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Kolen, een teelt met toekomst
2-daags congres over kolen
op 4-5 september 2018 te Brugge, België

Bijna 20 jaar terug, in 1999, vond het eerste
internationaal kolencongres plaats in WestVlaanderen. De traditie van de bloemkooltelers en
bij uitbreiding van alle kolentelers om elkaar te
ontmoeten over de grenzen van productieregio’s
en ook over de landsgrenzen heen blijft belangrijk.
Deze ontmoetingen zorgen telkens weer voor een
vernieuwd inzicht in de productieomstandigheden,
de mechanisatie en de verspreiding van de teelt
in Europa. Daarnaast zorgen de internationale
bijdragen van stakeholders voor kennisoverdracht
en marktinzicht. We zijn dan ook trots dat op 4
en 5 september de Europese kolenwereld elkaar
opnieuw ontmoet in West-Vlaanderen.
Op 4 en 5 september 2018 nodigen LAVA, Inagro,
Boerenbond, PSKW, Ingro, PCG, Departement
Landbouw en Visserij en TACO alle stakeholders
en kolentelersuit op hun congres over kolen:
“Kolen, teelt met toekomst”. De academische
zittingen op 4 september hebben plaats in
Brugge, in het Provinciehuis ‘Boeverbos’. Op
5 september volgen begeleide rondritten naar
teeltbedrijven, een groente-verwerkend bedrijf en
onderzoekscentrum.
Het congres focust op onderzoek, productie,
innovatie en marketing van brassica en doelt op
het netwerken en uitwisselen van informatie en
trends.

Inschrijven
Inschrijven op voorhand is noodzakelijk en kan
tot uiterlijk 15 augustus.
Dinsdag 4 september
➔ 120 euro voor dag 1, academische zittingen
➔ 90 euro voor het congresdiner om 19 u
te Hotel Weinebrugge
Woensdag 5 september
➔ 40 euro voor dag 2, bedrijfsbezoeken
inclusief barbecue
Algemeen kan ingeschreven worden via
www.brassica2018.be.
REO-leden schrijven in via de website (www.reo.be)
Ingro-leden via mail naar info@ingrocvba.be of
telefonisch op 051 26 01 10

Doelgroep
Het congres is gericht naar kolentelers en experten
op gebied van kolen in volgende domeinen:
➔ Wetenschap
➔ Marketing
➔ Retail
➔ Telersverenigingen

Doel van het congres
➔ Uitwisseling van de laatste nieuwe
informatie over brassica (onderzoek, teelt en
commercialisatie)
➔ Bieden van een netwerkplatform
➔ Informeren over trends met betrekking tot kolen

www.brassica2018.be
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Dinsdag 4 september 2018
09u00 – 09u30
09u00 – 10u00
10u00 – 11u00

11u00 – 11u20
11u30 – 11u50

11u50 – 12u30

12u30 – 13u45
14u00 – 15u00

15u00 – 15u20
15u30 – 16u00
16u00 – 16u30

16u30 – 17u00
17u00 – 18u00
19u00

Registratie deelnemers en ontvangst met
koffie
Officiële opening met Minister Joke
Schauvliege en gedeputeerde Bart
Naeyaert
Productie en consumptie van kolen in
West-Europa: Pim Neefjes (Syngenta)
Oost-Europa: Grzegorz Pastuszka (Bejo
Zaden)
Zuid-Europa / Noord- en Zuid-Amerika:
José Hernández (Rijk Zwaan)
Koffiepauze
Toekomstvisie van de verwerkings- en
diepvriesindustrie
Bernard Haspeslagh, Ardo
Innovatie in commercialisering en
verpakking
British Grower Association
Prince de Bretagne: Gaëlle Juton
Lunch
Productie en techniek
IPM: Monica Höfte, UGENT
Circulaire economie: Bart Van
Droogenbroeck (ILVO)
Biologische teelt van koolgewassen:
Lieven Delanote, Inagro
Praktijk bio teelt: Wridzer en Jan-Willem
Bakker, Bakkerbio.nl
Koffiepauze
Precisielandbouw
Jonathan Van Beek (Inagro)
Afsluiting - De brassica hype in de VS,
wat kunnen we leren?
Gerard Barendregt (Syngenta)
Besluit door congresvoorzitter Mia
Demeulemeester
Netwerkreceptie
Walking congres dinner in Hotel
Weinebrugge (aparte registratie vereist)

Woensdag 5 september 2018
De tweede congresdag bestaat uit bezoeken aan
diverse West-Vlaamse koolbedrijven, afwisselend
met een bezoek aan het proefcentrum Inagro en
groenteverwerkend bedrijf Greenyard Frozen. De
bussen vertrekken stipt om 8u30 op de REO-Veiling.
De 4 bussen maken een rondrit naar een 4-tal
bedrijven. Eén internationale bus, twee bussen met
focus op kolen geteeld voor verse markt en een bus
met focus op industrie. Bij inschrijven kan voorkeur
industrie of verse markt meegegeven worden.
Programma van bezoeken:
08u30 – 12u00

Rondrit en bezoeken

12u00 – 13u30

Barbecue op de REO-Veiling

13u30 – 17u30

Vervolg rondrit en bezoeken

Tijdens de bezoeken komen volgende aspecten
aanbod:
➔ Omschakeling naar bio-bloemkolen
➔ Precisielandbouw: gebruik van GPS en
computergestuurd beregenen en gebruik van
sproeiboom
➔ IPM: gebruik van Heliosec voor restwater
(gewasbescherming)
➔ Demo volautomatische planter (spruitkool)
➔ Rassenproeven
➔ Demo drones in land- en tuinbouw
➔ Teelt van bloemkolen en spruitkool met
bestemming industrie, witte kool en (bio-)
bloemkool bestemming verse markt
➔ Irrigatienetwerk te Ardooie
Einde van het congres

www.brassica2018.be

