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Ilse Van den Broeck

40 liter per koe melken: 
maatschappelijk verantwoord?

Breed samengestelde werkgroep: input 

vanuit diverse invalshoeken!

• Een snel evoluerende rundveehouderij

• In een snel evoluerende, veeleisende maatschappij

Uitgangspunt
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Sprekers

René Van Buitenen (hoofdredacteur ZuivelZicht)

• Standpunten vanuit de keten

� Verwerking

� Retail

� Consumenten

Jelle Goossens (Vredeseilanden – Ricolto)

• Streven naar een eerlijke prijs

Opzet

Landbouwers aan het woord

Korte bedrijfsvoorstelling/strategie door:

Luc Nouwen

• Vlaming

Antoon Vissers

• Nederlander

Opzet
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Debat

Opzet

Hoge productie

in combinatie met 

Sociaal en maatschappelijk 

duurzaam karakter

Het kan?!

• Moderator: Franky De Letter (Melkveebedrijf)

• Participatie: mogelijkheid tot vraagstelling via SMS 

Laat je inspireren!

• Boeiend, participatief seminarie voor de melkveehouder 

van morgen

• Hoe staat jouw bedrijf in de maatschappij?

Conclusie
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Praktische info

10.00u: aanvang seminarie

12.00u: netwerkmoment en drink

13.00u: einde

Locatie
Seminarieruimte Agridagen (hal 5)

Weelde Depot, Geeneinde 54, 2381 Ravels

Programma: vrijdag 16 februari

Dit seminarie wordt u aangeboden door:
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Ilse Van den Broeck

Inspiratie- en netwerksessie verbrede landbouw:
“Welke keuze maak jij? 

Collega-landbouwers doen hun verhaal uit de doeken”

Laat je inspireren door je collega-landbouwers 

en zet de stap naar verbrede landbouw!

Uitgangspunt

• Inspiratiemoment

• Netwerkmoment
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Luister naar het verhaal van verschillende 

collega-landbouwers en grijp nadien je 

kans om je vragen persoonlijk te stellen

Opzet

Samen met de landbouwers zoomen we in op deze vormen 

van verbrede landbouw:

• Landbouweducatie

• Landbouwrecreatie

• Korte keten 

• Zorglandbouw

• Landschapsbeheer

Praktische info

13.30u: aanvang inspiratie- en netwerksessie

14.45u: netwerkmoment en drink

16.00u: einde

Locatie
Seminarieruimte Agridagen (hal 5)

Weelde Depot, Geeneinde 54, 2381 Ravels

Programma: vrijdag 16 februari
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Dit seminarie wordt u aangeboden door:

Tom Destoop

Crisiscommunicatie, 
hoe pakken we dit aan?
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Partners

• Zoektocht naar thema’s die leven in de pluimveehouderij

• Belang van communicatie in tijden van crisis

� Welke rol kunnen landbouwers hierin spelen?

� Andere spelers in de sector?

Insteek

Yves Panneels

Spreker

• Zelfstandig expert crisiscommunicatie

� Woordvoerder VLM Airlines

� Recent actief in het slachthuis van Tielt
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Trots

• Onmisbare factor bij communicatie

• Pluimveehouderij produceert topproducten

� Nutritioneel

� Ecologisch

Zijn wij ons hier nog voldoende van bewust?

Insteek

Tom Vandenbussche

• Diëtist van heel wat wielrenners

Spreker
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Opzet

• Paneldebat onder leiding van Jacques Van Outryve

Panelgesprek

6 eminente experten in hun vakgebied

• Theo Niewold (hoogleraar voeding en gezondheid aan de 

KU Leuven)

• Anouk Van Wouwe (Promotie en Communicatie manager 

bij VLAM)

• Luc Maertens (oud-medewerker van ILVO en 

ervaringsdeskundige)

• Hilko Ellen (medewerker van de Wageningen University & 

Research)

• Eric Van Meervenne (Vlaamse vleeskuikenhouder, 

voorzitter van de vakgroep Pluimvee Boerenbond)

• Eric Hubers (Nederlandse leghennenhouder, voorzitter van 

de vakgroep pluimveehouderij LTO)

Panelgesprek
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Laat je inspireren!

