
 
 

 
                           

Inspiratiedag Varkens Innovatie Centrum (VIC) 
Sterksel, Nederland 

  

Het VIC en haar partners maakt graag kennis met u ! 

Het Varkens Innovatie Centrum te Sterksel is hét multifunctionele onderzoeks- en innovatiecentrum bij 
uitstek voor de moderne, innovatieve en duurzame varkenshouderij. 

Het VIC heeft naam en faam zowel binnen Nederland als daarbuiten. Alle aspecten van de duurzame 
varkenshouderij komen er aan bod waaronder voeding, welzijn, gezondheid, emissies, huisvesting en 
mineralenmanagement. 

VIC Sterksel is een modern varkensbedrijf met 300 zeugen, 2 400 vleesvarkens en een variëteit aan 
systemen. 

Om u de gelegenheid te geven dit met eigen ogen te bekijken faciliteert de Nederlandse Ambassade in 
België samen met onderstaande organisaties op donderdag 20 november 2014 een inspiratie- en 
kennismakingsbezoek aan het VIC.   

Het programma richt zich tot personen met interesse vanuit professionele hoek voor de varkenssector. 

We kijken ernaar uit om u te verwelkomen op 20 november! 

 

Frits Thissen - Caroline Schauvlieger 
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden  
Economisch Cluster – Agro & Food, Natuur en Visserij 

Kortenberglaan 4-10 

1040 Brussel 
 
 

Mede-organisatoren 
 
 

  

Flanders’ FOOD, Innovatieplatform Varkensloket, Kennisplatform Praktijkcentrum 
Varkens 

 

 

Awex, l'Agence wallonne à l'exportation et aux 
Investissements étrangers 

Wagralim, Pôle de compétitivité de l'agro-industrie 
wallonne 

 

  

http://www.google.be/url?url=http://www.informatiedierproeven.nl/varkens&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=8-gaVMitG8yBPZupgLAI&ved=0CBcQ9QEwAQ&sig2=3G1b9H906xmlZG_GhsgOxw&usg=AFQjCNEzF4B6vMNdvWmVdjzsm0_i6-eRng
http://www.flandersfood.com/
http://www.wagralim.be/index.php


 
 

 
                           

Programma  
 

20 november 2014 

Stipt 09u00  Vertrek met bus te Brussel, Heizel (voor fontein van het Expogebouw) 
 

+/- 09u45  2de opstapplaats: Antwerpen, Sportpaleis 
  
10u30 à 11u00  Aankomst VIC Sterksel 

Vlaamseweg 17 
6029 PK Sterksel (www.varkensinnovatiecentrum.nl) 

11u00 - 12u00  Verwelkoming en presentatie VIC Sterksel 

12u00 - 12u45  Broodjeslunch 

12u45 – 14u45 Rondleiding op de site (om hygiënische redenen dient er vooraf ter plekke gedoucht te 

worden – handdoek, shampoo, zeep en bedrijfskledij zijn beschikbaar) 

14u45 – 16u15  Business to business (B2B) gesprekken 

16u15 – 17u15  Afsluitende drink 

17u15   Aanvang terugreis 

 Inschrijving en informatie  
 
Deelname is gratis, aanmelding verplicht via mevrouw Ilse van den Akker, tel +32 2 679 17 26, mail  
bru-ea@minbuza.nl aan de hand van onderstaand formulier. 
In geval van no-show zijn we genoodzaakt 150 euro onkostenvergoeding aan te rekenen. 
 

Aantal inschrijvingen is beperkt. 

Voornaam: ……………………………… Naam: ……………………………… 

Organisatie: …………………………………………………………………………. 

Adres: …………………………………………………………………………………… 

Email: ……………………………………………………………………………………GSM: ………………………………………………………………… 

Gelieve uw voorkeuren aan te duiden: 

-Ivm de B2B gesprekken: ik ben actief op volgend(e) gebied(en)(en) van de varkenshouderij (bv 

varkenshouderij algemeen, voeding, huisvesting, vleesverwerking,…): 
…………………………………………………………………………en ik heb interesse in het ontmoeten van bedrijven  actief 
op het gebied van ……………………………………………………………. 

-Voor de verplaatsing maak ik gebruik van de bus / reis ik op eigen gelegenheid (gelieve te doorstrepen wat 

niet van toepassing is). 

-Indien gebruik gemaakt wordt van de bus: opstapplaats Brussel / Antwerpen (gelieve te doorstrepen wat 

niet van toepassing is). 

-Ik heb de volgende dieetwensen: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
RSVP vóór 24 oktober 2014, dit in verband met het organiseren van de B2B gesprekken. 

http://www.varkensinnovatiecentrum.nl/
mailto:bru-ea@minbuza.nl
http://www.google.be/url?url=http://www.literairehemel.nl/index.php/publiciteit/uit-de-pen&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=rugaVPK3I4aBOPHHgfAI&ved=0CC0Q9QEwDA&sig2=VXYS709t8BD3DBjLELaw9w&usg=AFQjCNGgj8VumMWlZCLGi5cb16yH7aY0UA

