ONDERNEMENDE BOERIN

namen: Inez Van Puyvelde (29) •
woonplaats: Smetlede • bedrijf:
280 witblauwen, akkerbouw met
mais, voederbieten, tarwe, spelt,
aardappelen, grasland en witloof •
opleiding: Agro- en biotechnologie,
Sint-Niklaas • carrière: voeradviseur
vleesvee bij Quartes (2013-2020)

Pure passie,

maar ook veel tellen
Bijna een jaar stapte Inez Van Puyvelde
volledig mee in het vleesveebedrijf met haar
man. Hun gedeelde passie voor witblauw is
groot. Maar Inez is scherp in de cijfers en
maakt vooral steeds hun eigen rekening.
TEKST WIM VEULEMANS

W

ie de keuringen met witblauw de voorbĳe jaren van nabĳ heeft gevolgd, heeft haar zeker
al meermaals gezien. Inez Van Puyvelde was
er steeds aanwezig met haar man Michaël De Clercq en
de dieren van hun ‘Smetledehof’. Sinds vorig jaar is Inez
voltĳds actief op hun boerderĳ, met een vleesvee- en een
akkerbouwtak. Witloof is echter de hoofdbrok van hun
dagelĳkse werkzaamheden. Bĳ aankomst komt Michaël
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even kĳken, maar al snel verdwĳnt hĳ weer in de grote
loods tussen het witloof. Het is een dagelĳks wederkerend
gegeven op het bedrĳf van Inez en Michaël. Een aantal
extra arbeidskrachten verlichten er het werk met het
witloof, wat toch voornamelĳk handenarbeid is. Drie keer
per week brengt Michaël een lading witloof richting de
veiling van Roeselare.
‘De uren die we in het witloof steken, die zĳn toch wel
vrĳ intensief’, vertelt Inez. ‘We proberen de hoogste standaard te houden met ons witloof dat we leveren. Dat betekent ook dat we alles van heel nabĳ opvolgen, van teelt
tot de verwerking en verpakking. We moeten daar eerlĳk
in zĳn, het witloof is een belangrĳk onderdeel van ons
inkomen, hoewel ook die prĳzen schommelen.’

Van jongs af zot van dieren
De werkelĳke passie op hun bedrĳf ligt echter meer bĳ
het vleesvee en het witblauw. Al van kinds af geldt dat
voor Inez. Met haar vader Guy wandelde ze als kind regelmatig door de weides. ‘En we keken naar de koeien, niets
is zo rustgevend als dat’, getuigt Inez. Ze bracht haar
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jeugd door op het vleesveebedrijf van haar ouders Guy en
Greet in Beveren. Witblauw was er toen reeds alom tegenwoordig, vader is ook actief in de veehandel.
‘Ik wou altijd al wat met dieren gaan doen’, vertelt de
jonge veehoudster. ‘Ik kon me toen al geen leven voorstellen waarbij ik niet ’s avonds na mijn werk tussen de dieren zou kunnen duiken. Mocht ik Michaël niet ontmoet
hebben, dan had ik wel zelf wat gezocht’, glimlacht ze.
Maar meteen voegt ze er een kleine bekentenis aan toe.
‘Ik was als kind al zot van dieren, maar in het begin waren dat vooral paarden. Ik ben eerst dierenzorg gaan studeren, maar later is mijn interesse wel verbreed naar de
gehele landbouw. En nu zijn het de koeien die mijn passie
hebben.’
In 2019 nam ze samen met Michaël het bedrijf van zijn
vader over. Reeds toen was er de wens om volledig mee
in het bedrijf te stappen. ‘Na de overname heb ik nog een
jaar buitenshuis gewerkt om dan volledig voor ons bedrijf
te gaan’, vult Inez aan. ‘Vaak zegt men dat dat extra loon
voor zekerheid zorgt, maar wat weegt dat loon op tegen
het geheel van het bedrijf ? Dat gaat ons niet redden als

we het niet goed doen. En bovenal, er is arbeid genoeg op
het bedrijf.’

