UITNODIGING
Vlaamse overheid—Departement Landbouw en Visserij—Afdeling
Duurzame Landbouwontwikkeling nodigt u uit op een

studienamiddag met bedrijfsbezoek

BLONDE D’ AQUITAINE EN
HOEVEVERKOOP
Telkens van 13.15 tot 16.30 uur
Data en locaties:
Donderdag 8 september 2011
Het Portaal, Nieuwstraat 8 — 8755 RUISELEDE
Dinsdag 13 september 2011
‘t Moleken, Rechtstraat 326 — 9160 EKSAARDE
Voor meer info:
Laurence Hubrecht — tel 09/272 23 08
Walter Willems — tel 03/224 92 76

Woord vooraf
Het voorbije decennium werd door de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling de zoötechnische
resultaten van Blonde d’ Aquitaine dieren op een aantal Vlaamse bedrijven verzameld. De gebundelde
resultaten over onder andere afkalfgemak, sterfte, vruchtbaarheid, groei en karkaskwaliteit worden op
deze studienamiddag toegelicht.
Een bijkomende aanvulling op het arbeidsinkomen kan door de verkoop van vleesproducten in eigen
hoevewinkel of via vleespakketten. Een goede planning, zowel technisch als financieel, is echter nodig
om dit project in het globale bedrijfsmanagement in te passen.

Programma


Verwelkoming



Zoötechnische prestaties van Blonde d’ Aquitaine dieren
Resultaten van enkele Vlaamse bedrijven
Laurence Hubrecht , Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO)



Hoe start ik met hoeveverkoop?
Ann Detelder, Steunpunt hoeveproducten



Bedrijfsbezoek aan

Hoeveslagerij Strubbe in Ruiselede (8/9)

Hoeveslagerij De Vierklaver in Eksaarde (13/9)

Wegbeschrijving


Naar Het Portaal, Nieuwstraat 8 in Ruiselede





Komende van de E40 afrit 11 (Aalter) nemen, via N37 richting Ruiselede/Tielt rijden, via N37a naar
centrum Ruiselede rijden, 7e straat links afslaan in de Nieuwstraat
Komende van Tielt via N37 naar Ruiselede rijden, naar O.L. Vrouw kerk rijden, aan kerk links afslaan
en 1ste straat rechts afslaan in de Nieuwstraat

Naar ‘ t Moleken, Rechtstraat 326 in Eksaarde






Komende van Gent afrit 11 (Beervelde) nemen, richting Lochristi rijden (N449), aan 2e lichten
rechts afslaan (N70), net voorbij kerk Zeveneken links afslaan (Hoekstraat), 2e straat rechts is de
Rechtstraat, +2 km verder bevindt de zaal zich aan de linkerkant
Komende van Antwerpen afrit 12 (Lokeren) nemen, via N47 en N70 richting Lochtisti rijden, aan
rondpunt rechts afslaan richting Doorselaar, voorbij de kerk 3e straat rechts nemen en de straat
blijven volgen tot het T-kruispunt, rechts afslaan in de Rechtstraat, de zaal bevindt zich links
Komende van de E34 afrit Zelzate nemen en via N449 naar Zaffelare en daarna naar Eksaarde rijden, de zaal bevindt zich +2 km vóór het dorp van Eksaarde

