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De Contractor Days: U komt toch ook? 
Op 14 en 15 december organiseert Landbouw-Service voor de eerste keer de Contractor Days: hét 
vakevenement voor loonwerkers. Tijdens deze twee dagen kan u talrijke uiteenzettingen met kwaliteitsvolle 
sprekers bijwonen. Deze Contractor Days zijn een unieke gelegenheid om de draad met de collega’s weer 
op te pikken. 

Klik hier voor het overzicht van alle seminaries. 

In de praktijk: 

De Contractor Days vinden plaats op woensdag 14 en donderdag 15 december 2022, telkens van 10u tot 

18u. 

We hebben gekozen voor een vlot toegankelijk beursruimte. Daarom vinden de Contractor Days plaats in 
BRUSSELS GATE (voorheen Brussels Kart Expo), Alfons Gossetlaan 9, 1702 Groot-Bijgaarden. 

Prijs: 

Prijs voor niet-leden: 28 euro, prijs voor leden: 15 euro. Parking, catering en het aanbod aan seminaries zijn 
inbegrepen.  
Tickets bestellen kan eenvoudig door naar https://www.contractordays.be/tickets/ te surfen. Alle nuttige info 
over de Contractor Days is terug te vinden op www.contractordays.be! 

!!!Exclusief!!!  

Surf naar https://www.contractordays.be/tickets/  
en vul onderstaande code in voor uw korting, zodat u, uw werknemers, medewerkers en 

zelfstandigen kunnen genieten van dit event 

testcode0  

 
 

 

 

 

Landbouw-Service ondersteunt initiatief van landbouworganisaties op 29/11 
Boeren zijn broodnodig. Hun harde werk brengt elke dag vers voedsel op de plank: lekker, lokaal én van 
wereldklasse. Vlaanderen is dan ook een voorloper op vlak van duurzame land- en tuinbouw én verwerking! 
Daarom steunen wij deze campagne, want zonder boeren en de hele agrovoedingsketen, blijft je brooddoos 
leeg! 

https://cdn.flxml.eu/lt-2182874664-9d4f152ad7b3338a48ac668bb4ba35472ed3a705f298305d
https://cdn.flxml.eu/lt-2182874676-9d4f152ad7b3338a48ac668bb4ba35472ed3a705f298305d
https://cdn.flxml.eu/lt-2182874662-9d4f152ad7b3338a48ac668bb4ba35472ed3a705f298305d
https://cdn.flxml.eu/lt-2182874676-9d4f152ad7b3338a48ac668bb4ba35472ed3a705f298305d
https://cdn.flxml.eu/lt-2182874676-9d4f152ad7b3338a48ac668bb4ba35472ed3a705f298305d


Gisteren, op 29 november, de dag van de Vlaamse Voedseltop in Roeselare, bundelde de 
agrovoedingsketen hun krachten om samen een positieve, sensibiliserende actie te voeren onder de hashtag 
#Boerenbroodnodig 
https://www.boerenbroodnodig.be 
 

 

 

 

 

 

Pöttinger neemt MaterMacc over 
Door de overname van de Italiaanse constructeur MaterMacc zet Pöttinger een belangrijke stap in de sector 
van de precisiezaaimachines. De overname werd op 7 november jl. afgerond. De Italiaanse MaterMacc is 
vooral gekend van de mechanische en pneumatische zaaimachines, maar biedt ook een gamma 
schoffelmachines. Pöttinger neemt zowel de kennis, als de gebouwen en het personeel over. In een eerste 
fase zullen de machines verder verkocht worden onder de naam MaterMacc waar het merk al voet aan de 
grond had. Met deze overname zet Pöttinger een volgende stap om het aanbod machines verder uit te 
breiden. 

 
 

 

 

 

Een nieuwe Condor Vanguard bij Agrifac Machinery 

https://cdn.flxml.eu/lt-2182874674-9d4f152ad7b3338a48ac668bb4ba35472ed3a705f298305d
https://cdn.flxml.eu/lt-2182874672-9d4f152ad7b3338a48ac668bb4ba35472ed3a705f298305d


Met de komst van de nieuwe Condor Vanguard levert Agrifac Machinery een machine die voorop loopt op 
het gebied van innovatie, klaar is voor de toekomst en volledig voldoet aan alle Europese regelgeving. 
Dankzij de maximale voertuig breedte van 255 cm en een tankinhoud van 6000 liter completeert de 
Vanguard het Condor assortiment. Een stabiele boom en een hogere capaciteit als basis voor een optimale 
bedekking, minimale drift, variabele spuittechniek en ‘spot spraying’ op plantniveau zijn de troeven van deze 
machine. De Condor Vanguard is flexibel inzetbaar door een 75 cm verstelbare spoorbreedte en is in twee 
varianten leverbaar met spoorbreedtes van 180 – 300 cm. 

 
 

 

 

 

Case IH stelt de nieuwe Puma 260 CVXDrive voor 
De Puma 260 CVXDrive is uitgerust met een zuinige FPT NEF 6-cilindermotor met een nominaal 
motorvermogen van 260 pk. Met motorvermogensmanagement loopt dit cijfer verder op tot 302 pk voor 
aftakas-, hydraulische en transporttoepassingen. 

De nieuwe traploze transmissie is stiller en efficiënter voor een optimaal brandstofverbruik. De Puma 260 
CVXDrive is uitgerust met grotere en sterkere voor- en achterassen. De optionele 710/70 R42-achterbanden 
met een diameter van 2,05 m vergroten de voetafdruk met wel 18%, voor maximale tractie en 
draagvermogen en minimale samendrukking van de bodem.  

