


 

 
 

 INLICHTINGEN 

Voor meer info: ie-net vzw • Christine Mortelmans • tel 03-260 08 63 • Christine.mortelmans@ie-net.be. Deze 
studienamiddag is een vormingsactiviteit die gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid en de Europese Unie. 

 

VLEES IN DE WEEGSCHAAL 
CONSUMPTIE EN PRODUCTIE ONDER SPANNING 

Deze studiedag gaat door op dinsdag 26 november 2013 in het auditorium van ILVO, Eenheid Plant, 

Caritasstraat 21, 9090 Melle, België. Inschrijven is noodzakelijk. 

HET OPZET 

De veehouderij wordt geconfronteerd met maatschappelijke en demografische veranderingen die het 
vleesverbruik beïnvloeden. Tijdens deze studienamiddag wordt een beeld geschetst van deze veranderingen, 
hun invloed op de consumptie (zowel kwalitatief als kwantitatief) en hoe een aantal schakels in de keten zich 
hieraan (zullen) (moeten) aanpassen. 

PROGRAMMA 

12u30: Ontvangst met broodjes 

13u30: Welkom en inleiding door dr.ir. André Calus, voorzitter van de werkgroep Dierlijke Productie 

13u35: 

• Wereldmarkt voor vlees(producten): trends en gevolgen ervan voor de productieketen 

Ir. Joris Coenen, Belgian Meat Office, VLAM 

• Consumentengedrag en invloedsfactoren 

Prof. dr. ir. Wim Verbeke, Vakgroep Landbouweconomie, Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, UGent 

14u45: Koffiepauze aangeboden door ILVO-Dier 

15u05:  

• Naar een nieuwe coalitie: duurzame vleesproductie, duurzame handel en prijsvorming en 

duurzame consumptie 

Ir. Guy Vandepoel, Boerenbond 

• Zijn eetbare insecten een alternatief voor vlees? 

Dr. Mik Van der Borght, KULeuven 

16u00: Panelgesprek ingeleid door dr. ir. Stef Aerts, KAHO Sint-Lieven en gemodereerd door  

 dr.ir. André Calus 

16u45: Receptie 

HOE TE BEREIKEN 

Met het openbaar vervoer: vanaf het Station Gent Sint-Pieters bus nr. 43 lijn "Gent Blaarmeersen - Melle Caritas" 

nemen tot het Psych. Centrum Caritas (duur bustraject ca 20 min.). Neem Caritasstraat richting Melle. De vestiging 

bevindt zich een 800-tal m verder. 

Met de wagen: komende van E40, afrit 16 (Merelbeke) richting "Faculteit Diergeneeskunde" volgen. Aan de rotonde bij 

de Faculteit voorbij de ingang van de Faculteit de tweede afslag nemen en volgen tot aan de volgende rotonde. Neem 

daar de tweede afslag (Caritasstraat) (de eerste afslag is in deze richting niet toegelaten). Net voor de brug (E40) rechts 

is de toegangsweg naar de ILVO site. 

Komende van E17 aan knooppunt Destelbergen de ring rond Gent (R4) richting Eeklo nemen, neem afrit Melle. Kies 

richting Melle (rechts). Aan de eerste verkeerslichten naar rechts, onder de spoorwegtunnel door en dan direct naar 

rechts. Neem de eerste straat links. Volg deze weg tot u de Gontrodeheirweg kunt kruisen (volg de pijl naar E40 en Psych. 

Centrum). Net na de brug (E40) links is de ingangsweg. 

INSCHRIJVEN 

Deelname aan de studienamiddag (prijzen zijn excl. 21% BTW ) : 50 euro voor niet-leden / 40 euro voor persoonlijke 

leden ie-net (KVIV – VIK), bedrijfsleden ie-net, leden leraars, ambtenaren, leden 65+, bestuursleden AP&E / 25 euro voor 

studenten. Inschrijven is verplicht via www.ie-net.be. 
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