H O O F D S P O N S O R

P R E S E N T E E R T
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Seminarie
Rundveehouderij

Weelde Depot
Geeneinde, 2381 Ravels
Weelde
Depot
open van
10.00u
tot 18.00u
Geeneinde 54, 2381 Ravels
open van 10.00u tot 18.00u

Vrijdag 20 mei 2022 om 10.30u
Seminarietent (hal 1)

Mag de koe nog loeien?
De klimatologische en maatschappelijke uitdagingen voor
de land- en tuinbouwsector worden steeds duidelijker, niet
op zijn minst door het voorgestelde stikstofbeleid. Dat is
voor de rundveehouderij niet anders. Toch zien heel wat
partijen ook op langere termijn een plaats voor onze sector in
Vlaanderen. Joris Relaes interpreteert, vanuit de wetenschap,
de verschillende cijfers die te pas en te onpas over de sector
aangehaald worden. Hij licht ook toe hoe de sector zich in de
toekomst kan bestendigen.
Dat de melkveesector nauw verbonden is met de
zuivelindustrie hoeft weinig uitleg. Deze schakel is dan ook
cruciaal voor elke melkveehouder. Renaat Debergh licht toe
hoe BCZ kijkt naar de PAS-problematiek. Daarnaast staat de
zuivelindustrie dicht bij de consument. Hoe gaat die om met de
maatschappelijke trends?

Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt!
Schrijf u nu in via www.agridagen.be
Toegang tot het seminarie is gratis inbegrepen in de
toegangsprijs voor de AGRIDAGEN 2022.

Dit seminarie wordt u aangeboden door:

studie- en adviesbureau

Alle info op

www.agridagen.be

Programma:
10.30u: aanvang seminarie
Joris Relaes: “Klimatologische en
maatschappelijke verwachtingen met een
wetenschappelijke blik bekeken.”
Renaat Debergh: “Hoe ziet de
zuivelindustrie de evoluties in de sector?”
Interview met een melkveehouder: Filip
Hermans
Panelgesprek met mogelijkheid tot SMSvraagstelling
12.00u: netwerkmoment
13.00u: einde

Sprekers:
Joris Relaes: administrateur-generaal Instituut voor
Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO)
Renaat Debergh: afgevaardigd bestuurder bij BCZ-CBL; BCZ
is de beroepsvereniging van de zuivelindustrie in België. De
leden van BCZ, de zuivelondernemingen, halen ongeveer 98%
van de melk op bij de boer en verwerken die tot lekkere en
gezonde zuivelproducten.
Filip Hermans: melkveehouder
Moderator:
Hanne Leirs: adviseur milieubeleid Boerenbond

