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GROENE KRINGER AAN HET WOORD

Stef Hillen en zijn American dream

“Koeien zijn mijn passie, tijdens
mijn stage wil ik veel bijleren”

zetten, anderzijds kon ik van jongs af
aan opgroeien tussen de koeien en kon
ik regelmatig een handje toesteken.”

dat ik in de landbouw wou verder gaan.
Dat idee is eigenlijk pas bij me opge
komen tijdens mijn studies aan het Biotechnicum in Bocholt. In mijn vijfde jaar
middelbaar koos ik voor de richting
dier- en landbouwtechnische wetenschappen. Daarna heb ik nooit getwijfeld, ik wou en zou per se verder studeren in de landbouw. In september 2014
startte ik de opleiding agro- en biotechnologie met specialisatie rundvee in
Geel. Na drie mooie jaren op kot hoopte
ik afgestudeerd te zijn. Helaas zit ik nog
met één herexamen op 1 september.”

Werd je al vroeg gebeten door de
landbouwmicrobe?
Stef: “Tja dat is eigenlijk logisch wanneer je opgroeit op een boerderij. Ik kan
niet zeggen dat ik mijn hele leven al wist

Nog snel even afronden dan voor je
half september op stage vertrekt?
Stef: “Inderdaad, op 15 september vertrek ik richting Michigan in de Verenigde
Staten. Daar zal ik negen maanden

Je bent jong en je wil wat. Stef Hillen van Groene Kring Peer
streeft zelfs naar net dat tikkeltje meer. Op 15 september
vertrekt hij richting Michigan in Amerika voor een stage op
een melkveebedrijf. Wij konden hem nog net strikken voor
dat hij z’n biezen pakt.

✒✒LEEN BELIËN
CONSULENT GROENE KRING

Stef, jullie hebben thuis een melkveebedrijf, wat betekent dat voor
jou?
Stef: “Het bedrijf thuis betekent voor
mij een grote kans. Eerst en vooral
omdat ik dit later zou kunnen verder
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HELCHTEREN

“Je maakt mij niet gelukkig door me op
een tractor te zetten. Ik zit liever tussen
de beesten.”
STEF HILLEN

stage lopen op het melkveebedrijf
Vandersanden Farms.
Dan heb je een hele trip voor de
boeg. Hoe ben je op dit idee
gekomen?
Stef: “Landbouw in Amerika heeft me
altijd gefascineerd, daar is alles big
business. Dat moest ik sowieso eens
gezien hebben. Via Liba, een advies
bureau voor melkveehouders, is de bal
eigenlijk pas aan het rollen gegaan.
Tijdens een jaarlijks bezoek op ons
bedrijf vroegen ze me of ik niet geïnteresseerd was om een stage te doen in
Amerika. Daar moest ik niet lang over
nadenken en ook thuis waren ze zeer
enthousiast. Het is immers een kans die
ik nooit meer zal krijgen, dus ik moest ze
nu met beide handen grijpen.”
Wat hoop je allemaal te leren?
Stef: “Ik wil tijdens mijn stage vooral
leren om koesignalen te herkennen.
Bijvoorbeeld dat je in het afkalfhok, in
Amerika aan de lopende band, onmiddellijk kan opvolgen welke koe een wee
krijgt. Of hoe je bijvoorbeeld snel kan
zien dat een koe kreupel is. Al die
tekens herkennen en interpreteren, leer
ik thuis ook wel, maar in Amerika zijn
gewoon veel meer koeien. Hierdoor heb
je ook een grotere kans om al die verschillende signalen te zien. Door iets
veel te doen, leer je het wel. Daarnaast
ben ik ook benieuwd naar het management van zo’n groot landbouwbedrijf.
Ik verwacht ook veel bij te leren door
omliggende bedrijven te bezoeken en te
luisteren naar de visie van de boeren
ginder. Ten slotte hoop ik mijn Engels
wat bij te schaven, dat vind ik ook
belangrijk.”
Waar ligt je grootste passie?
Stef: “Bij de beesten, machines interesseren me helemaal niet. Dat heb ik
van papa meegekregen. Je zou mij niet

gelukkig maken door me op een tractor
te zetten. Daarom probeer ik vooral te
streven naar een goed management van
de dieren, dus alles wat te maken heeft
met de koeien.”
Kijk je ernaar uit om op stage te
vertrekken?
Stef: “Ja toch wel, ik heb geen moment
getwijfeld. Het is nu of nooit. Het enige
wat moeilijk zal worden, is dat ik mijn
familie en vrienden een lange tijd niet
meer zal zien. De kans op heimwee zal
toch wel groot zijn. Ik had eerst de
intentie om maar zes maanden te blijven.
Maar omdat het bedrijf veel moet investeren om mij daar te krijgen, zoals bijvoorbeeld mijn visum, vluchttickets …,
wilden ze liefst dat ik zo lang mogelijk
bleef, een jaar eigenlijk. Negen maanden
leek me dan de gulden middenweg.”
Hoe reageerde je omgeving eigenlijk op je plannen?
Stef: “Heel goed, ik heb alleen maar
positieve reacties gehad. Velen zeiden al
dat ik niet meer terug zou willen komen.
‘Stel dat je ginder iemand vindt ...’.
Maar dat betwijfel ik toch.”
Stel dat je toch iemand zou tegenkomen, zou ze ook een boerin
moeten zijn?
Stef: “Nee dat vind ik niet per se een
vereiste, al zou het natuurlijk wel fijn zijn
als ze kon helpen met het werk. Wat
voor mij vooral belangrijk is, is dat er
toch iets van interesse in de sector aanwezig is bij mijn toekomstige, anders
gaat het zeker niet lukken.”

LLLees het uitgebreidere artikel op

Bedrijfsprofiel
De ouders van Stef hebben een melkveebedrijf met 150 melkkoeien en 150
stuks jongvee. Er zijn 32 hectare
grasland, 46 hectare maïs en 4 hectare
aardappelen. Er is één persoon deeltijds in dienst om de dieren te helpen
voederen.

ID-kit Stef
•• Groene Kringgewest: Peer
•• Leeftijd: 21 jaar
•• Broers/zussen: 2 oudere zussen (25
en 26)
•• Studies: agro- en biotechnologie,
specialisatie rundvee
•• Status: vrijgezel
•• Hobby’s: voetbal, uitgaan
•• Waarom Groene Kringlid? Dit is een
goede manier om in contact te komen
met andere jongeren met een hart
voor de sector.
•• Leukste Groene Kringactiviteit?
Moddervoetbal

Toekomstplannen
“In september vertrek ik voor negen
maanden op buitenlandse stage naar
Michigan in de Verenigde Staten. Daar
hoop ik zoveel mogelijk bij te leren, wat
ik erna dan kan meenemen naar het
bedrijf thuis. Over vijf à tien jaar hoop ik
mijn eigen landbouwbedrijf te kunnen
runnen.”

www.groenekring.be/artikels. Je kan
Stefs avontuur in Michigan ook op de
voet blijven volgen via zijn blog. Ga voor
de juiste link naar de Facebookpagina
van Groene Kring.
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