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Het Varkensloket
In 2012 opgericht door de Vlaamse overheid 
naar aanleiding van het Vlaamse actieplan 

voor de varkenshouderij

Centraal 
aanspreekpunt 

en kennisplatform van 
het Praktijkcentrum Varkens

Het Praktijkcentrum Varkens is een samenwerking 
tussen een 20-tal onderzoeksinstellingen, het 
onderwijs, de landbouworganisaties en de Vlaamse 
overheid die het praktijkonderzoek en de vertaling 
ervan naar de varkenshouder stimuleert. De 
samenstelling en de vertegenwoordigers vindt u terug 
op onze website.

We informeren u ook via:
  Studiedagen over actuele onderwerpen
  Voordrachten tijdens studiedagen 
  en informatievergaderingen
  Artikels in de vakpers

Daarnaast sporen wij nieuwe signalen uit de 
sector op die als insteek worden gebruikt bij het 
organiseren van studiedagen en het uitvoeren van 
praktijkonderzoek. 
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Wat kan u nog VerWacHten?



Wat kunnen We Voor u doen?

We zijn het digitaal lokaal en kennisplatform van het 
Praktijkcentrum Varkens. 
 
Op onze website vindt u meer dan 300 publicaties 
over de varkenshouderij die voortdurend worden 
geactualiseerd. 

Een greep uit ons aanbod:
 Een agenda met studie-, demo- en discussiedagen
 Actuele informatie over thema’s zoals
  Voeding
  Huisvesting
  Stalklimaat
  Diergezondheid
  Bedrijfsmanagement
 Actuele informatie over demonstratieprojecten
 Gevulgariseerde onderzoeksresultaten
 Verslagen en presentaties van studiedagen
 Vragen en antwoorden van onder andere   
 collega-varkenshouders
 Links naar relevante instanties
 Marktprijzen

Als centraal aanspreekpunt van het Praktijkcentrum 
Varkens, kan u als varkenshouder en voorlichter bij 
ons terecht met uw vragen.

Heeft u een concrete vraag? 

Stel deze gerust door ons te bellen op 

09/272 26 67, 
verzend een e-mail of 

vul het contactformulier op onze website in. 

Uw vraag wordt, in overleg met de experts uit het 
Praktijkcentrum Varkens, gratis beantwoord. De 
beantwoorde vragen worden eveneens, anoniem, op 
onze website geplaatst.

Wij beantwoorden geen beleidsmatige en 
commerciële vragen. Vragen die specifiek 
op maat van een bedrijf worden gesteld, 
worden op algemeen niveau beantwoord.

Wij respecteren de privacywet en geven 
geen gegevens van varkenshouders door.

WWW.Varkensloket.be uW Vragen Worden beantWoord blijf op de Hoogte

!

Onze digitale driemaandelijkse nieuwsbrief houdt 
u up-to-date over de recente ontwikkelingen en de 
werking van het Varkensloket en het Praktijkcentrum 
Varkens. 
 
Wij kozen voor een opbouw aan de hand van enkele 
vaste rubrieken:

 Agenda met demo- en studiedagen
 Nieuw op de website
  Verslagen en presentaties van 
  demo– en studiedagen
  Nieuwe brochures/rapporten
  Vragen en antwoorden
  …
  Resultaten uit onderzoeks– 
 en demonstratieprojecten 
  Deelnemen aan praktijkgericht onderzoek

 

Abonneer u en blijf net als 800 anderen gratis 
op de hoogte


