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Tijdens de bijzondere algemene vergadering van Proefcentrum Fruitteelt (pcfruit vzw) van
donderdag 25 februari 2016 wordt Inge Moors, gedeputeerde voor Landbouw, Ruimtelijk
Ordening en Platteland van de provincie Limburg, geïnstalleerd als voorzitter van pcfruit
vzw. Zij neemt hiermee de fakkel over van ere-gedeputeerde Marc Vandeput.
Inge Moors groeide op in Rosmeer en woont in Bilzen. De fruitstreek Haspengouw ligt haar dan ook
nauw aan het hart. “In termen van werkgelegenheid en economische resultaten is de fruitsector erg
belangrijk voor Limburg. De 9 000 hectare aan fruitteeltpercelen die onze provincie telt, genereren
samen een economische waarde van 224 miljoen euro. Daarmee is de fruitsector de belangrijkste
landbouwactiviteit in onze provincie”, aldus Inge Moors.
De sterke positie die de Limburgse fruitsector op de Vlaamse, Europese en zelfs internationale
markt heeft weten te veroveren, dankt ze aan het innovatief ondernemerschap en het vakmanschap
die binnen de branche aan de dag worden gelegd. Daarin is pcfruit dé uitgesproken partner.
“Met pcfruit beschikt de provincie Limburg over een gespecialiseerde kennisinfrastructuur,
onderzoeksinstelling en voorlichtingsdienst van zeer hoog niveau. Het toegepast fruitteeltonderzoek
stelt het onderzoekscentrum in staat duurzame oplossingen te ontwikkelen voor de problemen
waarmee fruittelers zowel vandaag als in de toekomst geconfronteerd kunnen worden. Met fierheid
zal ik dan ook mijn taak als nieuwe voorzitter ter harte nemen. Ik ben uittredend voorzitter Marc
Vandeput, zeer dankbaar voor zijn inspanningen en verwezenlijkingen in de werking en groei van
pcfruit. Het samenvoegen van de zes aparte vzw’s voor toegepast en praktijkonderzoek van fruit en
fruitteelt tot één vzw is hier ongetwijfeld één van de mijlpalen. Het brengt een grotere efficiëntie
teweeg en biedt veel meer kansen om mee te dingen naar Europese projecten. De scherpe keuzes
die hij gemaakt heeft, hebben geleid tot dit geslaagde project waarvan het resultaat best gezien
mag worden”, aldus de nieuwe voorzitter.
Inge Moors benadrukt dat zij de ingeslagen weg verder zal bewandelen. “Onze fruitsector is sterk
exportgericht en moet in een geglobaliseerde markt voortdurend anticiperen op de uitdagingen die
zich stellen. Door verder in te zetten op onderzoek en innovatie kunnen we de nodige
ontwikkelingskansen creëren. De missie om op basis van wetenschap en kennis fruittelers,
telersverenigingen, toeleveringsindustrieën en overheden te ondersteunen en innovatie te
katalyseren, wil ik dan ook graag continueren. Bovendien zorgen de activiteiten van pcfruit voor een
sectoroverschrijdende impact die het economisch weefsel van Haspengouw en Limburg ten goede
komt.”

pcfruit vzw

Het Proefcentrum Fruitteelt (pcfruit vzw) is een internationaal erkend onderzoekscentrum in
fruitteelt. Het doet onderzoek in samenwerking met universiteiten, andere onderzoeksinstellingen,
de industrie en de fruitsector. Dit kenniscentrum telt een honderdtalmedewerkers, waarvan de helft
wetenschappers en voorlichters en omvat 58 hectare proeftuin voor onder meer appel, peer, kers,
abrikoos, aardbei, braam, framboos, bes en druif. Het is de plek in het hart van de fruitstreek waar
wetenschappelijk onderzoek, demonstratie naar fruittelers, individuele bedrijfsvoorlichting en
diensten aan bedrijven samenvloeien.
www.pcfruit.be.
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