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Jonge varkenshouders volgden starterscursus bij het NAC

‘Special’VARKENS
INFO VOOR VARKENSHOUDERS

Jong en gedreven

Sommigen weten al van jongs af aan dat hun
toekomst in de landbouwsector ligt. Ook bij
Jasper Van Cauwenberghe uit Dentergem was dit
het geval. Op 1 april 2014 nam hij een melkvee-
en zeugenbedrijf van zijn ouders over. Net als zijn
echtgenote Lynn Declercq volgde Jasper de
starterscursus bedrijfsleiding en -overname bij
het Nationaal Agrarisch Centrum (NAC).

25 oktober wordt de grote dag voor Jasper Van
Cauwenberghe en Lynn Declercq uit Dentergem.
Wettelijk zijn ze al getrouwd, maar het kerkelijk
huwelijk komt er over een vijftal maanden aan.
Ook de verhuis van Lynn naar de boerderij staat
bijna op punt. Heel wat veranderingen dus, maar
niets waar het jonge koppel niet naar uitkijkt. 

Jasper nam bovendien op 1 april 2014 het
landbouwbedrijf over van zijn ouders Carlos en
Nicole. Na 34 jaar geven ze de touwtjes uit handen
aan hun oudste zoon. Toch zullen ze zeker nog
vaak op het bedrijf te vinden zijn. Vorig jaar stopte
Jasper na 5 jaar als onderhoudstechnieker bij de
Firma Beel (Petegem) en richtte zich volledig op
het melkvee- en varkensbedrijf. Voorlopig blijft

Lynn buitenshuis werken. Haar job in de boek -
houding bij Thermote-Vanhalst (TVH) uit Waregem
is iets wat ze met veel plezier doet en ook een
bepaalde financiële zekerheid biedt. Na haar werk
is ze dagelijks op de boerderij in de Ankelaarstraat
te vinden waar ze meehelpt op het bedrijf.

Opleiding bij NAC
Op de middelbare school volgde Jasper de
richting electromechanica met als zevende
specialisatiejaar de optie landbouwmechanisatie.
Lynn verdiepte zich na haar middelbare studies in
het KMO-management op Hogeschool Gent. Een
landbouwopleiding hadden ze dus allebei niet
gevolgd. Daarom is het als startende landbouwer
een must om het installatie-attest te behalen. Dit
attest geeft o.a. toegang tot financiële onder steu -
ning van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds
(VLIF) en is tevens een bewijs van basiskennis van
het bedrijfsbeheer.

Jasper kwam in 2009 contact met de starters -
cursus bij het Nationaal Agrarisch Centrum via een
collega die de opleiding wilde volgen. Samen
gingen ze tweemaal per week lessen volgen in
Oudenaarde. Eerst volgden ze de startercursus
type B (akkerbouw/rundvee). Daarna kwam de
starterscursus type A (bedrijfsleiding en –
overname). “Als startende landbouwer is het
belangrijk dat je weet waar je aan begint,” vindt
Jasper. “Je moet realistische keuzes kunnen
maken op vlak van investeringen en een idee
hebben over de terugverdientijd. Een te grote stap
in het onbekende kan de doodsteek van een
bedrijf zijn. Daarom vind ik het belangrijk dat jonge
starters een degelijke opleiding genieten.” 
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UIT DENTERGEM

45 MELKKOEIEN EN BIJHOREND JONGVEE, 120 ZEUGEN

35 HA AKKERBOUW (GRAS, MAIS, TARWE, AARDAPPELEN)
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“Uit de starterscursus type A is de opgedane
kennis over o.a. VLIF-steun, verzamelaanvraag en
mestbankaangifte al goed van pas gekomen.
Enerzijds schrikt al het papierwerk je ergens wel
wat af, maar je beseft des te beter dan je er niet
met je pet mag naar gooien,” weet Jasper. “De
starterscursus type B is dan specifieker en vooral
gericht op je eigen interesse. Daar vond ik onder -
werpen als stallenbouw en aardappel bewaring
zeer interessant. Ook de stage is volgens mij
noodzakelijk. Je kijkt eens verder dan je eigen
bedrijf en je ziet hoe het er ergens anders aan toe
gaat op vlak van praktijk en administratie.”

Vier jaar later startte Lynn met de cursus in
Lichtervelde. Haar ouders verhandelen varkens en
mesten ook vleesvarkens af. Over de specialisatie -
cursus moest dus niet lang nagedacht worden.
“Onderwerpen als bedrijfsbeheer, verzekeringen of
erfenissen uit de starterscursus type A had ik al
gezien in mijn opleiding KMO-management. Toch
heb ik uit beide cursussen veel bijgeleerd.
Bovendien toont de stage de praktijk met al z’n
voordelen en nadelen. Je leert echt veel bij als je
dag in, dag uit bezig bent tussen de varkens en
daarom vind ik de stage wel noodzakelijk.” 

Voor Lynn was ‘het papiertje’ minder belangrijk.
Het was vooral de bedoeling om meer te weten
over de landbouwsector algemeen en de
varkenshouderij specifiek. ‘Het grote voordeel van
de cursus is dat deze op veel plaatsen te volgen is
en dat ze snel afgerond kan worden. Ik ben in
oktober 2012 gestart en half maart had ik zowel de
starterscursus type A en type B afgerond. Doordat
de lessen ’s avonds zijn, kon ik dit relatief goed
combineren met mijn werk.’

Toekomst
Deze zomer wordt een nieuwe stal gezet voor 60
melkkoeien. De melkinstallatie (2x3+ 1 tandem) blijft
behouden, maar het aantal plaatsen wordt
uitgebreid in een ligboxenloopstal op stro. De
varkensstal werd in 2012 aangepast aan de
verplichte groepshuisvesting. “De varkenshouderij
staat al jaren onder druk en de rendabiliteit laat
vaak te wensen over. Daarom zitten er in de
zeugen houderij geen veranderingen aan te ko men,”
vertelt Jasper. “Zelf mesten we geen varkens af.
Doen we dit wel, dan moeten we veranderen naar
milieuvergunningsklasse 1, maar moeten we ook al
onze extra mest weg zien te krijgen.”

Hanne VandenbergheWe wensen het jonge koppel alvast 
veel succes toe in hun verdere toekomst!


