
 

 Uitnodiging 

 

www.vlaanderen.be/landbouw 

STUDIENAMIDDAG 

NICHEMARKTEN EN ALTERNATIEVE AFZET VAN 

VARKENSVLEES 

STUDIENAMIDDAG GEORGANISEERD DOOR HET DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ, HET 

VARKENSLOKET EN HET PRAKTIJKCENTRUM VARKENS 

DONDERDAG 5 NOVEMBER IN RUMBEKE (INAGRO) 

MAANDAG 23 NOVEMBER IN SINT-NIKLAAS (SYNTRA) 

Varkensvlees met onderscheidende (smaak)eigenschappen afkomstig van een varken dat op een 
onderscheidende manier wordt gehouden. Dé noodzakelijke ingrediënten om een specifieke afzet te 
vinden in een sector in crisis, maar geen gegarandeerd succesrecept. Het ontwikkelen van een eigen 
concept vraagt inspanningen en vooral veel tijd. Overweegt u de stap? Kom dan inspiratie opdoen 
tijdens één van de twee studienamiddagen. 

Programma 

� 13:00  Ontvangst 

� 13:15 Inleiding 

� 13:20 Consumentengedrag en hoe daarop in te spelen, bijvoorbeeld via (keur)merken. 
Valkuilen en aandachtspunten. Door Wim Verbeke (UGent faculteit 
landbouweconomie) 

� 14:30 Zelfvermarkten: droom of werkelijkheid.. Door Daniël Deboel (eagle consult) 

� 16:00 Praktijkgetuigenis: Pigfijn (Christophe Decaigny) 

 

Waar en wanneer: 

Deze studiedag vindt plaats op donderdag 5 november in Inagro, Ieperseweg 87, Rumbeke en op 
maandag 23 november in Syntra, Hogekouter 1, Sint-Niklaas. 
 

 

 



www.vlaanderen.be/landbouw 

www.vlaanderen.be/landbouw 

Meer inlichtingen? 

Bel Suzy Van Gansbeke (tel 09 276 28 48) of Tom Van den Bogaert (tel 09 276 28 55) of raadpleeg 
lv.vlaanderen.be (activiteitenagenda).  

Alle voorlichtingsactiviteiten van het Departement Landbouw en Visserij en van het PCV vindt u op: 
www.vlaanderen.be/landbouw/agenda en www.varkensloket.be. 

Deze studiedagen zijn gratis, inschrijven is niet verplicht. 

Kunt u er niet bij zijn? Een verslag van de studienamiddagen zal vanaf eind november beschikbaar zijn 
op www.varkensloket.be. 

 

Wegbeschrijving: 

Voor Inagro, Ieperseweg 87 in Rumbeke vanop de E17 of de E40 te bereiken door de A17 te volgen. Via 
afrit 6 (Rumbeke) komt u op de N36, richting Roeselare. Aan de vierde verkeerslichten kunt u links 
afslaan richting Menen N32. Aan de rotonde slaat u linksaf, dit is de Ieperseweg. Het Inagro bevindt zich 
aan de linkerkant 

 

Voor Syntra, Hogekouter 1 in Sint-Niklaas komende vanuit Antwerpen of Gent, neem afrit 14 Sint-Niklaas 
West. Sla af richting Hulst (N41) en sla vervolgens links af aan de eerste lichten.(Heimolenstraat) en sla 
dan onmiddellijk rechts af (Hogekouter) op het einde van deze straat bereikt u het Syntra gebouw. De 
studiedag vindt plaats in het auditorium. 
 
Vanaf de tuinbouwschool (Weverstraat 23) op de N70 rechts afdraaien richting autosnelweg, (N41) aan 
de eerste lichten rechts af (Heimolenstraat) en sla dan onmiddellijk rechts af (Hogekouter), op het einde 
van deze straat bereikt u het Syntra gebouw. De studiedag vindt plaats in het auditorium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In samenwerking met:  


