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Jana Bulcke (26) is de jongste gene-
ratie landbouwers actief op het 
Kapelleweidehof te Sint-Pieters-
Kapelle (Middelkerke) en leidt 
een gemengd bedrijf met melk- en 
vleesvee en akkerbouw. 

Vrij recent, in 2020 heeft ze het 
landbouwbedrijf van haar ouders 
overgenomen. Er heeft weinig twij-
fel over bestaan dat Jana later land-
bouwster ging worden. Van kinds af 
aan liep Jana met haar vader mee 
tussen de dieren en als tiener hielp ze 
steevast de koeien melken. Tijdens 
haar bacheloropleiding ‘Landbouw’ 
in Roeselare heeft ze stage gelopen 
op hoeve Zuidbellegoed in Ieper bij 
Philip en Nancy Fleurbey-Sercu. Ze 
zocht stage te doen op een bedrijf 
dat aan verbreding deed. Na het 
lezen van een reportage over het 
Zuidbellegoed in de Drietand wist 
ze dat dit hetgeen was dat ze zocht.
 

Ijs, pudding, diverse 
desserts, maar geen boter
De melkveetak bestaat uit een 70-tal 
melkkoeien en bijhorend jongvee. 
Holsteins voeren de overhand, maar 
er lopen ook een paar andere koei-
en tussen. Die zijn het resultaat van 
een driewegkruising tussen Holstein, 
Montbéliarde en Zweeds Roodbont. 
Het doel hiervan is een robuuste-
re koe volgens Jana. Het Holstein 
bloed moet voor de melk zorgen, 
Montbéliarde voor een gezond been-
derwerk en Zweeds Roodbont voor 
een goede vruchtbaarheid. Jana’s ide-

ale melkkoe combineert een goede 
productie met een lange levensduur 
en een gezond beenderwerk. Een 
absolute topproductie is hier niet het 
belangrijkste.

De melkkoeien lopen zo lang mogelijk 
op de weide, waarbij ze ook steeds 
binnen kunnen. Gemolken wordt er 
met de hand in een zij-aan-zij melk-
stal. 

Een aanzienlijk deel van de melk 
wordt op de hoeve zelf verwerkt tot 
ijs, pudding, yoghurt en diverse des-
serts. Bij Philip en Nancy had ze 
figuurlijk de smaak voor ijs te pak-
ken gekregen. Het verwerken van 

De kapel heb ik niet gezien, maar tijdens mijn bezoek aan het ‘Kapelleweidehof’ kon je niet naast de mooie groene 
weide achter het terras kijken. De ligging doet de naam van de boerderij eer aan!

Welkom bij de familie Bulcke op het Kapelleweidehof

Reportage

“Ik wilde altijd al hier op de boerderij blijven, maar ik wilde er ook iets 
bij doen. Op een boerderij loop je het risico opgesloten te raken. Je ziet wel 
vertegenwoordigers, de veearts en dergelijke, maar ik wilde altijd al meer 
onder de mensen zijn dat enkel dat. Gaan werken vond ik te moeilijk om te 
combineren. Dit vind ik een goede oplossing.”

De liefde voor de boerenstiel werd met de paplepel meegegeven. Jana Bulcke wist al van kinds 
af aan dat ze boerin wou worden.

De koeien kunnen altijd binnen en buiten. 
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Maar aangezien die kalverstal toch 
niet zo goed geplaats was, maakten 
de kalveren al snel plaats voor een 
verbruiksruimte met groot terras en 
met een weids zicht op de grazende 
koeien. In 2020 was alles af en kon de 
verkoop beginnen. 

Familiebedrijf
In de winkel worden niet alleen de 
eigen producten verkocht. Jana werkt 
hiervoor samen met haar zus en 
een nabijgelegen boerderij voor o.a. 
aardappelen, boter en andere streek-
producten (confituur, vliersiroop,...). 
In tegenstelling tot haar moeder en 
overgrootmoeder wordt er nu geen 
boter meer gemaakt van de eigen 
melk. Ijs is gemakkelijker te plannen 
dan boter, een van de redenen waar-
om Jana zelf geen boter maakt.

