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Samen
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FOOD INNOVATION TOUR

Aantal adviezen in 2015
Bioswitch

106 (13%)

Samenwerkingscoach

54 (7%)

Ondernemersscan

99 (12%)

Adviesraad

Agrocleanadvies

Tijdens een tweedaagse studiereis

35 deelnemers – gangbare varkenshouders,

denken gezet over hun ondernemerschap aan de hand

organiseert samen met

naar Denemarken met landbou-

vertegenwoordigers van veevoederfirma’s en

van uitleg over het ondernemersplan, via getuigenissen

voor nieuwe producten.

Vemis, het consortium

wers, overheid, constructeurs en

retail – brengen een bezoek aan een

over ondernemersscans en een toelichting door Marc

kennisopbouw lucht

onderzoekers worden op enkele

gangbaar melkveebedrijf met biovarkens als

Buelens, voormalig CEO Vlerick Managementschool.

melkvee- en varkensbedrijven

belangrijke neventak. Afsluitend wordt een

een studietrip naar

AQUACULTUUR

installaties voor het aanzuren van

ketenoverleg gehouden.

76 (10%)

Nederland om op drie

Deze inspiratiesessie presenteert

mest als oplossing voor het emis-

Sinds september beschikt het Innovatiesteun-

melkveebedrijven emissie-

enkele uitdagende projecten.

sieprobleem, bezocht.

punt over een cel Plattelandsontwikkeling. Naast

arme vloeren van dichtbij

Aquacultuur staat in Vlaanderen

projecten voor land- en tuinbouwers wil het Inno-

te bekijken. De deelnemers

nog in de kinderschoenen maar

vatiesteunpunt met deze cel volop inzetten op

krijgen een overzicht van

heeft kansen om, in combinatie

de verschillende types met

met andere teelten en bedrijfs-

werk kunnen gemeentebesturen geholpen

hun voor- en nadelen.

stromen, kringlopen te sluiten.

worden om een participatieproces op te zetten,

104 (13%)

Energiescan

102 (13%)
31 (4%)

Diversen

92 (12%)
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dorpsontwikkeling. Via het aanbod Dorpsmaak-

120

een project te coördineren of middelen

steunpunt. • In totaal bezochten ze de site 30.369 keer. De elektronische
nieuwsbrief werd naar 10.660 ontvangers verstuurd. • Met @InnoSteunpunt werd in het voorjaar een twitter-kanaal geopend. Bijna 500 mensen

te zoeken om een project te realiseren.

Manier van adviseren

volgen ondertussen de nieuwsstroom. • In Boer&Tuinder verschenen

37%

tuinders) en 12 artikels over innovatie. In Management&Techniek
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DORPSINSPIRATIETOCHT
GLUREN BIJ BUREN

START KENNISCENTRUM BEDRIJFSOPVOLGING

management en energie. • Online werden de artikels over ‘Uitzicht

BEDRIJFSBEZOEK
BIOMELKVEEHOUDERIJ

Met inwoners van Gooik wordt een uitstap

Binnen het Innovatiesteunpunt wordt het Kenniscentrum

door inzicht’, de ondernemerstip ‘Laat OMA thuis! Geef LSD’ en de

Gangbare melkveehouders en andere

gemaakt naar twee dorpen in Nederland en

Bedrijfsopvolging gestart als overkoepelend orgaan dat alle

een in de Antwerpse Kempen met als doel

expertise rond bedrijfsopvolging binnen de Boerenbondfamilie

48%

in veevoeder of als mestverwerkers, biologische landbouw, bedrijfs

op het web’ meest gelezen.

Innovatiesteunpunt

27%

Adviezen in 2015veebedrijf. Diverse onderwerpen zoals

T: 016 28 61 02 | info@innovatiesteunpunt.be
@innosteunpunt

17%

19%

de samenstelling van de veestapel,

AGROCREATE

de huisvesting, de rantsoenering,

In samenwerking met Agro

INZICHT IN DE CONSUMENT

Meer dan
100 landbouwers
en onder
12%
13%

de rendabiliteit en de reductie van

polis-Kinrooi en Greenville,

In het kader van het Eucarpia

center of Cleantech, worden de

Symposium Ornamentals stelt het

INSPIRATIESESSIE INNOVATIEVE
VERMARKTING IN LAND- EN TUINBOUW

mogelijkheden bekeken van

Innovatiesteunpunt vier sprekers voor

Deze sessie gaat dieper in op de manieren

Antwerpen

Limburg

12%

Bio switch

3%

West-Vlaanderen

nemers uit creativiteitssectoren komen

Oost-Vlaanderen

Agrocleanadvies
antibiotica komen aan
bod.

