
Van wijngaard
     tot fl es

PROVINCIAAL WIJNCONGRES 2018

10.00 u.  Ontvangst

10.30 u.  ‘Wijnbouw als groeipool in de Limburgse  
 tuinbouwcluster’ - Inge Moors, gedeputeerde  
 Landbouw en Platteland

10.45 u.  ‘� e English sparkling wine phenomenon’ - 
 Chris Foss, UK - Wine Division Manager - 
 Plumpton College

11.15 u.  ‘Management of SO2 in wine: new tools to reduce 
 SO2’ - Jeudy Aurore, FR - IOC Winemaker - 
 Consultant

11.45 u.  Broodjeslunch met gelegenheid tot bezoek aan
 beursstanden

13.45 u.  ‘Grapevine Pinot gris disease: an emerging issue 
 for viticulture’ - Nadia Bertazzon, IT - 
 Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia, 
 Conegliano, (Treviso), Raad landbouwkundig 
 onderzoek en economie

14.15 u.  ‘How 6 brands target 6 di� erent wine consumers’ -   
 Rebecca Ritz, US - Founder and Designer Bauer-  
 haus Design Inc.

15.00 u.  Bekendmaking winnaars ‘Wijn zoekt naam’ - 
 Herman Reynders, gouverneur & Inge Moors, 
 gedeputeerde Landbouw en Platteland

15.10 u.  Netwerkdrink

De presentaties van de sprekers zĳ n in het Engels. 
Er wordt simultaanvertaling voorzien.

P R O G R A M M A
moderator: Jacques Van Outryve, landbouwjournalist Boer & Tuinder

De wijnbouw is aan een sterke opmars bezig 
dankzij de toenemende professionalisering. 
Bijna de hel�  van het Vlaamse areaal is gelegen in 
de provincie Limburg, waardoor het met reden hét 
wijngebied van Vlaanderen kan genoemd worden.
 
De Limburgse wijnbouwer kan rekenen op de 
ondersteuning van het Kennis- en Onderzoeks-
centrum Wijnbouw, in 2014 opgericht en ingebed 
in de werking van pcfruit. 
Hun taak is om de teelttechniek in onze wijngebieden 
af te stemmen op onze regiospeci� eke omstandig-
heden en deze kennis over te brengen naar de 
praktijk.

Graag nodig ik u daarom uit op dit provinciaal 
wijncongres waarbij een aantal internationale 
sprekers hun inzichten zullen delen rond actuele 
thema’s in de teelttechniek en - het steeds belangrij-
kere - marketingaspect in de wijnbouw. 

Wij ontmoeten u graag op 31 augustus 
2018 in het Fonteinhof te Borgloon!

Inge Moors
Gedeputeerde Landbouw & Platteland

Een initiatief van de
provincie Limburg

Universiteitslaan 1, B-3500 HASSELT
limburg.be

31.08.2018

Het Fonteinhof - Fonteinhof 1 - Borgloon

Tijdens het congres wordt door Kris Vandewyngaert, 
coördinator van het Kennis- en Onderzoekscentrum 
Wijnbouw, de eerste botteling van de wijnranken 
voorgesteld.

Inschrijven is verplicht en kan tot 27 augustus 2018 
via volgende link: 
www.limburg.be/wijncongres
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