Jana’s broer is deeltijds traiteur. Wie 
beroep op hem doet, zal ook wel al 
Jana’s producten geproefd hebben. 
Haar zus teelt aardappelen die Jana 
in haar winkel verkoopt en omge-
keerd verkoopt haar zus op haar 
bedrijf ook Jana’s producten. Pa (Eric 
Bulcke, bestuurslid ABS-Oostende 
en Middelkerke) en ma Bulcke maken 
het plaatje compleet. Beiden helpen 
ze vaak op het bedrijf en tevens zijn 
ze ook de koerierdienst tussen de 
bedrijven van hun kinderen. 

De winkel is in de zomer open van 
vrijdag tot zondag en in de winter 
enkel op zaterdag. “De boerderij ligt 
niet op een fietsroute, moest ik langs 
een fietsroute gelegen zijn, denk ik 
wel dat het interessant zou zijn om 
alle dagen open te zijn, maar het 
moet ook combineerbaar blijven met 
de andere activiteiten op de boer-

melk op het Kapelleweidehof is ook 
niet nieuw. Haar grootmoeder ver-
werkte in haar tijd alle melk van de 
eigen koeien tot boter en ook Jana’s 
moeder, Cecile Vandenbussche 
(bestuurslid VABS), verwerkte nog 
lange tijd een deel van de melk tot 
boter.

De verkoops- en verbruiksruim-
te noemt ze een wat uit de hand 
gelopen activiteit. Na een cursus 
ijs maken had ze zich een kleine, 
maar wel professionele ijsmachine 
gekocht, met de bedoeling voor fami-
lie en vrienden ijs te maken. De vraag 
naar ijs oversteeg al snel de produc-
tiecapaciteit. Een logische stap was 
dus om het verwerken van melk wat 
groter aan te pakken en een heuse 
productie- en verkoopruimte te bou-
wen. De ruimte aan de voorkant van 
de kalverstal was snel gevonden. 

Het Holstein-ras voert de overhand bij het melkvee.

Aan landbouwverbreding kunnen doen, is helemaal Jana haar ding.



32 | 14 oktober 2022 ‘Special’RUNDVEE
INFO VOOR RUNDVEEHOUDERS

derij,” geeft Jana als verklaring voor 
de keuze van de openingstijden... Dit 
jaar staan er ook een twee automa-
ten in het centrum van Middelkerke, 
niet ver van de zee. Wat opmerkelijk 
is, is dat klanten van de automaat 
toch naar de winkel en de boerderij 
komen omdat ze willen zien waar 
hun ijs of dessert vandaan komt. 

Speciale afmestmengeling 
voor betere kwaliteit 
Naast melkvee is er ook vleesvee op 
het bedrijf. Jaarlijks kalven er zo’n 
25-tal overwegend Wit-Blauwe koei-
en. De stieren worden als kalf ver-
kocht. De reforme koeien selecteert 
Jana op bevleesdheid en verwacht-
te vleeskwaliteit. De betere dieren 

worden zelf afgemest voor de eigen 
verkoop. In de winkel kun je namelijk 
ook vleespakketten kopen. Om de 
twee maand wordt er daarvoor een 
koe geslacht en doorlopend is er 
diepgevroren vlees in vacuumver-
pakking te koop.

Voor het afmesten wordt een speci-
ale afmestmengeling gebruikt met 
meer zonnebloempitten en lijnzaad. 
“Je moet het eens proberen en nadat 
ik het uitprobeerde zag de beenhou-
wer direct het verschil. De been-
houwer was altijd al zeer tevreden 
over de kwaliteit, maar nu was het 
vetrandje mooier van kleur en ook 
wat vaster”. Het is een prijzige men-
geling, maar de voordelen zijn groot 
genoeg om deze mengeling te blijven 
gebruiken. 

Voor de bevruchting wordt over-
wegend gebruik gemaakt van een 
eigen stier. Door problemen met een 
aangekochte stier is er wel met KI 
gewerkt met verschillende stieren. 
Onlangs is er een Maine Anjou stier 
gekocht. Van haar huidige stier is 
ze best tevreden. Hij bevrucht goed 
en geeft gezonde kalveren die goed 
drinken, Jana wil nagaan wat de krui-
sing doet voor de bevleesdheid en de 
grootte. Jana houdt van zwart-witte 
dieren met een brede rug, die fijn 
behaard zijn en met geen grof been-
dergestel. 

