
 

 Uitnodiging 

 

www.vlaanderen.be/landbouw 

Het Departement Landbouw en Visserij en de praktijkcentra varkens en rundvee 
nodigen alle rundvee- en varkenshouders uit voor de eerste 

VEETOURNEE  

   

30 MEI - GEEL 
3 JULI - KORTIJK 

PROGRAMMA   
9.30u - 10.00u Welkom met koffie en cake  

10.00u - 11.45u Plenaire sessie    

 Welkomstwoord door Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw 
 De gevaren van mest- en silogassen, Jetty Middelkoop (adviseur gevaarlijke stoffen, brandweer 

Amsterdam) 
Jaarlijks gebeuren ongevallen met mest- of silogassen, waarbij mensen ernstig gewond raken of 
zelfs overlijden. Jetty Middelkoop legt de vinger op de wonde en geeft concrete tips voor 
veehouders. 

 KRATOS: Raad op maat, Maxime Bolle (Departement Landbouw en Visserij) 
Dankzij Kratos kunt u als land- of tuinbouwer gratis advies op maat van uw bedrijf aanvragen 
over meerdere onderwerpen. Maxime Bolle illustreert wat deze maatregel voor veehouders kan 
betekenen. 

11.45u – 13.15u: Walking dinner en minibeurs    

 Mestgassen: hoe vermijd ik ongevallen 
 Optimale slachtgewicht van vleesvarkens 
 Ammoniakreducerende maatregelen op een rundveebedrijf 
 Belbeef: producentenportaal 
 Het Varkensloket 
 VPOV (Vlaamse producentenorganisatie voor varkenshouders)  
 De Food Pilot 
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13.30u - 16.00u: Parallelle sessies 

Bij inschrijving kiest u twee sessies uit volgende aanbod van acht sessies: 

Smart Farming Smart farming in de rundveehouderij: 
heden & toekomst 

Kristine Piccart, ILVO 
 

Bedrijfsstrategieën Maak onderbouwde bedrijfskeuzes met 
tool Routeplanner Melkvee 

Ilse Louwagie, Inagro 
 

Bedrijfsstrategieën Omschakeling naar een biologisch 
rundveebedrijf 

Sander Van Haver, 
Innovatiesteunpunt  

Bioveiligheid Maatregelen om de insleep en versleep 
van ziekteverwekkers op het 
rundveebedrijfte vermijden 

Charlotte Brossé, DGZ 
 

Biociden Welke producten kunnen ingezet 
worden en welke procedure moet u 
als veehouder volgen 

Ali Qadari , FOD 
volksgezondheid   

Dierengezondheid Antibioticareductie: goed voor 
gezondheid en portemonnee 

Jeroen Dewulf, AMCRA 
 

Dierenwelzijn Hoe ga ik om met grote tomen: do’s 
and don'ts 

Jeroen Degroote, UGent 
 

Selectie en fokkerij De juiste beerkeuze Alice Van den Broeke, 
ILVO  

WAAR 
 30 mei 2018, Thomas More Kempen vzw, Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel 
 3 juli 2018,  Vives, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk 
 

INSCHRIJVEN 
Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht via deze inschrijvingslink. Vergeet niet de locatie (Geel of 
Kortrijk) te kiezen en uw twee voorkeuren voor parallelle sessies aan te geven. 
 

MEER INFORMATIE 
Web: https://lv.vlaanderen.be/veetournee 
Mail: sectoradvies@lv.vlaanderen.be  
Tel: +32 9 276 28 59 / +32 492 23 92 18 (Andries Colman) 
 
Deze veetournee kwam tot stand met de medewerking van:  
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