
Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij 

Landbouwcentrum voor Voedergewassen, LCV 

Vrij Technisch Instituut - Poperinge 
 

nodigen u vriendelijk uit op de studievergadering ‘Voedergewassen en Veehouderij’   

op woensdag 25 januari 2017 om 20 uur in AVOWEST, Schipvaartweg 10 te Poperinge. 
 

PROGRAMMA :  

 

 LCV-actueel  :  wat brengt 2017 op de akker ? 
- Wat bracht 2016? 

- Aandachtspunten voor 2017. 

- Samen werken aan een goede waterkwaliteit. 

- Wat met nieuwe teelttechnieken in de toekomst? 

- Belang van vruchtwisseling in het teeltplan. 

- Zullen we maïs oogsten op 1 september? 

- Maak een goede keuze met behulp van de resultaten maïsproeven 2016. 
 

door Patrick Vermeulen, VTI Poperinge 
 

 Pauze – met gratis consumptie 
 

 Omgevingsvergunning vanaf 23 februari.  
De komst van de omgevingsvergunning hervormt het vergunningenlandschap grondig. Ze verenigt en vervangt de stedenbouwkundige 

vergunning en de milieuvergunning. Zowel de stedenbouwkundige als milieuaspecten van een project worden beoordeeld. Het nieuwe 

instrument moet ook leiden tot meer rechtszekerheid en betere besluitvorming. Bijna elk land- of tuinbouwbedrijf zal de komende 

maanden of jaren met deze nieuwe en grondig gewijzigde vergunningsaanpak geconfronteerd worden. 

Verandert er nu veel voor uw bedrijf? Moet je zelf stappen ondernemen om uw vergunningen aan te passen? We proberen op een 

praktische manier antwoorden te geven op deze vragen.   
 

door Wim Wallays, account manager, milieu-adviseur SBB 



 

 
 

 
 

  
 

 

 

Inlichtingen ? 
 

VTI Poperinge 

Boeschepestraat 44 

8970   Poperinge 

Tel.  057  34 65 55 

 

www.vtip.be 

patrick.vermeulen@vsop.be 
 

 

 

 

Agenda ! 
 

Aardappelavond  
 Donderdag 2 februari ‘17 
 

Open school 
 Zondag 4 juni ‘17 
 

Proefveldbezoeken 2017 
 Vakblad of www.vtip.be 
 

 

 

 

Adresgegevens gewijzigd of 

verkeerd?  

Wenst u niet langer 

uitnodigingen te ontvangen ? 
 

Laat het ons weten via mail ! 

 
 

Uitnodiging studieavond 
 

VOEDER-

GEWASSEN 

EN 

VEEHOUDERIJ 
 

---------- 
 

Woensdag 

25 januari 2017 

20 uur 

Avowest 

Poperinge 

 

Een organisatie van : 
 

 

Vlaamse Overheid 

 
 
 

Landbouwcentrum voor Voedergewassen 

  

 
 

 

          Land- en Tuinbouw 
 

 
Programma andere studieavonden 

voedergewassen kan u tevens raadplegen in 
agenda vakbladen  

Landbouwleven of Boer&Tuinder 
www.lcvvzw.be  

of op www.vlaanderen.be/landbouw/agenda 
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