
Programma 

9u: Ontvangst met koffie 

9u30: Officiële opening door eerste gedeputeerde Oost-Vlaanderen, Alexander Vercamer 

9u45: “Nutriëntencycli en bodemgezondheid: de grond van de zaak”? door Karen Vancampenhout (KULeuven)  

10u30: Parallelle sessies  

sessie 1 

landbouwkundige en economische aspecten van mest 

Emilie Snauwaert, VCM 
"Inspiratiesessie: wat doe ik met mijn mestoverschot?” 

Franky Coopman, Inagro 

“Valorisatie bewerkte dierlijke mest” 

Toon De Keukelaere, Boerenbond 
"Kostprijs van mest / bemesten op basis van bedrijfseconomische boekhoudingen" 

Lut Dhondt – praktijkgetuigenis 
“Boeren leren van boeren – hoe omgaan met mest op een melkveebedrijf?”  

  

sessie 2  

bemestingsstrategie in de praktijk … 

Karoline D’Haene, ILVO-onderzoeksplatform duurzame bemesting 
"Is bemesting in de rij de oplossing om stikstofverliezen te minimaliseren?" 

Veerle De Blauwer, Inagro 
"Optimalisatie bemesten in de aardappelteelt" 

Guido Lammerant - praktijkgetuigenis 
“Boeren leren van boeren – bemestingsstrategie op akkerbouwbedrijf in poldergrond”  

 

sessie 3  

... met minimale impact op milieu 

Annemie Elsen, Bodemkundige Dienst België 
"Op weg naar een efficiëntere bemesting" 

Fien Amery, ILVO 
"Duurzame fosforbemesting: goed voor landbouw en milieu: het kan" 

Neel Gorssen – praktijkgetuigenis 
“Boeren leren van boeren – hoe omgaan met mest op een varkensbedrijf” 

 

12u: Lunch met hoeveproducten, bezoek aan infomarkt sponsors 

13u30 "Het bruine goud!? Mest en mestproblematiek op Vlaamse velden", Bert Woestenborghs, Centrum voor Agrarische Geschiedenis 

13u45 Parallelle sessies 

sessie 1 

landbouwkundige en economische aspecten van mest  

Annelies Gorissen, VCM 
"Wat met dikke fractie na mestscheiding?" 

Elke Vandaele, Vlaco 
"Troeven van digestaat voor teelt en klimaat" 

Anke De Dobbelaere, Inagro 
"Waarde van opgezuiverde gerecyleerde nutriënten in het veld" 

Tim Keysers - praktijkgetuigenis 
"Boeren leren van boeren - getuigenis van een mestverwerkingsbedrijf" 

 

sessie 2 

bemestingsstrategie in de praktijk … 

Sander Smets, vzw PIBO-Campus 
“Voorjaarstoepassing van drijfmest in wintertarwe als mestafzetoppurtiniteit op focusbedrijven” 

David Nuyttens, ILVO 
"Bemestingstechnieken in functie van bemestingsvrije stroken" 

Dirk Boeren - praktijkgetuigenis 
"Boeren leren van boeren - getuigenis van bemestingsstrategie op tuinbouwbedrijf" 

 

sessie 3  

… met minimale impact op milieu 

Brecht Catteeuw, CVBB 
"De bedrijfsbegeleiding inzake bemesting van het CVBB" 

Stany Vandermoere, UGent 
"Minerale fosforbemesting vaak een overbodige luxe in intensieve groententeelt" 

Cedrik De Bruyne - praktijkgetuigenis 
"Boeren leren van boeren - loonbedrijf investeert in sleepslangtechniek" 

 

15u30: “Zeg uw gedacht!” - Opiniepeiling bij het publiek 

15u45: “Het Vlaamse Mestbeleid, waar staan we op vandaag?” door Kabinet v/d minister van omgeving, natuur en landbouw 

16u: Ludieke afsluiting door comedian Koen Dewulf 

16u30: Voorziene einde 