samen voor een ontmoetings- en brain-

13%

7% stappen
stormdag. Zij zetten de eerste

Samenwerkingscoachnieuwe teelten en van innova-

12766

voor veertien innovatieve projecten,
4%

Het Innovatiesteunpunt is een initiatief van Boerenbond
en Landelijke Gilden in partnerschap met Cera en KBC.
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INSPIRATIESESSIE
ALTERNATIEVE
VELDGEWASSEN

aan een Nederlands biologisch melk-

Vlaams-Brabant

Diestsevest 40, 3000 Leuven
www.innovatiesteunpunt.be |

geïnteresseerden brengen een bezoek

Advies per provincie
25%

1

DEC

Schriftelijk
Telefonisch

publiceerde het Innovatiesteunpunt uitgebreide dossiers over insecten

innovatietelexen ‘De ruwvoederbeschermwagen rijdt voor’ en ‘Koeien

Jaarverslag 2015

INFOAVONDEN ONDERNEMERSCHAP

73 (9%)

Advisering Energie

In 2015 waren er 19.090 gebruikers van de website van het Innovatie

Meer dan 250 boeren en tuinders worden aan het

Het Innovatiesteunpunt

22 (3%)

Innovatiematcher

BEDRIJFSBEZOEK EN KETENOVERLEG
BIOLOGISCHE VARKENSHOUDERIJ

Engeland inspiratie zoeken

emissies in de veehouderij,

Ideeëncoach

STUDIETRIP
AANZUREN VAN MEST

land- en tuinbouwers gaan in

36 (5%)

Thuisverkoopcoach

Communicatie

STUDIETRIP AMMONIAKREDUCERENDE VLOEREN

Een dertigtal Limburgse

10%
gaande van stadslandbouw over nieuwe
13%
verdienmodellen tot robots
en hun
toepassingen.
9%

12%

Innovatiematcher
Advisering Energie

hen te laten nadenken over de toekomst van

bundelt. Immers, bij de overdracht van het bedrijf

hun dorp. Op de terugreis worden de

is een degelijke juridische en fiscale

indrukken op een creatieve manier verwerkt.

planning onmisbaar, naast aandacht voor
de menselijke aspecten.

over respectievelijk meerwaarde van

waarop boeren en tuinders hun producten aan

tieve Limburgse tuinbouw

samenwerking, meerwaarde van

de man kunnen brengen.

toepassingen zoals soja van

diverse sociale media, internet

eigen land, kraanbessen en

verkoop en kwalitatief consumenten-

industriële hennep.

onderzoek.
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2015 was een zwaar jaar voor de Vlaamse landbouwsector. De drama

2015 was ook het jaar waarin

tische prijsvorming in belangrijke sectoren als de varkenshouderij en

onze plattelandswerking stilaan

de melkveehouderij zowel als de onzekerheid inzake de Instand

tot volwassenheid kwam.

houdingsdoelstellingen (IHD) wogen op vele bedrijven. Vele bedrijven

Gemeentebesturen op het platteland

zijn op zoek naar alternatieven. Het Innovatiesteunpunt kon niet in alle

moeten hun dorp in de toekomst leefbaar

gevallen hulp bieden. Er bestaan immers geen wonderrecepten.

en dynamisch houden binnen een budgettair

Maar onze opdracht om landbouwondernemers te inspireren en te

beperkte context. Waar de aanpak traditioneel ‘top down’ is, kiezen

begeleiden bij het inslaan van een nieuwe richting is actueler dan ooit.

sommige vooruitstrevende gemeentebesturen voor een innovatieve

We willen die opdracht dan ook blijven waarmaken.

aanpak. Zij betrekken de dorpsbewoners bij het zoeken naar het juiste

De ondertussen gekende infoavonden rond ondernemerschap of
inzicht in financiën werden drukker bezocht dan ooit. De tientallen
ondernemersscans in het kader van het project ‘Uitzicht door inzicht’
boden de bedrijven inzicht in de eigen bedrijfsvoering en gaven hen
gerichte werkpunten voor de toekomst.
Nooit eerder kregen we zoveel vragen van bedrijven die interesse
hebben in verbreding of vermarkting van hun eigen producten en
in omschakeling naar biologische landbouw. Deze laatste bedrijven
kregen antwoord vanuit het project ‘Bio zoekt Boer’. We organiseerden
verder diverse inspirerende actiegedreven vormings- en inspiratie
momenten zoals de Food Innovation Tours. In antwoord op de uitdaging
om te evolueren naar een meer koolstofarme economie ontwikkelden

