
 

 Uitnodiging 

 

www.vlaanderen.be/landbouw 

Het Departement Landbouw en Visserij en het Praktijkcentrum Kleine Herkauwers 

 
organiseren 

 

SCHAPENHOUDEN ACTUEEL  
Studieavond “Schapen op de weide” & bedrijfsbezoek met demonstratiemoment 

 

PROGRAMMA STUDIEAVONDEN 

De studieavond start om 19u00 en het einde is voorzien omstreeks 22u30. 

 Actualiteit in de schapenhouderij  
Eva Van Mael – Dierenarts bij Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) 

 Dierenwelzijn van schapen op de weide   
Bert Driessen – RCC-Belgium 

 Pauze 

 Voederbomen voor kleine herkauwers 
Jan Valckx – Projectmedewerker veehouderij bij Wim Govaerts & Co cvba 

 Niet-productieve investeringen (NPI) 
Jan Eskens – Sectoradviseur bij Departement Landbouw en Visserij 

WANNEER & WAAR 

 21 oktober 2021: Feestzaal De Vos – Brakelsesteenweg 304, Ninove (Outer) 

 26 oktober 2021: Gemeenschapshuis Hingene – Edmond Vleminckxstraat 73, Bornem  

 9 november 2021: Zaal Sonnisheide op bedrijf van de fam. Schouteden – Ossevenstraat 6, Helchteren  
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BEDRIJFSBEZOEKEN MET DEMONSTRATIE MOMENT  

De bedrijfsbezoeken met demonstratiemoment starten omstreeks 17u00. In het kader van het 
demonstratieproject ‘Preventieve gezondheidszorg voor kleine herkauwers’ worden tijdens het bezoek demo’s 
voorzien over vaccineren, klauwverzorging en ergonomie. Aansluitend op het bedrijfsbezoek omstreeks 19u00 
vindt de studieavond “Schapen op de weide” plaats. Tussendoor worden er broodjes voorzien voor de 
deelnemers aan het bedrijfsbezoek.  

WANNEER & WAAR 

 21 oktober 2021: Schapenbedrijf van Norbert Steurbaut - Keylandstraat 7 te Ninove  

Norbert is een dierenarts gespecialiseerd in schapenhouderij en beschikt over een (schapen)materniteit. 
Daarnaast is Norbert een gepassioneerde stamboekfokker.  

 26 oktober 2021: Schapenbedrijf van Walter Cleemput – Pieter Coomansstraat 25 te Hingene (Bornem) 

Het bedrijf van Walter is georiënteerd op de fokkerij met swifterooien. De selectie gebeurt op basis van 
vruchtbaarheids- en vleeslamindexen. 

 9 november 2021: Landbouwbedrijf ”Hoeve de Sonnisheide” van de familie Schouteden, Ossevenstraat 6 te 
Helchteren. 

De schapenkudde bestaat voornamelijk uit Lovenaars, die grazen op het militaire domein van Helchteren. 
Het bedrijf helpt mee aan het in stand houden van de heideterreinen en produceert tevens 
kwaliteitslamsvlees voor de eigen hoeveslagerij. 

 

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| andre.calus@telenet.be | 0475 / 70 07 10  
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U kan onze privacyverklaring terugvinden op  www.vlaanderen.be/landbouw/privacy. V.U. Patricia De Clercq 
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