Voor de overname hield papa Bulcke 
meer zoogkoeien, maar arbeidstech-
nisch was dit niet rond te krijgen.

In de hoevewinkel kan je onder meer terecht voor diverse soorten ijsjes en dessertjes, vacuum verpakt diepgevroren vlees en aardappelen.
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Blijven evolueren is 
noodzakelijk
Het bedrijf heeft een 80-tal hectare 
kleigrond (“plakt allemaal” typeert 
Jana haar grond) ter beschikking. 
Naast weides, maïs en wat luzerne 
voor de dieren worden er granen, 
suikerbieten en vlas geteeld. Vorig 
jaar was er ook nog graszaad, maar 
dit is (tijdelijk?) uit het teeltplan ver-
dwenen omwille van het te lage ren-
dement. Over de toekomst van de 
suikerbieten wordt er getwijfeld. De 
teeltkosten lopen steeds verder op 
en het rendement blijft achter.

Het nieuwe GLB is nog wel niet vol-
ledig, maar Jana denkt wel al dat ze 
haar bouwplan wat aan zal moeten 
passen. Ze heeft beheersovereen-
komsten op het bedrijf en bekijkt nog 
de ecorgelingen om te zien wat uit-
eindelijk het meest interessant voor 
haar bedrijf zal worden.

De man van Jana, Guus herstelt en 
verkoopt landbouwmachines. Het is 
niet vreemd dat klanten van hem in 
de winkel komen voor een ijsje tij-
dens het wachten. “Het gebeurt dat 
de boer(in) naar Guus moet komen 
voor een herstelling en dat de kindjes 
naar papa of mama lopen om mee 

te kunnen, want dan kunnen ze een 
ijsje eten,” vertelt Jana niet zonder 
enige trots. 

Het Kapelleweidehof is een veelzijdig 
bedrijf. Dit heeft zijn voordelen, maar 
het nadeel is de hogere arbeidsbe-
hoefte. 
Voor de winkel en melkverwerking 
maakt ze gebruik van flexijobbers en 
jobstudenten. “Je moet maken dat je 
goed georganiseerd bent, maar het 
blijft een boerderij hé. Soms sta je 
voor onvoorziene zaken, het weer, de 
dieren,…” aldus Jana. ”Op zaterdag 
en zondagavond moeten zij trouwens 
de winkel afsluiten, want tegen ben ik 
al de koeien aan het melken”.

Mest uitrijden, gras hakselen en 
oprapen, de suikerbieten zaaien en 
rooien wordt aan een loonwerker 
uitbesteed. Het overige werk wordt 
in eigen beheer gedaan. Jana doet 
dit samen met haar man en ook 
vader helpt mee. Als de tarwe gedor-
sen moet worden, vind je Jana trou-
wens steevast achter het stuur van 
de maaidorser.

Boerin in hart en nieren
Als je nu vraagt wat Jana het liefst 
doet op de boerderij, dan krijg je een 

Een deel van het vleesvee wordt afgemest voor thuisverkoop aan de hand van vleespakketten. 

“Je moet vooruit en je moet mee. Op een bedrijf heb je vaak niet de keuze. Kijk 
naar het nieuwe GLB, ik maak me daar wel eens zorgen over, maar we moeten 
vooruit”. 

duidelijk antwoord: alles. Voor haar 
is het de afwisseling op haar bedrijf 
die het net tof en aantrekkelijk maakt. 
Jana houdt ook wel wat van experi-
menteren op het bedrijf. Zo denkt ze 
nu na over de mengteelt van triticale 
met een eiwitgewas. Als zomerteelt 
vond ze het wat mager staan, dus 
kijkt ze uit naar een mengteelt die je 
voor de winter kunt zaaien. 
Jana denkt dat de wetgeving nog 
meer dan nu zal bepalen wat kan en 
mag op je bedrijf. Zelf focust ze nu 
op het optimaliseren van het eigen 
bedrijf. Investeren in arbeidsgemak 
staat hoog op het verlanglijstje. “Ik 
heb nog een weg te gaan, maar de 
mogelijkheden die het bedrijf me 
biedt zijn mooi.” Met deze woorden 
besluit Jana het interview. We wen-
sen Jana, haar man en familie het 
allerbeste. Ze zijn een toonbeeld van 
familiale landbouw. Doe zo verder! 

Mark Wulfrancke 


