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Hoewel bij het samenstellen van deze presentatie uitsluitend gebruik gemaakt werd van informatie uit externe bronnen die betrouwbaar geacht worden door de Bank, kan BNP Paribas Fortis 
de juistheid, nauwkeurigheid, noch volledigheid van de inhoud van de informatie uit die bronnen waarborgen. De Bank kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor om het even 
welke directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie in deze presentatie.
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VRIJDAG 5 APRIL 2019
VAN 15 TOT 20 UUR 

OPEN DAG SCHARRELSTAL
Familie Dufour-Tack
Kasteelhoevestraat 4
8700 Kanegem

KENNIS EN STRATEGIE VOOR DE LEGHENNENSECTOR
De leghennensector komt – na de Fipronilcrisis - uit een woelige periode. En de sector moest al een grote 
evolutie doorstaan. Sinds het verbod op klassieke legbatterijen hadden de pluimveebedrijven twee duidelijke 
keuzes: verplicht omschakelen naar andere huisvestingssystemen of stoppen.
Dat had een dubbel effect: het aantal leghennenbedrijven verminderde én de bedrijven, die wel herstruc-
tureerden, tekenden voor een schaalvergroting. De gemiddelde omvang van de leghennenbedrijven nam zo, 
sinds 2007, met ruim 70% toe.
Vandaag is er een verschuiving merkbaar tussen de vier toegestane huisvestingssystemen: van een afname 
van de eieren uit verrijkte kooien naar een verhoging bij scharrel, vrije uitloop en bio. De publieke opinie 
speelde en speelt hier zeker zijn rol. 
Nog enkele tendensen:
■ Consumenten kiezen of voor prijs of voor toegevoegde waarde (‘voedsel met een verhaal’);
■ Pluimvee is de sector waar de consumptie het sterkst stijgt;
■ Een toename van  ‘food-chauvinisme’: consumenten kopen producten uit eigen regio.
■ Stijgende kostprijs door hogere eisen qua milieu, dierenwelzijn, voedselveiligheid.  
Toegang tot kennis, financiering én netwerken zijn agrarische steunpilaren. 
BNP Paribas Fortis wil u graag begeleiden bij het uittekenen van de geschikte strategie voor uw bedrijf. Wij 
luisteren graag naar uw verhaal!
Jan de Keyser, Directeur Agriculture
agriculture@bnpparibasfortis.com



GELOOF IN DE SECTOR, PASSIE VOOR HET VAK 
Maak kennis met Wim Dufour: 30 jaar en afkomstig uit het West-Vlaamse Kanegem, 
een deelgemeente van Tielt. Wim is getrouwd met Stephanie Tack. En sinds eind 
vorig jaar zijn ze de trotse ouders van zoontje Gaspard.

Wim werkte eerst een aantal jaren als aankoopverantwoordelijke bij een distributeur 
van zwembadonderdelen. Nu treedt hij in de voetsporen van zijn ouders en stapt 
in de pluimveesector. Net als Norbert en Marie-Anne kiest hij voor de uitbating van 
een legkippenbedrijf.

Met een sterk geloof in de sector en een grote passie voor het vak, gaat hij vanaf 
april aan de slag in twee gloednieuwe en modern uitgeruste scharrelstallen met 
wintertuinen.

Een bezoekje waard! Wij zijn alvast "eggcited", u hopelijk ook.

GRATIS TOEGANG
Inschrijven niet nodig

De familie Dufour-Tack en de deelnemende bedrijven nodigen u graag uit 
op de open dag van de nieuwe leghennenstallen.
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Adres Kasteelhoevestraat 4, 8700 Kanegem 
Reisroute  Verlaat de N37 Tielt-Aalter richting Kanegem, Kanegemstraat. 

Volg deze weg die overgaat in de Keizerstraat en sla linksaf richting Kasteelhoevestraat. 
Het bedrijf ligt rechts.

Parking Aan het bedrijf

Technische gegevens 
 ■ Grondhuisvesting met wintertuin
 ■ Capaciteit : 2x 20.000 scharrelkippen
 ■ Mechanische lengteventilatie en luchtmengkast
 ■ Roxell voer-en drinksysteem met elektronische 

weegunit
 ■ Stienen pluimvee managementcomputer
 ■ Mopack 70 inpakmachine inclusief tray-stacker

 

 

 

 

 

EN MET DE STEUN VAN:
Agro & Milieustudiebureau – adviesbureau / MOBA – inpakmachines / Spivan – veevoedertransport / Van Eck – bedrijfshygiëne 
/ Tack & Partners – accountancy-fiscaliteit / Bovyn – grondwerken / Wynsberghe Agri – kippenstalstrooien / Fita Compost –
compostering / Verstraete Construct – metaalconstructie / Samyn – pluimveehandel / Boerenhuys – vastgoedexpert / 
RDL Engineering – transportsystemen / DLV – adviesbureau / Pieter Ver Eecke – bedrijfshygiëne

HOOFDPARTNERS


