) ◗

Bedrijfsprofiel
Ons bedrijf is gelegen in Wuustwezel. 
Momenteel melken we zo’n 110 koeien. 
Op termijn zouden we willen uitbreiden 
naar ongeveer 140 tot 150 koeien. 
Om de arbeid efficiënter te regelen, 
hebben we onlangs plannen gemaakt 
om traditioneel melken te combineren 
met robotmelken. Op deze manier 
wordt de arbeidstijd flexibeler en komt 
elke koe meer tot zijn recht.

ID-kit Pieter
 • Groene Kringgewest: Essen
 • Leeftijd: 28 jaar
 • Studies: landbouwonderwijs PITO 

Stabroek, Rundvee Horst 
 • Relatiestatus: gehuwd met Steffie 

Donckers en papa van zoontje Feel
 • Hobby’s: oud-KLJ-lid en tot net 

voor corona actief vendelaar bij KLJ, 
nu vooral tijd met mijn gezin

Groene Kringfuncties
 • Voorzitter werkgroep melkvee
 • Mandaat provinciale kern Antwerpen
 • Mandaat provinciale vakgroep 

 melkvee Boerenbond
 • Mandaat nationale sectorvakgroep 

Boerenbond
 • Lid van het uitgebreid nationaal 

bestuur Groene Kring
 • Lid van de nationale raad van Groene 

Kring 

WUUSTWEZEL

“Ik wil de belangen blijven verdedigen van 
de sector, maar ik vind het ook belangrijk om 
voldoende met de koeien bezig te zijn.”
PIETER VAN LOOVEREN
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