Als het op comfort aankomt, zet de nieuwe cabine een nieuwe standaard voor de Puma, met meer ruimte, 
meer opbergruimte en beter zicht. Het maximale geluidsniveau in de cabine is slechts 66 dB(A). De semi-
actieve, hydropneumatische cabineophanging isoleert de bestuurder van bewegingen van het voertuig. De 
MultiController-armleuning omvat nu nog meer functies, die allemaal gebruiksvriendelijk en volledig 
aanpasbaar zijn. 



 
 

 

 

 

Ceettar wil meer ruimte voor natuurlijke meststoffen 
Ceettar, de Europese loonwerkerskoepel, vraagt de Europese Commissie om ruimte te geven om natuurlijke 
mest en kunstmestvervangers zo efficiënt mogelijk in te zetten. 

Deze reactie kwam naar aanleiding van plannen van de Europese Commissie om in te spelen op de 
beschikbaarheid en betaalbaarheid van kunstmest. Deze staan zwaar onder druk sinds de inval van Rusland 
in Oekraïne. Daarom stelt de Europese Commissie voor om gebruikers financieel te compenseren voor de 
hoge kunstmestprijzen door maatregelen te nemen op middellange en lange termijn. 

De Europese loonwerkers vragen meer aandacht voor een efficiënt gebruik van meststoffen. Zo pleit Ceettar 
er voor om te kiezen voor een praktische benadering en meer ruimte te maken voor het gebruik van dierlijke 
mest en de inzet van Renure (Recovered Nitrogen from Manure) meststoffen als kunstmestvervangers. 

Klaus Pentzlin, de voorzitter van Ceettar, wijst daarbij op de investeringen die loonwerkers nu al hebben 
gedaan in machines voor het uitvoeren van precisiebemesting. ‘Met de bestaande technieken kunnen we 
dierlijke mest efficiënter inzetten, en zo rechtstreeks besparen op kunstmest. Hierop inzetten is beter dan 
alleen maar de kunstmestindustrie subsidiëren. De Europese Commissie kan beter landbouwers subsidiëren 
om gebruik te maken van de moderne techniek die loonwerkers nu al hebben.’ 

Daarnaast geeft Ceettar ook aan teleurgesteld te zijn dat de Europese Commissie steeds meer aandacht 
geeft aan een vorm van landbouw met een minimale input van hulpstoffen en tegelijkertijd het gebruik van 
kunstmestvervangers niet wil stimuleren. 
 

 

 

 

Verkiezingen bestuur Landbouw-Service 
Klik hier voor de uitnodiging in pdf  

De Algemene Vergadering van Landbouw-Service gaat door op donderdag 15 december 2022 om 10.00 u 
in Brussels Gate (vroeger Brussels Kart Expo), Alfons Gossetlaan 11n 1702 Groot-Bijgaarden  

Klik hier om u in te schrijven 
Indien U niet aanwezig kan zijn, gelieve uw volmacht te gebruiken.  

Het Bestuursorgaan zal tijdens de Algemene Vergadering verkozen worden. Daarom zijn alle bestuurders 
uittredend op deze vergadering, zodat, conform de statuten, nieuwe bestuurders kunnen verkozen worden. 

Uw kandidatuur indienen kan via “Formulier 2: Kandidatuurstelling Bestuursorgaan”.  

https://cdn.flxml.eu/lt-2182874666-9d4f152ad7b3338a48ac668bb4ba35472ed3a705f298305d
https://cdn.flxml.eu/lt-2182874670-9d4f152ad7b3338a48ac668bb4ba35472ed3a705f298305d
https://cdn.flxml.eu/lt-2182874670-9d4f152ad7b3338a48ac668bb4ba35472ed3a705f298305d
https://cdn.flxml.eu/lt-2182874670-9d4f152ad7b3338a48ac668bb4ba35472ed3a705f298305d


Om het verdere verloop van de verkiezing van het Bestuursorgaan terdege voor te bereiden, vragen wij U 
om hierop eveneens aan te geven voor welke vereniging U stemrecht wenst te hebben. 
 

 

 

 

Project modder op de weg West-Vlaanderen 
De Provincie West-Vlaanderen krijgt de laatste dagen verschillende meldingen van modder op de weg 
zonder signalisatie (speciaal ontworpen verkeersborden).  

U vindt hierna de linken van de filmpjes ontwikkeld naar aanleiding van deze campagne 

 https://youtu.be/N6Rt48N-Oqo  

 https://youtu.be/xeG1yEBZhMs  

 https://youtu.be/S_hkJaXBR7M  

De gemeenten kiezen ofwel om de verkeersborden uit te lenen of de landbouwers/loonwerkers door te 
verwijzen naar de firma waar men twee speciaal ontworpen verkeersborden kan aankopen (400/66 en 
600/900). De gemeente kreeg in het verleden de offerte toegestuurd.  
 

 

 

 

Nationale Centrale Landbouw-Service vzw  
 
Anspachlaan 111 B13  
1000 Brussel  
Telefoon: 02 274 22 00  
Fax: 02 400 71 26  

Email: landbouwservice@sectors.be  
Website: www.landbouwservice.be 

 

 

 

https://cdn.flxml.eu/lt-2182874678-9d4f152ad7b3338a48ac668bb4ba35472ed3a705f298305d
https://cdn.flxml.eu/lt-2182874682-9d4f152ad7b3338a48ac668bb4ba35472ed3a705f298305d
https://cdn.flxml.eu/lt-2182874680-9d4f152ad7b3338a48ac668bb4ba35472ed3a705f298305d
mailto:landbouwservice@sectors.be
https://cdn.flxml.eu/lt-2182874668-9d4f152ad7b3338a48ac668bb4ba35472ed3a705f298305d

