
UITNODIGING

Bio werkt!
INFONAMIDDAG - 6 JUNI 2013

PPK ‘PAMEL’ - MOLENSTRAAT 26 - 1760 ROOSDAAL

Tijdens de week van de bio van 1 tot 9 juni zijn 
alle schijnwerpers gericht op de biologische 
producten en producenten. Maar de biologi-
sche sector is continu in evolutie. Een proces 
dat bepaald wordt door het samenspel van 
landbouwer, handel en verwerking, distributie, 
consument, beleid, onderzoek en voorlichting. 

De voortrekkersrol en maatschappelijke voorbeeldfunc-
tie van bio staan buiten kijf. Dat Bio ook ambities heeft 
en gewoonweg werkt, illustreren we graag tijdens 
deze infonamiddag in het Provinciaal Proefcentrum 
voor Kleinfruit te Pamel. Dit studiemoment, waarin de 
verschillende facetten van de biologische sector aan 
bod komen, staat open voor alle geïnteresseerden zo-
als beleidsmedewerkers, aankoopverantwoordelijken 
en exporteurs, consulenten, onderzoekers en land- en 
tuinbouwers.

Inschrijven: kunt u door uiterlijk op 3 juni 2013 uw 
aanwezigheid te melden via onderstaand formulier 
of www.vlaamsbrabant.be/biowerkt

Deelname is gratis.
Beleidsverantwoordelijke: Monique Swinnen, 

gedeputeerde voor land- en tuinbouw

13.30 uur Onthaal

13.45 uur     Inleiding, door Johan Verstrynge

14.00 uur   Strategie door handel en 
verwerking voor bio:

- Bio zoekt keten, door Paul Verbeke
- Belorta, door Filip Fontaine 
- Zelfoogstboerderij, door Jen Nold

Pauze

15.15 uur Omschakelen naar bio,
door Sofi e Hoste

15.35 uur Het belang van kennis voor 
bio

-  Kennisdoorstroming en uitwisse-
ling, door An Jamart

-  Netwerk Onderzoek Biologische 
Landbouw & voeding (NOBL) en , 
Coördinatiecentrum praktijkgericht 

onderzoek en voorlichting Biolo-
gische Teelt (CCBT), door Carmen 
Landuyt

-  De werking van het Provinciaal 
Proefcentrum voor Kleinfruit te 
Pamel, door Yves Hendrickx

16.20 uur  Bio en maatschappelijke 
trends, door Frederik Ghys

16.30 uur  Conclusies, door Joris Relaes, 
kabinetschef landbouw, minister-
President Peeters

16.45 uur  Panelgesprek, met moderator 
Ine Vervaeke

17.15 uur  Netwerkreceptie met 
bio-broodjes en verschillende 
aardbeirassen

PROGRAMMA

Gelieve uiterlijk voor 3 juni 2013 terug te sturen naar (Provincie Vlaams-Brabant, dienst land- en tuinbouw, Provincieplein 1, 
3010 Leuven), te mailen naar landbouw@vlaamsbrabant.be of te faxen naar 016-26 72 61.

ANTWOORDKAART   INFONAMIDDAG BIO WERKT!    

________________________________________________________   ____________________________________________________
naam          voornaam

________________________________________________________   ____________________________________________________ 
e-mail                      telefoonnr.

________________________________________________________   ____________________________________________________ 
adres          gemeente

________________________________________________________   Zal deelnemen aan de netwerkreceptie om 17.15 uur.
organisatie


