
Studiedag agriflanderS

duurzame ontwikkeling 
in de landbouw:
Hoe pakken we Het aan? 

agenda
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Ludwig Lauwers (ILVo)

Staan we waar we gehoopt  

hadden? 

prof. Dirk Reheul (UGent) en prof. 

e.Mathijs (kUL)  

discutant: Dirk Bergen  

(Dep. Landbouw en Visserij)

landbouwersinitiatieven:  

aanpak vanuit het werkveld. 

Henk Heinhuis (Veldleeuwerik, nl) 

discutant: Guido Lammerant  

(Duragr’ISo)

Vooruitblik naar de toekomst: 

duurzaamheid samen aanpakken … 

… vanuit de sector 

piet Vanthemsche (Boerenbond) 

an Jamart (Bioforum) 

discutant: Frans aarts (wUR, nI)

… en het beleid (eu) 

Inge Van oost (DG agri)

ruimte voor debat 

wat hebben we geleerd?

waarom?

Zowat alle betrokkenen bij landbouw  voelen de nood om duurzaam-

heid te vertalen in de praktijk. Initiatieven vanuit verschillende hoeken 

rijzen als paddenstoelen uit de grond. De studienamiddag zoekt een lijn 

in de concrete acties die vanuit landbouwers, landbouwersorganisaties, 

wetenschap en overheid genomen worden. we wisselen van gedachten 

en zoeken een antwoord op de vraag: hoe pakken we duurzame land-

bouw in Vlaanderen concreet aan?

Voor wie? 

alle betrokkenen bij de landbouwpraktijk: landbouwers, overheid, we-

tenschappers, adviseurs, landbouwersorganisaties, …

ruimte voor debat

op deze studiedag willen we een debat creëren met verschillende be-

trokkenen uit de Vlaamse landbouw. Getuigenissen zullen dienen als 

aanzet, waarna een discutant via kritische reflecties het debat zal voe-

den. andere aanwezigen op de studiedag worden uitgenodigd om deel 

te nemen aan het debat. een moderator van het ILVo leidt het geheel in 

goede banen.



talrijke initiatieven met eenzelfde doel:  
duurzame landbouw.

De laatste jaren waren er verschillende initiatieven om een verduurzaming van de landbouw concreet te verwezenlijken. 

onder meer het (europese en Vlaamse) beleid, de landbouwersorganisaties, de keten, maar ook de landbouwers zelf on-

dernamen actie op dit vlak. ook voor de toekomst hebben deze spelers concrete plannen. Stuk voor stuk veelbelovende 

projecten, die slechts kunnen slagen mits er onderlinge afstemming is met andere betrokkenen in het werkveld. Dit laatste 

vormde de aanleiding voor het doel van deze studiedag.

Het duurzaamheidstraject in de Vlaamse landbouw: samen denken we vooruit.

De bedoeling van deze studiedag is om het brede werkveld in Vlaanderen op de hoogte te brengen van de vele initiatieven 

bij de verschillende spelers en hierover van gedachten te wisselen. Hierbij komen getuigenissen van een concrete aanpak 

van landbouwers, landbouwersorganisaties, het beleid, en onderzoeks- en praktijkcentra aan bod. Deze getuigenissen vor-

men telkens het vertrekpunt van één bepaalde groep en tonen aan dat er nood is aan bredere samenwerking binnen de 

sector.

alle neuzen in dezelfde richting

Door diverse spelers uit de landbouwsector samen te brengen, ontstaat een dialoog waaruit we van elkaar kunnen le-

ren. Inzichten in standpunten en verwachtingen van anderen kunnen bijdragen tot bredere samenwerkingsverbanden en 

meer succesvolle initiatieven in de toekomst.

Praktisch

wanneer? 

Donderdag 10 januari 2013, 

13u30 - 16u30 Studienamiddag 

aansluitend receptie

waar?  

agriflanders,  

Flanders expo Gent, auditorium 1

inschrijven? 

Voor 31 december mailen naar l&m    ilvo.vlaanderen.be

organisatie: 

ILVo - eenheid Landbouw en Maatschappij  

Dagvoorzitter: Joost Dessein 

info:  

www.agriflanders.be  

Laure.triste@ilvo.vlaanderen.be


