
 

  

 

KU Leuven en de Vlaamse overheid - Departement Landbouw en Visserij nodigen u uit op de:  

6° FOKKERIJDAG  
 

INZETTEN OP DIERENWELZIJN EN 
EFFICIENT FOKKEN   

EEN HARMONIEUS TWEESPAN? 

Woensdag, 5 november, 13.00 u – 16.30 u | LEUVEN 

Vlaams Administratief Centrum (VAC Dirk Bouts) - auditorium, Diestsepoort 6, 3000 Leuven 

WOORD VOORAF 

   

 

Dierenwelzijn is sinds 1 juli een Vlaamse bevoegdheid. De zesde fokkerijdag sluit daarbij aan met de 

prangende vraag of/hoe inzetten op dierenwelzijn en efficiënt fokken een harmonieus tweespan kunnen 

vormen.     

De interactie tussen dierenwelzijn en fokkerij wordt toegelicht aan de hand van praktijkonderzoek.  

Experten van de onderzoeksgroep Huisdierengenetica van de KU Leuven presenteren het resultaat van 

innoverende projecten in de dierlijke genetica en koppelen daarbij terug naar het thema dierenwelzijn.   

De Fokkerijdag is een uniek, niet te missen moment om kennis te delen met en te netwerken tussen 

leden van fokkerijorganisaties, voorlichters, docenten in het domein van de fokkerij en geïnteresseerde 

fokkers.   



 

PROGRAMMA 

 

13.00 u Ontvangst met koffie 

13.30 u Gaat inzet op dierenwelzijn hand in hand met efficiënt fokken?                                       

Kader en maatschappelijke context   

Stef Aerts (docent KAHO Sint-Lieven en KU Leuven) 

14.00 u Interactie dierenwelzijn en fokkerij 

1. Selectie van kippenlijnen in functie van veranderde dierenwelzijnsnormen 

Katrijn Peeters (Hendrickx Genetics) 

2. Stalverrijking bij gespeende biggen  

Anneleen Bulens (KU Leuven) 

15.00 u Pauze 

15.30 u Actuele ontwikkelingen in de dierlijke genetica 

1. Resultaten onderzoek schurftgevoeligheid bij het Belgisch Witblauw  

Annelies Coussé (KU Leuven) 

2. Selectie tegen berengeur als alternatief voor castratie bij biggen 

Alice Van den Broeke (KU Leuven) 

16.10 u Dierenwelzijn binnen het Vlaamse beleid 

Spreker (nog te bepalen)  

16.30 u Einde 

BEREIKBAARHEID 

 Het Vlaams Administratief Centrum, ‘Dirk Bouts gebouw’, ligt naast het NMBS-station Leuven. 

Parkeermogelijkheden o.a. in Parking De Bond. Meer info vindt u op: 

www.leuven.be/leven/mobiliteit-openbare-werken/parkeren/parkings/ 

INSCHRIJVEN 

Deelname is gratis. Gelieve u vooraf in te schrijven via www.huisdierengenetica.be.   

INLICHTINGEN 

An De Praeter | tel. 09 276 28 42 | fokkerijdag@lv.vlaanderen.be 
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Toegangsplan 

 