ontwikkelmodel voor hun dorp. In het Innovatiesteunpunt vinden deze
plattelandsbestuurders een bondgenoot. Vanuit onze projecten Rural
Alliances en ‘Meerle, ons dorp’ ontwikkelden we een participatieve
aanpak, Dorpsmaakwerk. Het helpt gemeentebesturen om de ‘bottom
up’-aanpak daadwerkelijk vorm te geven. De eerste tests waren
succesvol. Het is nu aan ons om in 2016 deze veelbelovende aanpak
verder ingang te doen vinden in heel Vlaanderen.

Rural Alliances

Bio zoekt Boer

In het project Rural Alliances (Interreg Noord-West-Europa) ging het Innovatiesteunpunt samen

In dit project informeert en

met 11 partners uit Frankrijk, Engeland, Ierland, Nederland en Duitsland op zoek naar nieuwe

begeleidt de consulent de gangbare

manieren om de leefbaarheid van dorpen te versterken. In dit project ontwikkelde het Innovatie

land- en tuinbouwers met interesse

Creating PURE Hubs

Al eens gedacht aan bio?

SAVE ‘Slim aansturen van Elektriciteit’
In 2015 werd het startevenement van het project SAVE ‘Slim aansturen van
Elektriciteit’ gehouden. Samen met negen partners werkt het Innovatie

informeert
adviseert

steunpunt aan maatregelen om zelf geproduceerde elektriciteit maximaal in

Alleen
als ‘t echt
moet!

Boerenbond, Ilvo en de arbeidsgeneeskundige dienst Idewe werkten
in dit demoproject een instructiemap met bijhorende filmpjes
uit over arbeidsveiligheid op het tuinbouwbedrijf. Tijdens

in de omschakeling naar biologi-

werk. Dit helpt lokale overheden om samen

sche productie. Er werden meer

te zetten op het eigen bedrijf. Bijvoorbeeld door het verschuiven van energie-

de landbouwbeurzen en tijdens tien demonstratielessen

verbruikers, door warmte- en koudebuffers of door het opslaan van energie-

werden de tuinbouwers aan de hand van dit materiaal

met hun inwoners nieuwe activiteiten te

dan 100 bedrijven geadviseerd,

overschotten. In 2015 werd

geïnformeerd over de manier waarop ze hun bedrijf

ontwikkelen die de dynamiek van het dorp

bijna de helft met een adviesbezoek

een QuickScan ontwikkeld

veiliger kunnen maken.

vergroten. Verder ontwikkelde het Innova-

ter plaatse. De stap naar biologi-

die op basis van een

Meer info: www.boerenbond.be/arbeidsveiligheid

tiesteunpunt het concept Boerenhofje voor

sche productie biedt heel wat

beperkt aantal gegevens

gemeenschapstuinen op de boerderij.

toekomstperspectief zoals aange-

een eerste inschatting

Meer info: www.rural-alliances.eu

geven door de toegenomen markt-

maakt of slim sturen

vraag. Door de intensieve begelei-

rendabel kan zijn.

ding van geïnteresseerde bedrijven

Meer info:

Noord-West-Europa) ontwikkelde het Innovatie

bouwt de consulent bio-omschake-

steunpunt samen met 19 partners 15 zogenaamde

ling mee aan een toekomstgerichte

PURE Hubs zijn nieuwe types knooppunten die de

ik?

steunpunt het adviestraject Dorpsmaak-

In het project Creating PURE Hubs (Interreg

PURE Hubs in Engeland, Duitsland en Nederland.

Arbeidsveiligheid

Antibiotica?

BioEnergy Farm II

verbinding tussen stad en platteland op innova-

Antibioticacampagne

vanelektriciteit.be

Het project ‘Bio zoekt Boer’ is een samenwerking tussen de Boerenbond, het ABS
en BioForum en wordt financieel gesteund door de Vlaamse overheid.
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De energieconsulenten hebben in 2015 ingezet op een energie-efficiënte Vlaamse land- en tuinbouw via
69 adviezen per e-mail en 43 uitgebreide bedrijfsbezoeken. Zij gaven tips in verband met de energiefactuur en

www.slimaansturen

www.biozoektboer.be

bedrijfsontwikkeling.
Meer info: www.biozoektboer.be

Energieconsulentenproject Vlaams EnergieAgentschap

Met de boodschap om antibiotica

berekenden wat duurzame energietechnieken kunnen opleveren. Via twee workshops, vier groepsscans en

alleen te gebruiken als het echt

elf vormingsmomenten werd het ‘leren van elkaar’ bevorderd. Zeven publicaties in de Innovatietelex en in de tijd-

moet, proberen Boerenbond,

schriften van Boerenbond toonden inspirerende voorbeelden en recente ontwikkelingen inzake energiebesparing

