
 

 Uitnodiging 

 

 

www.vlaanderen.be/landbouw 

 

De KU Leuven – Centrum voor huisdierengenetica en selectie en 

de Vlaamse overheid – Departement Landbouw en Visserij nodigen u 
graag uit voor de: 

12DE VLAAMSE FOKKERIJDAG 

MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN 

EEN ANTWOORD VAN DE FOKKERIJ 

 

 

 

 

Woensdag 10 november 2021 | 13.00u – 17.00u  

Vlaams Administratief Centrum Dirk Bouts | auditorium of online te volgen 

Diestsepoort 6 | 3000 Leuven 

 

 

Tijdens deze editie wordt gekeken hoe zowel wetenschap als fokkerij-organisaties omgaan met de 

maatschappelijke uitdagingen die zich stellen. Hiervoor gaan we na wat de consument verwacht van zijn 

voedsel en wat zo efficiënt mogelijk produceren met oog voor dierenwelzijn en kwaliteit inhoudt voor 

verschillende diersoorten. Daarna komen het fokken naar voerefficiëntie in de rundveesector en de 

problematiek rond het uitsluiten voor de slacht in de paardensector aan bod. Deze studiedag wordt 

afgesloten met een rondetafelgesprek waaraan alle sprekers deelnemen. 

De Fokkerijdag is een uniek, niet te missen moment om kennis te delen met en te netwerken tussen leden 
van fokkerijorganisaties, voorlichters, docenten fokkerij en fokkers. 

 



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 
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PROGRAMMA 

 13:00 Ontvangst met koffie 

 

 13:30 Inleiding  

 Prof. Nadine Buys, KU Leuven Centrum voor huisdierengenetica en selectie 

 

 13:35 Wat verwacht de consument van zijn voedsel en welk consumentengedrag zien we? 

 Voedingsconsumptie en duurzaamheid: actuele uitdagingen, verwachtingen en 
perspectieven 

Prof. Liesbet Vranken, KU Leuven Onderzoeksgroep mens-milieu interacties 

 13:55 Onderzoek naar efficiënte productie met oog voor welzijn en kwaliteit 

 DNA en schurft: kan genetica helpen bij de fokkerij tegen schurft in Belgisch Witblauw? 

Ir. Roel Meyermans, KU Leuven Centrum voor huisdierengenetica en selectie 

 De genetica van antibioticagebruik bij vleesvarkens 

Ir. Wim Gorssen, KU Leuven Centrum voor huisdierengenetica en selectie 

 Vleeskwaliteit: blijvende uitdaging voor de fokkerij 

Prof. Stefaan De Smet, UGent Laboratorium voor diervoeding en kwaliteit van dierlijke 
producten 

 

 14:55 Pauze 

 

 15:30 Efficiënt produceren met oog voor welzijn en kwaliteit op sectorniveau 

 Rundvee 

Met minder voer en lagere methaanuitstoot naar een gelijkblijvende melkproductie 

Pieter Van Goor, afdeling Genetica en Innovatie CRV 

 Paarden 

Het maatschappelijk belang van paardenvlees 

Dr. Pierre Naassens, Salubritas  

 

 16:10 Rondetafelgesprek 

 

 16:45 Einde  
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INSCHRIJVEN  

U kan deze studiedag digitaal of ter plaatse volgen, deelname aan deze studiedag is gratis maar gelieve 
in te schrijven voor 8 november 12u via deze link. 

Opgelet: deze studiedag zal doorgaan onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen. 

LOCATIE 

Deze studiedag gaat door in het auditorium van het Vlaams Administratief Centrum Dirk Bouts  

Diestsepoort 6 bus 101 
3000 Leuven 

1 Openbaar vervoer 

Het gebouw ligt vlakbij het station Leuven. Komende van het perron, volg richting Centrum. Vlak voor 
de ondergrondse parking De Bond, kan u rechtsaf lopen richting het busstation. Deze gang komt 
bovengronds uit. Zowel de ingang aan de zijkant van het gebouw als de hoofdingang zijn toegankelijk 
voor bezoekers. 

Het busstation bevindt zich aan de voorkant van het station. Er is ook een bushalte aan de achterkant 
van het station (Kessel-Lo Achterzijde Station). Aan deze bushalte stopt lijn 3 Leuven - Pellenberg – 
Lubbeek. 

2 Auto 

Bezoekers nemen best de ring rond Leuven (R23) richting station/Tienen (N3) tot in de Oostertunnel. In 
deze tunnel bevindt zich de toegang tot de ondergrondse parking De Bond onder het station. Vanuit 
deze parking volgt u de wandelroute naar Diestevest. Deze leidt u tot aan het busstation waar u langs 
de zijkant de ingang van het gebouw terugvindt. 
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