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Seminarie
Rundveehouderij

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

Vrijdag 16 februari 2018 om 10.00u
Alle info op

www.agridagen.be

“40 liter per koe melken:
maatschappelijk verantwoord?”
De melkveehouderij evolueert snel, hierdoor halen steeds meer
landbouwers de magische grens van 40 liter per koe per dag.
Daartegenover staat een steeds kritischere maatschappij op vlak van
milieu, dierenwelzijn, … De vraag stelt zich dus of de maatschappij klaar is
voor deze trend.
Twee melkveehouders getuigen over hun aanpak die, volgens hen, wel
degelijk past bij duurzame landbouw. René van Buitenen, hoofdredacteur
van het brancheblad ZuivelZicht en woordvoerder van NZO (Nederlandse
Zuivel Organisatie), schetst de verschillende standpunten doorheen de
keten. Hoe gaan zuivelverwerkers, retailers en consumentenorganisaties
om met deze problematiek?
Jelle Goossens, woordvoerder van Vredeseilanden, kadert de discussie in
het streven van de sector naar een eerlijke prijs.
Franky De Letter, hoofdredacteur van het vakblad Melkveebedrijf, leidt
de discussie in goede banen. Kom luisteren en participeer o.a. via SMSvraagstelling. Laat je inspireren.

Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt!
Schrijf u nu in via www.agridagen.be
Klik op de knop “inschrijving seminaries” en vink vervolgens
het (de) seminarie(s) aan dat (die) u wil bijwonen. Toegang tot
het seminarie is gratis inbegrepen in de toegangsprijs voor de
AGRIDAGEN 2018.

Locatie:
Seminarieruimte Agridagen
Weelde Depot, Geeneinde 54, 2381 Ravels

Programma:
10.00u: aanvang seminarie
René van Buitenen stelt de standpunten over duurzame melkproductie doorheen
de keten op scherp.
De melkveehouders Luc Nouwen (Balen) en Antoon Vissers (Tholen) stellen hun
hoogproductief bedrijf en management ter zake voor.
Jelle Goossens pleit voor een eerlijke melkprijs.
12.00u: netwerkmoment
13.00u: einde

Panelleden:

Antoon Vissers baat een melkveebedrijf uit in het Nederlandse Tholen. Hij streeft op zijn bedrijf
extreem hoge melkgiften na in combinatie met een nauwe band met zijn omgeving en de maatschappij.
Zo ontvangt hij geregeld scholen en groepen.
Luc Nouwen runt in Balen een gespecialiseerd melkveebedrijf. Hij is constant op zoek naar innovatieve
technieken om de gezondheidsstatus van de veestapel te optimaliseren. Daarnaast bouwt hij steeds
verder aan het sociaal en maatschappelijk duurzaam karakter van zijn hoeve.
René Van Buitenen is hoofdredacteur van ZuivelZicht. Dit is een onafhankelijk vak- en nieuwsblad voor
de Nederlandse en Belgische zuivelketen. Het besteedt aandacht aan melkveehouderij- en zuivelzaken in
de keten. Zwaartepunten daarbij zijn het EU-zuivelbeleid en de consequenties daarvan voor de zuivelketen,
algemene productstrategieën van zuivelondernemingen, zuivel in het winkelschap, consumententrends, …
Jelle Goossens komt spreken namens Vredeseilanden (Ricolto). Vredeseilanden wordt snel geassocieerd
met landbouw(ers) in het zuiden. Ze zijn echter ook sterk begaan met het welzijn van onze landbouwers.
Een degelijk inkomen en een versterking van de positie van landbouwers in de keten zijn belangrijke
waarden voor Vredeseilanden.

Moderator:

Franky De Letter werd landbouwkundig ingenieur aan de UGent in 1981, richting landbouweconomie en
-sociologie. Hij haalde tevens een postgraduaat in de dierlijke productie (ITG Antwerpen 1982). Na een
korte studie PR en journalistiek (Gent 1991) ging hij in 1992 aan de slag als redacteur bij Rekad Uitgeverij
(Herentals) met als specialisatie intensieve veeteelt. Franky De Letter is hoofdredacteur van het vakblad
MELKVEEBEDRIJF sinds 1999.

Dit seminarie wordt u aangeboden door:

studie- en adviesbureau

