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H O O F D S P O N S O R

P R E S E N T E E R T

Seminarie 
Pluimveehouderij

Alle info op
www.agridagen.be

 

28.02-01.03.2020

Panelleden:
Mariëlle Schalk: leghennenhoudster en columnist bij  
“Vakblad Pluimvee”
John Debaene: vermeerderaar en lid van de sectorvakgroep pluimvee
Hugo Bens: Nederlandse leghennenhouder en voorzitter  
“Blij met een Ei”
Geert Laureys: leghennenhouder, lid van de sectorvakgroep pluimvee en 
Landsbond Pluimvee
 
Sprekers:
Kees Van Oers: na zijn carrière als CPO bij de Plukon Food Group nu 
actief als consultant bij Van Oers Consultancy & Project Management
Dr. Maarten De Gussem: wereldwijd actief als pluimveeconsultant  
en oprichter van Vetworks

Opgelet: het aantal plaatsen  
is beperkt!
Schrijf u nu in via www.agridagen.be

Toegang tot het seminarie is gratis inbegrepen in de 
toegangsprijs voor de AGRIDAGEN 2020.

De wereld rond met kip 
en ei!?
Globalisering is niet meer weg te denken uit onze huidige 
samenleving. De wereldhandelsstromen zijn enorm belangrijk 
en zijn bepalend voor de prijsvorming in de pluimveehouderij. 
Onze producten vinden hun weg buiten de EU, maar ook de 
goedkope import van pluimveevlees en eieren vanuit derde 
landen neemt, geholpen door de handelsakkoorden (Mercosur, 
Oekraïne), alsmaar toe. Verder spelen ook pluimveeziekten, 
bijvoorbeeld vogelgriep of NCD, een belangrijke rol in de 
handelsstromen.

Tijdens het seminarie, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
gaan we dieper in op de opportuniteiten en de gevaren van de 
internationalisering. Het debat wordt in goede banen geleid door 
Jacques Van Outryve, adjunct-hoofdredacteur van Boer&Tuinder.

Programma:
18.15u: aanvang seminarie

Jacques Van Outryve: “De wereld-
handelsstromen in beeld” 

Kees Van Oers: “De mondialisering van  
de pluimveevleesafzet”

Dr. Maarten De Gussem: “Welke dierziekten 
bepalen mee de handelsstromen?” 

Panelgesprek met sprekers en 
pluimveehouders

20.00u: netwerkmoment
21.00u: einde

Vrijdag 28 februari 2020 om 18.15u

Seminarietent (hal 1)

Dit seminarie wordt u aangeboden door:

studie- en adviesbureau

Provinciale Vereniging voor
Bedri j fspluimvee- en

Koni jnenhouders
Antwerpen vzw


