
“het hoeft niet altijd van ver te komen”
Tim en Noël De Causmaecker · Waterland-Oudeman

“een nieuwe uitdaging: wijnbouw”
Geert Vandersteene · Zwijnaarde

“toekomstbestendig boeren, 
meer dan louter voedsel produceren”
Ginny de Meulemeerster · Temse

“melkvee houden met oog voor het klimaat”
Karel D’hooghe · Zele

“zorgeloos je eigen kampeerplaats uitbaten”
Ghislain en Geert Martens · Lievegem

“lokaal in de supermarkt: win/win voor elke partner”
Damien en Guy Depraetere · Lierde

hoe zet jij in op de toekomst?
infomarkt land- en tuinbouw in zijn vele facetten

donderdag 16 juni 2022, Melle



programma
09.45 uur Onthaal met koffie en infostandenmarkt.
10.20 uur Welkomstwoord door de moderators Blijde Vercamer, Landelijke Gilden  

en Lieven De Stoppeleire, Algemeen Boerensyndicaat.

algemene sessie met korte onderbrekingen  
door de standhouders
10.30 uur Valt er met natuurbeheer iets te verdienen? 
 Boer zoekt natuur en natuur zoekt boer 

Matthias D’haese, ABS en Sanne Govaert, Natuurpunt vzw.
 Verdienmogelijkheden binnen agro-ecologie 

Maarten Raman, Boerennatuur Vlaanderen + getuigenis.
11.40 uur Verandering van spijs doet eten 

Els Verté, Boeren op een Kruispunt vzw.
12.10 uur De VerdienWijzer: de eerste stap in het opstellen,  

verbeteren of analyseren van uw verdienmodel 
Liselot Bourgeois en Astrid Tindemans, ILVO.

12.40 uur Pauze met broodjes en mogelijkheid tot bezoek infostandenmarkt.
13.40 uur Verwelkoming namiddag door Joris Relaes, administrateur-generaal ILVO.

getuigenissen door land- en tuinbouwers: keuzesessies
13.50 uur Een nieuwe uitdaging: wijnbouw  

Geert Vandersteene,  
Gemaflor – wijndomein Vandersteene 
uit Zwijnaarde

Koolstofboeren 
Ginny de Meulemeester, 
melkveebedrijf uit Temse

14.30 uur Zorgeloos je eigen  
kampeerplaats uitbaten
Ghislain Martens, akkerbouwbedrijf  
Oude Kalevallei uit Lievegem  
en Peter De Greef, Reis naar de boer

Lokaal brood
Tim en Noël De Causmaecker, 
akkerbouwbedrijf ‘t Waterland 
uit Waterland-Oudeman

15.10 uur Lokaal in de supermarkt:  
hoe doe je dat?
Damien en Guy Depraetere,  
biohoeve Hof te Muizenholle  
uit Lierde

KLImaatMaatRegelen met 
Economische Kansen op het 
landbouwbedrijf (KLIMREK)
Karel D’hooghe, melkveebedrijf  
uit Zele

15.50 uur Slotwoord door gedeputeerde Landbouw & Platteland Leentje Grillaert.
16.00 uur Afsluitende drink en mogelijkheid tot bezoek infostandenmarkt.

hoe zet jij in op de toekomst?
infomarkt land- en tuinbouw in zijn vele facetten
donderdag 16 juni 2022 

Steeds vaker kiezen land- en tuinbouwers voor inkomens- en activiteitenverbreding op 
hun bedrijf. Het gaat niet enkel over de verkoop van hoeveproducten of het aanbieden 
van zorg en educatie. Ook agrarisch natuurbeheer en klimaatmaatregelen zorgen voor een 
bijkomend inkomen of een onkostenbesparing op termijn. 
 
Overweeg jij ook bijkomende economische activiteiten op je land- of tuinbouwbedrijf? 
Twijfel je over welke deelactiviteiten het best bij jouw bedrijf passen of wie je beoogde 
klanten zijn? Is een andere teelt een optie? Of biedt vakantie in eigen land perspectieven? 
Erken je de nood van het klimaatgezond maken van de bedrijfsvoering maar hoe doe je 
dat en wat met de kosten? 
Laat je inspireren door de getuigenissen van landbouwers, die zich ontpopten tot 
multifunctionele agrarische ondernemers. 
 
Heb je een specifieke vraag? Bezoek de infostandenmarkt.

waar  ILVO – Plant 39, Caritasstraat 39 te 9090 Melle (ruime parking).  
 
Deelnemen is gratis, inschrijven is nodig voor 2 juni 2022  
via www.oost-vlaanderen.be/infomarkt-landbouwverbreding.  
Bij de inschrijving kan je aangeven welke getuigenissen je wil volgen.

meer info www.oost-vlaanderen.be/infomarkt-landbouwverbreding  
landbouw@oost-vlaanderen.be of telefonisch 09 267 86 79.

De dan geldende COVID-19 maatregelen worden toegepast.
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