• Leer bij over communicatie in tijden van crisis

• Herontdek uw product

• Gebruik de twee bovenstaande in uw eigen omgeving

Conclusie

Praktische info

18u15: ontvangst

18u30: aanvang seminarie

20u00: netwerkmoment en drink

21u00: einde

Locatie
Seminarieruimte Agridagen (hal 5)

Weelde Depo, Geeneinde 54, 2381 Ravels

Programma vrijdag 16 februari
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Dit seminarie wordt u aangeboden door:

Patrick Herijgers

Een volgende crisis? 
Ik ben gewapend!
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Partners

• Zoektocht naar een onderwerp dat leeft in de 

varkenshouderij

�Na zovele jaren van diepe crisis is dit onderwerp 

onvermijdelijk

Kunnen we hier iets uit leren?

Insteek

4 landbouwers delen hun strategie

Dries Beck (Groep Beck-Vanthillo)

• trok de kaart van de schaalvergroting

John Lorist (Frievar)

• koos ervoor via een label meerwaarde te creëren

Koen Goethals

• beschermt zich tegen de wispelturige markt via 

contractwerking

Bart Vergote

• optimaliseerde zijn bedrijfsvoering maximaal

Sprekers
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Externe visie

Paul Peeters (zaakvoerder Equinox)

• Strategieën becommentariëren

• Ondernemersinzichten uit voedingsindustrie toepassen

Sprekers

Moderator

• Franky De Letter (Varkensbedrijf)

• Participatie: mogelijkheid tot vraagstelling via SMS 

Debat
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Laat je inspireren!

Boeiend, participatief seminarie voor én door varkenshouders

Conclusie

Praktische info

10.00u: aanvang seminarie

12.00u: netwerkmoment en drink

13.00u: einde

Locatie
Seminarieruimte Agridagen (hal 5)

Weelde Depot, Geeneinde 54, 2381 Ravels

Programma: zaterdag 17 februari
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Dit seminarie wordt u aangeboden door:

Patrick Herijgers - DLV

Aankondiging 
fytonascholing
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Tom Destoop

Biologische veehouderij, een 
haalbare kaart?



18/01/2018

18

Biosector

• Vraag naar bioproducten, ook naar bioveehouderij, neemt 

steeds toe:

� Delhaize: “We hebben reeds 56 bio producten in vers vlees en 

gevogelte en plannen een uitbreiding van dit gamma”

� Belki: “We zijn op zoek naar een aantal bijkomende producenten 

van biologische vleeskippen”

� VLAM: “Biologische eieren nemen een marktaandeel in van meer 

dan 10%. De vraag neemt al jaren toe”

Insteek

Economische parameters

• Marktperspectieven

• Afzetpartners

• Prijszetting

Info
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Visie

• Speerpunten van bioveehouderij

• Basisregels

• Ondersteuning

Info

Laat je inspireren!

• Maak kennis met de biosector

• Ontdek de perspectieven die er te verwachten zijn

• Leer over het wettelijk kader dat daartegenover staat

Conclusie
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Praktische info

10.00u: aanvang seminarie

11.30u: einde

Locatie
Seminarieruimte Agridagen (hal 5)

Weelde Depot, Geeneinde 54, 2381 Ravels

Programma: zondag 18 februari

Dit seminarie wordt u aangeboden door:
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Praktische info

Idem voor alle seminaries

• Seminarie rundveehouderij:
� “40 liter per koe melken: maatschappelijk verantwoord?”

• Seminarie provincie Antwerpen:
� “Inspiratie- en netwerksessie verbrede landbouw”

• Seminarie pluimveehouderij:
� “Crisiscommunicatie, hoe pakken we dit aan?”

• Seminarie varkenshouderij:
� “Een volgende crisis? Ik ben gewapend!”

• Seminarie Bio:
� “Biologische veehouderij, een haalbare kaart?”

Inschrijven

Praktische info

• Schrijf nu in via www.agridagen.be

• Klik op de knop “inschrijving seminaries”

• Vink het (de) seminarie(s) aan dat (die) u wil bijwonen

• Toegang tot het seminarie is gratis inbegrepen in de 

toegangsprijs voor de AGRIDAGEN 2018

Inschrijven
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Persmoment Belgabroed

Voorstelling innovatie

Vrijdag 16 februari om 17.00u