Boerin en jonge mama
In 2020 stopte ze bij voerproducent Quartes, een baan
die haar veel geleerd heeft en ook veel voldoening gaf.
‘Ik ben blij dat ik die ervaring heb gehad’, verduidelijkt
Inez. ‘Uiteindelijk heb ik er toch wel een aantal zaken van
opgestoken die ik nu nog steeds meedraag in het werk
hier. Zo is het me meer dan duidelijk geworden dat er
meerdere wegen naar Rome zijn. Als veehouder moet je
vooral kijken wat voor jou werkt. En moet je steeds je
eigen rekening maken, niet die van of bij een ander. Als
voeradviseur heb ik veel toepassingen gezien die voor de
ene boer werken, maar voor de andere niet.’
Ze geeft aan het werken buitenshuis wel te missen, vooral
het sociale contact met andere veehouders. ‘Ik leg het
graag uit’, lacht ze. ‘En ik ben heel geïnteresseerd in mensen, in wat hen bezighoudt.’
Anderzijds heeft ze geen spijt van haar keuze om voltijds
op het eigen veebedrijf actief te worden. Een klein jaar
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‘Als veehouder moet je
vooral kijken wat voor jou
werkt en steeds je eigen
rekening maken’
geleden werden Inez en Michaël ook ouders van een dochter.
De combinatie van moederschap en boerin noemt ze een
flinke aanpassing, maar het lukt hun wel. ‘Het is een kwestie
van planning en flexibel zijn. Soms is het wel echt puzzelen.
Stel maar eens keizersnede voor met een baby die om je
roept’, lacht Inez. ‘Maar het is een brave, rustige baby.’

Combinatie van witloof en witblauw
Vleesvee is altijd wel een passie voor Inez geweest, een passie
die ze nu deelt met haar man. Ze geeft aan dat ze op hun
bedrijf wel meer kunnen halen uit de witblauwen. ‘Er zijn in
Vlaanderen niet zo heel veel zuivere vleesveebedrijven die in
elk onderdeel van hun bedrijfsvoering kunnen specialiseren.
Dat is ook bij ons zo. Arbeid en tijd zijn momenteel limiterend om nog verder te specialiseren. Wel willen we blijven
optimaliseren om met minder meer of beter te hebben of te
zijn’, is Inez open.
Om voorgaande reden is het zelf vermarkten van vlees niet
meteen aan de orde. ‘Als we straks hierin zouden investeren,
moeten we minder gaan doen met witloof. Want het kost
tijd. We zouden daarbij op korte termijn te veel inkomen
verliezen, je hebt niet meteen rendement van die keuze.’
Met cijfers is Inez altijd al wel bezig geweest. ‘Ik ben wel iemand die economisch denkt’, bekent ze. ‘We vullen elkaar
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eigenlijk perfect aan. Michaël is altijd een optimist, hij kan
veel beter relativeren. Ik durf al eens wat zwarter te kijken
als er wat misloopt. En misschien omdat ik zoveel tel.’ En
daarbij telt Inez enkel maar voor haar eigen winkel.
Recent investeerde het vleesveebedrijf nog in de halsbanden
van SenseHub Allflex, een investering waar Inez volledig
achter staat. Investeren in een voermengwagen om de meer
dan 280 witblauwen van voer te voorzien ziet ze echter niet
zitten. ‘Als je voor die voermengwagen de rekening maakt,
dan moet je allereerst al beseffen dat die meer dan een half
jaar per jaar stilstaat, want in de zomer zijn de meeste dieren buiten. En bovendien hebben we nog eens vier verschillende rantsoenen. Er is dus geen rendement voor deze
zware investering.’
Voor haar zijn de halsbanden dan weer een ander verhaal,
dat is eerder een investering in tijd en gemak. ‘De vruchtbaarheid zal ook wel verbeteren, dieren zijn eerder drachtig.
We misten te vaak een bronst als het druk was op het bedrijf, en dat is nogal vaak’, bevestigt ze.
Naast het papierwerk en de cijfers duikt Inez ook wel dagelijks de stal in of helpt ze met het witloof. Haar vaste
takenpakket richt zich op het werk met de kalveren, het
verstrekken van alle krachtvoer en ook het insemineren
van de dieren is haar job. ‘Maar de stieren kiest Michaël
wel’, lacht ze.
Een bezorgdheid die Inez met velen in de sector deelt, is het
imago van de vleesveesector en het witblauw in het bijzonder. Daar wil ze maar al te graag een positieve bijdrage in
hebben. ‘Ik steek me niet weg, nergens niet en voor niemand
niet’, is Inez stellig. ‘We kunnen zelf, als veehouders, ook
mee het imago verbeteren, wel op een positieve en diplomatische manier. Het heeft geen zin om een vegetarische vriendin te proberen overtuigen, maar je kan haar wel laten zien
wat en vooral hoe je het doet op jouw bedrijf.’ l

veeteeltvlees JUNI 2021

VV06-ArtikelDeBoerin.indd 20

08-06-21 09:13

