Gezien de mogelijke grote gevolgen voor land- en tuinbouw
herhaalt Boerenbond de vraag naar duidelijkheid over het
Belgisch afschakelingsplan bij stroomtekorten.
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Deze bekommernissen uitte Piet Vanthemsche al in oktober 2012 tijdens
een overleg met 0elchior :athelet
toenmalig staatssecretaris van energie +et is schrijnend vast te stellen
dat we nu 2 jaar later geen stap
vooruit zijn

ɍ,k maak me grote zorgenɎ aldus Piet
Vanthemsche voorzitter %oerenbond
“Stroompannes hebben zeer grote
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Boerenbond

(r zijn nominaties uit 1ederland
&anada &hina en Denemarken
voor de wedstrijd ‘Grower of the
<ear 20144 een initiatief van $,P+
De deelnemers werden gekozen
door een internationale jury uit een
record aantal nominaties die uit
deze verschillende landen zijn
gekomen
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%oerenbond eist bijgevolg dringend
inzage in de plannen van de overheid
bij stroompannes of afschakeling en
verwacht dat hierin rekening wordt
gehouden met de hedendaagse bedrijfsvoering op land- en tuinbouwbedrijven ,n een brief aan de bevoegde
ministers en aan de formateurs zal
voorzitter Vanthemsche zijn bezorgdheid herhalen Q
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• Canada
Ca
:inkelmolen 1ursery boomkwekerij gevestigd in Ontario &anada Productie voor tuincentra
steden enzovoort

• China
)ujian /iancheng Orchid &orp
orchideenteler uit de provincie
)ujian met drie productie-afdelingen Productie van meer dan
11 mln Orchideen
• Denemarken
4ueenp nursery uit $arhus
Productie en ontwikkeling van
.alanch¸e Productie van 22 mln
planten per jaar en afzet in 
landen
De winnaar wordt bekend gemaakt op 1 september tijdens het
$,P+-congres in 4ingdao &hina 
$V%S zal de wedstrijd ‘Sierteler
van het Jaar’ dit jaar pas afwerken
in de maand september Dat is
dan ook de reden dat 2014 wordt
overgeslagen en er geen %elgische
kandidaat is voor deze internationale wedstrijd ,n het verleden
kaapte %elgi al een gouden 2009
en twee bronzen medailles (2012
en 201 in de wacht Q
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