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Veehouderij ruggengraat
Agrilanders 2009
Bemefa-symposium over verantwoorde diervoederstromen
Algemeen

[Jef Verhaeren]

De landbouwbeurs Agrilflanders in Gent bijt
de spits af van 2009. De zesde editie van
deze beurs vindt plaats van 8 tot en met 11
januari in Flanders Expo te Gent.

Georges Van
Keerberghen, de
nieuwe voorzitter van
Agriflanders.

Na de zeer positieve ervaringen van
vorige editie zal ook ditmaal de beurs
Agriflanders vier dagen beslaan. Dit is
zoals gewoonlijk het tweede weekend
van januari, 8 tot en met 11 januari,
maar in vergelijking met 2007 wel kort
na de jaarwisseling.
Agriflanders is intussen een vaste waarde geworden voor bezoekers en expo-

santen. Opvallend is dat de veehouderij
steeds meer de ruggengraat vormt van
Agriflanders en de diervoedersector laat
zich daarbij niet onbetuigd. Dit jaar
heeft Agriflanders een nieuwe voorzitter in de persoon van Georges Van
Keerberghen. Hij volgt Walter
Vandepitte op, de pionier van
Agriflanders, die met pensioen is.
Ruggengraat
De landbouwbeurs in Gent kan traditioneel rekenen op zo’n 80.000 bezoekers.
,,Vier dagen is dan ook geen overbodige
luxe”, zegt algemeen secretaris Annie De
Groote. ,,Daarnaast geeft die vierde dag
extra mogelijkheden naar de organisatie
van onze verschillende prijskampen. Wij
willen een duidelijk signaal geven dat wij
het prijskampgebeuren niet afbouwen,
integendeel.”
De veeteelt neemt overigens met 30,1
procent bijna één derde van de beurs in.
,,Qua sectoraanwezigheid stellen we vast
dat onze beurs geleidelijk aan het evolueren is naar een evenement waarin de
veehouderij in al haar facetten en de
mechanisatie op erfniveau de bovenhand
nemen”, bevestigt Van Keerberghen.
,,Ook stallenbouw zal nadrukkelijker
aanwezig zijn.” Daarnaast is de diervoedersector opvallend aanwezig. Alle
belangrijke mengvoederfabrikanten, producenten en verdelers van premixen en
additieven pakken er uit met een stand.
Terwijl veeteelt, stallenbouw en pluimvee
in hal 5 en 7 te vinden zijn en de veeprijskampen en –demonstraties plaats
hebben in hal 6 en 8, nestelen diervoeding en mestverwerking zich in de centrale hal 1. De diervoedingssector laat
zich ook niet onbetuigd op het vlak van
de presentatie van nieuwigheden.
D i e r v o e d e r s t ro m e n
In de marge van Agriflanders vinden
ook verschillende seminars en studie-
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dagen plaats. Zo wordt op donderdag
8 januari op initiatief van Bemefa, de
Belgische federatie van mengvoederfabrikanten, een studiedag georganiseerd
over maatschappelijk verantwoorde
diervoederstromen. Directeur-generaal
Yvan Dejaegher van Bemefa bijt er de
spits af met een uiteenzetting over de
initiatieven van de mengvoedersector
met betrekking tot maatschappelijk verantwoorde soja.
Jan Maarten Dros, programmacoördinator voor agrigrondstoffen bij
Solidaridad, dat ondermeer de Max
Havelaar-koffie lanceerde, geeft de visie
weer van de NGO’s op de vooruitgang
in RTRS (Roundtable on Responsible
Soy). Jan Kees Vis van Unilever licht de
ervaring toe van Unilever met het certificeren van Responsible Palm Oil.
Vervolgens heeft er een debat plaats
met als panelleden Piet Vanthemsche,
voorzitter van de Boerenbond, een vertegenwoordiger van Wervel (Werkgroep
voor een rechtvaardige en verantwoorde landbouw), een vertegenwoordiger
van Cargill en een vertegenwoordiger
van de distributie. Moderator van het
debat is Dirk Barrez, journalist en schrijver van het ophefmakende boek ‘Koe
80 heeft een probleem’ over het gebrek
aan maatschappelijk verantwoord
ondernemen ondermeer ten aanzien
van de boeren in de derde wereld.
Ter gelegenheid van deze studiedag
wordt ook een brochure gelanceerd met
de voornaamste activiteiten van het
platform en de focusgroep
‘Maatschappelijk verantwoorde diervoederstromen’.
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