
 

 Uitnodiging 

 

www.vlaanderen.be/landbouw 

Het Departement Landbouw en Visserij en het Praktijkcentrum Kleine Herkauwers 

 
organiseren 

 

SCHAPENHOUDEN ACTUEEL 

 

 

PROGRAMMA STUDIEAVONDEN 

De studieavond start om 19u00 en het einde is voorzien omstreeks 22u00. 

 Actualiteiten in de schapengezondheid 
Eva Van Mael – Dierenarts Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) 

 Waar, wanneer en hoe kunnen we nog lammeren en schapen slachten?  
André Calus  - voorzitter PC Kleine Herkauwers en VSH vzw 

 Schapen slachten: enkele bevindingen uit het project “Vooruit met de geit, het schaap en het hert” 
Eva Van Mael – Dierenarts Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) 

 Praktijkgetuigenis: “Het zelf inrichten van een tijdelijke slachtplaats”  
'Roger Durinck'  – Schapenhouder en uitbater tijdelijke slachtvloer 

 Europese en Vlaamse spelregels bij de fokkerij van schapen en geiten 
Hanne Geenen – Beleidsadviseur Departement Landbouw en Visserij 

WANNEER & WAAR 

 14 oktober 2019: De Meet - Sint-Jansstraat 22, 9982 Sint-Laureins (aansluitend op bedrijfsbezoek) 

 15 oktober 2019: Schapenhouder Roger Durinck - Eggelbroek 6, Rotselaar  (aansluitend op bedrijfsbezoek) 

Ondanks de wegenwerken is deze locatie bereikbaar via de weg ‘Scharent’ te Haacht 

 23 oktober 2019: Zaal aan de Kesselse heide - Vaerestraat 4, 2560 Nijlen (aansluitend op bedrijfsbezoek) 
Parkeren doe je best op de parking van de Kesselse heide (250m van de zaal) 

 24 oktober 2019: Zaal de Wissel – Markt 17, 3990 Peer   

 13 november 2019: Inagro vzw  - Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke-Beitem 
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PROGRAMMA STUDIEAVONDEN MET BEDRIJFSBEZOEKEN 

Het bedrijfsbezoek start omstreeks 17u00 met aansluitend om 19u00 de studieavond. Tussendoor worden er 
broodjes voorzien. Het einde van de studieavond is gepland omstreeks 22u00. 

 

WANNEER & WAAR 

 14 oktober 2019: Schapenbedrijf van de familie Van Hecke-Stevesyns -Eerstestraat 44 te Sint-Laureins 

Bedrijfsbezoek: Het bedrijf van Marc en Katharina telt momenteel zo’n 120 ooien met kruisingen van 
diverse rassen voor vleeslamproductie: Swifter, Texel, Bleu du Maine, Rouge de l’Ouest, Charolais en Bonte. 
De vrouwelijke vleeslammeren worden verkocht via de korte keten en dragen het Pastorale-label. De 
ramlammeren worden via de gangbare kanalen in de handel gebracht. Een deel van de kudde graast tijdens 
de zomer op de polderdijken. Voor de verzorging van de dieren krijgt Marc assistentie van een hulpboer via 
het Steunpunt Groene Zorg. 

 15 oktober 2019: Schapenbedrijf van de familie Durinck - Eggelbroek 6 te Rotselaar (bereikbaar via Scharent) 

Bedrijfsbezoek: Op de boerderij van Roger Durinck in Werchter wordt er jaarlijks tijdens het offerfeest of 
schapenfeest een tijdelijke slachtvloer ingericht. Hij heeft vooral klanten van de moslimgemeenschap uit 
Mechelen en Brussel. Alle slachtingen gebeuren diervriendelijk en volgens de wettelijke voorschriften. Er 
wordt dus gewerkt met ‘electronarcose’ waarbij de schapen met een korte stroomstoot bedwelmd worden. 

 23 oktober 2019: Bij Maarten D'hondt, Coördinator KEMP vzw, samenkomst aan het einde van de Fortstraat 
in Kessel  

Terreinbezoek:  Sinds 2008 beschikt KEMP vzw over een eerste kudde schapen waarmee ze via 
begrazingsprojecten wou bijdragen aan de biodiversiteit en het landschap. Ondertussen heeft de vzw een 
16-tal verschillende klanten en wordt er jaarlijks meer dan 300 hectare beheerd. De kuddes worden 
verhuurd van 15 maart tot 15 december. Om een goed functionerend begrazingsbedrijf uit te kunnen baten 
wordt er gestreefd naar een bedrijf met een 750-tal ooien van het ras Kempens heideschaap. Het geheel 
wordt opgedeeld in drie kuddes met telkens een 250-tal ooien en één herder. Elk jaar wordt een klein deel 
van de kudde voor de slacht aangeboden. Het vlees van de lammeren wordt verkocht als Kempenlam, een 
erkend streekproduct. 

 

INSCHRIJVEN 

De studieavonden en bedrijfsbezoeken zijn gratis!  

Inschrijven doe je via dit inschrijvingsformulier 

Voor de deelnemers aan de bedrijfsbezoeken wordt er ook een broodje voorzien. 

 

MEER INFORMATIE 

Jan Eskens | Departement Landbouw en Visserij |jan.eskens@lv.vlaanderen.be |0499 / 94 96 03  

Hanne Geenen | Departement Landbouw en Visserij | hanne.geenen@lv.vlaanderen.be |0499 / 54 16 88  

André Calus | Voorzitter PC Kleine Herkauwers| info@vsh.be | 0475 / 70 07 10  

 
Uitschrijven op mails rond dit type evenementen kan door te antwoorden op deze mail, met als onderwerp ‘uitschrijven’ 

U kan onze privacyverklaring terugvinden op  www.vlaanderen.be/landbouw/privacy. V.U. Patricia De Clercq 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fpSgi0A76kSiQywvWi1fksIqrZFuBYFKpiq9aSl1yxVUQUxYSkVHVlcxTDhRT1ZKVFRaNDYzNTFFUC4u
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