“Ik doe aan agrarisch landschapsbeheer”
Lut D’Hondt
Maldegem

“Van hoeveslager tot transporteur”
Dieter De Baere
Eeklo

“Ik sta op de markt”

“Vleesvee in natuurgebied”

Laurens De Middeleer,
Denderhoutem

Kris Van Royen
Kieldrecht

“Mijn zorggasten werken mee”

Peter en Monique Van Kerckhove-Vervaet
Lokeren

Hoe zet jij in op de toekomst?
Infomarkt: Land- en tuinbouw in zijn vele facetten
dinsdag 5 februari 2019, Aalter

“Natuur in eigen handen”

Marc Govaert
Sint-Laureins

“Feestje met verse melk”

Karen Verplancke
Lochristi

“Mijn klanten proeven, plukken
en beleven de appel”

Bart Picard
Horebeke

“Energie voor 5000 gezinnen”

Frederik Muylaert en Valerie Vandaele
Zomergem

Infomarkt: Land- en tuinbouw in zijn vele facetten
dinsdag 5 februari 2019, Aalter

Steeds vaker kiezen land- en tuinbouwers voor inkomens- en
activiteitenverbreding op hun bedrijf. Deze nieuwe weg wordt
ingeslaan uit ‘goesting’, maar nog vaker uit noodzaak. Het gaat niet
enkel over de verkoop van hoeveproducten of het aanbieden van zorg
en educatie. Ook agrarisch natuurbeheer en de productie van energie
zorgen voor een bijkomend inkomen en risicospreiding.
Overweeg jij ook bijkomende economische activiteiten op je land- of
tuinbouwbedrijf? Wil je wegwijs geraken in de regelgeving? Of is een
volledige ommezwaai de beste optie?

programma
12.00 uur

onthaal met broodjes en infostandenmarkt

13.30 uur

welkomstwoord door gedeputeerde Landbouw & Platteland, Leentje Grillaert

algemene sessie,
begeleid door Eddy Matthys, Landelijke Gilden
13.45 uur
14.05 uur

waar:

De Kadans, Stationsstraat 71 in Aalter,

14.25 uur

14.45 uur

getuigenissen door land- en tuinbouwers, keuzesessies

15.10 uur

15.30 uur

Educatie en zorg op de boerderij

Distributie voor derden

Peter en Monique Van Kerckhove-Vervaet
geitenboerderij ‘t Eikenhof, Lokeren

Dieter De Baere
hoeveslagerij ’t Pauwenhof, Eeklo

Verkoop via hoevemobiel en
verjaardagsfeestjes op de boerderij

Veeteelt in natuurgebied

Karen Verplancke
melkveebedrijf de Petrushoeve, Lochristi
15.50 uur

landbouw@oost-vlaanderen.be of telefonisch 09 267 86 79

Verwerking en verkoop thuis en op
de markt
Laurens De Middeleer
schapenmelkerij Bosschelle, Haaltert

16.10 uur

16.30 uur

met medewerking van

pauze

ingeleid door Eric Claeys, Algemeen Boerensyndicaat

Deelnemen is gratis, inschrijven is nodig voor 31 januari 2019 		
via www.oost-vlaanderen.be/landbouwverbreding
meer info:

Omgaan met omgeving als verbreding
Marc Govaert, hoeve Engelendael, Sint-Laureins

(ruime gratis parking op wandelafstand aan het gemeentehuis)

(bij de inschrijving kan je aangeven welke getuigenissen je wil volgen)

Hoeveproducten in wetten, regels en cijfers
Ann Detelder, Steunpunt Korte Keten

Laat je inspireren door de getuigenis van 9 landbouwers, die zich
ontpopten tot multifunctioneel agrarisch ondernemer.
Heb je een specifieke vraag? Dan kan je terecht op de
infostandenmarkt.

Een boer wil gewoon boeren: Omgaan met verandering. Heroriëntering.
Geert Storme, gewezen coördinator van het Leaderproject ‘Zot van (‘t) Boeren

Geert en Kris Meersschaert-Van Royen
Saeftingherhof, Kieldrecht

Energie als landbouwtak
Valerie Vandaele
agro-energiek, Zomergem

Zelfpluk en automaten

Agrarisch landschapsbeheer

Bart Picard
fruithoeve Picard, Horebeke

Lut D’Hondt
melkvee- en schapenbedrijf
Ter Paddepoele, Maldegem

Afsluitende drink en mogelijkheid tot bezoek infostanden

V.U. Leentje Grillaert, gedeputeerde, p.a. gouvernementstraat 1, 9000 Gent

Hoe zet jij in op de toekomst?

