
In samenwerking met:In samenwerking met:

Datum Donderdag 25 oktober 2018, van 17 tot 22 uur

Locatie Agropolis Incubator, Agropolis Park 101, 3640 Kinrooi
(gps: Vilgertenweg, Kinrooi)

Deelname en inschrijven Deelname is gratis, maar inschrijven is 
verplicht vóór 19 oktober. Surf naar Innovatiesteunpunt.be/Agrifood of bel 
Diane Goris op 016 28 61 02. Bij je inschrijving kan je aanduiden aan welk(e) 
deel (of delen) je deelneemt.

Voor meer info Stijn Bossin via 016 28 61 37

Ontdek innovaties voor zowel het veld als de stal. De nadruk ligt op de 
juiste bepaling van het doel, de praktische toepassing en de kosten/
baten verhouding. Tijdens de presentaties is er ruimte voor rechtstreeks 
commentaar of vragen aan de presentatoren.

Deel 1
17.00 Demo Case IH -  precisielandbouw door sensortechniek

Deel 2
18.30 Rondleiding bij Agropolis door Kristof Das
 Verwelkoming met een hapje en een drankje

Deel 3
19.30 Officiële opening avondprogramma

19.40 Openingspresentatie 
 Stephanie Van Weyenberg, ILVO: Data-eigenaarschap in een geconnecteerde 

agrifoodketen, wat betekent dat voor jou?

20.00 Voorstelling 5 praktijkvoorbeelden
moderatie Greet Riebbels, Diensthoofd Communicatie bij ILVO:

• Yoeri Renders, Explorentis: De invloed van led verlichting bij levende organismen. 
De algemene kennis vandaag en specifiek de stand van zaken bij legkippen.

• Kristof Mertens, Porphyrio: Digitalisering en Big Data. Hoe belangrijk zijn data 
verzamelen en managen om kennis en expertise op te doen in de (pluim)veesector?

• Kimberly Vanrobays, CNH Industrial: SoilXplorer mapping of hoe kennis van de 
bodem kan omgezet worden naar precisielandbouw en welke opportuniteiten dat biedt.

• Josse Vermeulen, Isagri: Slimme precisielandbouw met Geofolia, een eenvoudige, 
intelligente en mobiele tool voor teeltregistratie en koppeling met andere systemen.

• Dany Bylemans, PCFruit: EVA™: eerst ‘need’, dan ‘nice’. De EVA™ app voor het 
dagelijks management van het fruitbedrijf en smart farming toepassingen bij andere 
landbouwers.

22.00 Afsluiting van het programma
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Deze activiteit wordt georganiseerd in het kader van het project Lions.


