
UITNODIGING
Woensdag 4 maart 2020 om 13 u
Inagro, Rumbeke-Beitem

Derde trefdag - Biologische Landbouw
Groeien in balans

PROGRAMMA

13.00 u Ontvangst

13.30 u • Verwelkoming - 1000 hectare bio gevonden? Een terugblik naar 2015 - Bart Naeyaert, gedeputeerde voor 
Landbouw en Visserij

• Ontwikkeling van biologische akkerbouw en groenteteelt in Vlaanderen, Wallonië en onze buurlanden - 
Paul Verbeke (Bioforum Vlaanderen) en Loes Mertens (Bio Wallonië)

• De nieuwe verwachtingen van de klant rond verse groenten - Sven Vandevoorde (Delhaize)
• Vakmanschap van lokale akker tot lokale bakker - Hendrik Durnez (Biobakkerij De Trog)

15.15 u Pauze met infomarkt

15.45 u • Wat verwacht de consument van bio? - Luc Van Bellegem (VLAM)
• Onder de oppervlakkigheid van het lastenboek is biologische landbouw stevig verankerd - Lieve 

Vercauteren (Bioforum Vlaanderen)
• Biologisch groeien in balans? Panelgesprek met Lieve Vercauteren (Bioforum Vlaanderen), Lieven 

Delanote (Inagro), Karel Dewaele (omschakelende teler), Thierry Beaucarne (bioteler) en Sven Vandevoorde 
(Delhaize) o.l.v. Lieven Louwagie (provincie West-Vlaanderen)

17.15 u Netwerkreceptie & infomarkt

PRAKTISCH
Waar? Inagro, Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke-Beitem
Wanneer? Woensdag 4 maart 2020 van 13.00 u tot 17.15 u
Kostprijs? Gratis. Inschrijven is gewenst via www.inagro.be/inschrijven
Meer info? Voor vragen mail of bel Lieven Delanote, lieven.delanote@inagro.be, 051 27 32 50

De markt voor biologische akkerbouw en groenten groeit. Maar wie is de consument achter deze markt? En 
waar staat biologische landbouw echt voor?
 
Wil je met je bedrijf een andere kant uitgaan en ben je benieuwd of biologische landbouw iets voor jou en je 
bedrijf kan betekenen? Dan biedt deze derde trefdag biologische akkerbouw en groenteteelt een ideaal forum 
om vrijblijvend op verkenning te gaan. De vele stakeholders uit de sector heten je alvast welkom.

>> Wil je er graag bij zijn? Schrijf je dan zeker in via www.inagro.be/inschrijven!
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