“Ik ben een sociale koeienmadam”
Mieke Vander Schueren
Idegem

“Frietjes recht van het veld”
Isabelle Solomé
Evergem

“Onze zorggasten werken mee”
Pieter en Annelies Van Poucke- Marchand
Lokeren

“Op mijn velden groeit isolatie”
Mathieu Hendrickx
Herzele

Hoe zet jij in op de toekomst?
Infomarkt: Land- en tuinbouw in zijn vele facetten
dinsdag 28 januari 2020, Geraardsbergen
“Onze klanten proeven en beleven
de boerderij”
Leen Gielis
Zottegem

“Bio uit de Vlaamse Ardennen,
dat smaakt!”
Guy Depraetere
Lierde

“Mijn ploeg staat al 10 jaar op stal”
Herman D’Hauwe
Sint-Lievens-Houtem

“Welkom in de boerderij
van de toekomst”
Bart en Marijke Vanderstraeten- D’Hertefelt
Merchtem

“Boeren in Vlaanderen
en Wallonië”
Lieven de Stoppeleire
Elzele

programma

Infomarkt: Land- en tuinbouw in zijn vele facetten

09.45 uur

onthaal met koffie en mattentaartje en infostandenmarkt

dinsdag 28 januari 2020, Geraardsbergen

10.20 uur

welkomstwoord door Blijde Vercamer, Landelijke Gilden en Eric Claeys,
Algemeen Boerensyndicaat

Steeds vaker kiezen land- en tuinbouwers voor inkomens- en
activiteitenverbreding op hun bedrijf. 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? Wat zijn de succesfactoren en valkuilen? Is een
ommezwaai in het teeltplan een optie? Erken je het belang van een
goede bodem, ook bij wijzigende weersomstandigheden? Is het gras
groener aan de andere kant van de taalgrens?
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.

waar:

10.30 uur
11.00 uur
11.30 uur
12.00 uur

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

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

Hoe gaat het met u? Welzijn in de land- en tuinbouwsector.

Charlotte Prové, Instituut voor landbouw-, visserij- en voedingsonderzoek (ILVO)

Nieuwe teelten introduceren: valkuilen en kansen.

Hilde Muylle, ILVO

Korte keten: technologie en succesfactoren.

Olivier Guiot, ILVO

Een goede bodem is goud waard.

Maarten Raman, ECO² en Herman D’Hauwe, akkerbouwbedrijf in
Sint-Lievens-Houtem

12.40 uur

pauze met broodjes en infostandenmarkt

13.50 uur

tussenwoord door gedeputeerde landbouw en platteland Leentje Grillaert

getuigenissen door land- en tuinbouwers: keuzesessies
Boeren in grensregio. 		
		
Lieven de Stoppeleire		

14.00 uur

14.30 uur

Energie en innovaties.		

Logies en feestjes.

15.00 uur

Telen en verwerken van hennep.

Zorg en hoeveslagerij.

15.30 uur

Bio en biodiversiteit als		
verdienmodel.			

Bart en Marijke Vanderstraeten-		
Mieke Vander Schueren
D’Hertefelt			gemengd bedrijf Den Ighemkouter en
melkveebedrijf Koeweidehof uit		
Valeriushoeve uit Idegem		
Merchtem

Mathieu Hendrickx			
Pieter en Annelies Van Pouckegemengd bedrijf De Bronne uit Herzele
Marchand
						vleesveebedrijf en hoeveslagerij
						De Vierklaver uit Lokeren

Guy Depraetere			
gemengd bedrijf Hof te Muizenhole uit
Lierde
16.00 uur

met medewerking van

Verbinden via korte keten,
educatie en workshops.

gemengd bedrijf uit Elzele		 Leen Gielis
						melkveebedrijf Hoeve ‘t Alkeveld uit
						Zottegem

De Spiraal, Zakkaai 29 te 9500 Geraardsbergen

(ruime gratis parking op wandelafstand aan Arjaan Theater,
Zonnebloemstraat 7 te Geraardsbergen).

Deelnemen is gratis, inschrijven is nodig voor 22 januari 2020
		via www.oost-vlaanderen.be/landbouwverbreding
meer info:

algemene sessie,

moderators Blijde Vercamer en Eric Claeys

afsluitende drink en infostandenmarkt

Pop-up frituur en automaten.
Isabelle Solomé
gemengd bedrijf Linde 72 uit
Evergem

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