Ugent, Vives, DGZ en het Proefbe-

en duurzame energieproductie.

drijf Pluimveehouderij het gebruik

Meer info: www.innovatiesteunpunt.be/energie

tieve manieren kunnen versterken. Nieuwe

Het project BioEnergy Farm II wil kleinschalige vergisting

Het moge duidelijk zijn: meer dan ooit zoeken plattelandsbestuurders

soorten van ondernemerschap op vlak van korte

gangbaar maken in de Europese veehouderij. Met

eigentijdse en gedragen antwoorden op hun uitdagingen, en zijn land-

voedselketen, recreatie en zorg staan daarbij

partners uit Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië,

en tuinbouwers er zich van bewust dat ze een unieke visie op hun

centraal. Het Innovatiesteunpunt bouwde in Vlaan-

Nederland en Polen werden in 2015 de eerste stappen

bedrijf moeten hebben en constant moeten zoeken naar toekomst

deren vier PURE Hubs: in en rond Mechelen,

gezet. Er is een marktoverzichtsrapport gemaakt met de

De consulenten plattelandsontwikkeling waren actief in Meerle en Gooik.

met tips, filmpjes en artikels riep

gerichte optimalisatie van hun bedrijfsvoering.

Antwerpen, Turnhout en Leuven.

meest succesvolle Europese installaties, een stappenplan

In Meerle stelden 20 inwoners een visie op voor hun dorpskern. 200 geïnte-

op om het gebruik van antibiotica

In dit project werkte het Innovatiesteunpunt in opdracht van het

Meer info: www.purehubs.eu

voor de landbouwers en een rapport gericht op de

resseerden volgden het project op actieve manier via sociale media. Uiteinde-

verder te verminderen.

Agentschap Ondernemen samen met Boerenbond, SBB en Boeren op

beleidsmakers zodat kleinschalige vergisting nog meer

lijk moeten alle 2000 inwoners de vruchten plukken van het project. Het Inno-

Meer info:

een Kruispunt. In het tweede projectjaar werd verder ingezet op de

ondersteund kan worden. Daarnaast zijn er twee haal-

vatiesteunpunt begeleidde het gemeentebestuur in zijn zoektocht naar een

www.alleenalshetechtmoet.be

ondernemersscans met land- en tuinbouwers. In totaal werden 58

baarheidstools ontwikkeld: een online scan waarmee de

haalbaar en concreet project. De gemeente Gooik wil een veilig recreatief en

individuele bedrijven bezocht. Als afsluiting van het project werden

landbouwer zelf aan de slag kan en een meer uitgebreide

functioneel netwerk voor trage weggebruikers. Samen met geëngageerde

twee infoavonden Ondernemerschap georganiseerd. Daar kwamen de

offline haalbaarheidsstudie die wordt voorbehouden voor

inwoners trokken de consulenten op Village Innovation Tour. Inspiratie en

kenmerken van een ondernemer en de zes krachten die bij bewust

de meest interessante cases.

creativiteit zorgden voor concrete, innovatieve ideeën voor het dorp.

ondernemen een rol spelen, aan bod.

Meer info: www.bioenergyfarm.eu

Meer info: innovatiesteunpunt.be/dorpsmaakwerk

Meer info: www.innovatiesteunpunt.be/uitzichtdoorinzicht

we projecten rond energiebesparing en duurzame energieproductie.

Ja, het Innovatiesteunpunt is druk bezig geweest in 2015. We blijven in

In onze energiescans gaven we kostbaar bedrijfsgericht advies.

2016 inspireren en begeleiden!

We trachtten landbouwers proactief te begeleiden rond nieuwe
technieken om emissies te beperken. In totaal leverden de innovatie-

Peter Bruggen

consulenten een 800-tal adviezen af.

voorzitter van het Innovatiesteunpunt

Het Innovatiesteunpunt is een initiatief van Boerenbond
en Landelijke Gilden in partnerschap met Cera en KBC.

PROJECTEN 2015

BB011936

De toekomst begint vandaag…
meer dan ooit!

Cel plattelandsontwikkeling

van antibiotica in de veehouderij
terug te dringen. Een sensibiliseringscampagne van tien weken

Uitzicht door inzicht

