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Eerste samenkomst X100 over de toekomst
van de Limburgse varkenshouderij.
Dinsdag 16 februari 2016

Vanavond vindt de eerste bijeenkomst van de X100 plaats. Dit
initiatief startte de gedeputeerde voor landbouw Inge Moors
vorig jaar naar aanleiding van de crisis in de varkenshouderij.
Met de X100 wordt een grootschalige oefening met alle spelers
doorheen de keten van de varkenssector gedaan met het oog
op
het
neerschrijven
van
een
roadmap
voor
de
varkenshouderij. De samenkomst van de X 100 werd in het
najaar intensief voorbereid door een kerngroep(X10).
In Limburg en dan voornamelijk in Noord-Limburg zijn momenteel nog een kleine 400
varkenshouders actief. De Limburgse varkenshouders zorgen voor ongeveer voor één vijfde
van de totale productiewaarde van de Limburgse land- en tuinbouw. Daarnaast mogen we
niet vergeten dat aan de bedrijven ook een agrobusinesscomplex van toeleveranciers en
afnemers is verbonden.”
Mede dankzij het praktijkgerichte onderzoek vanuit PVL Bocholt, behoren de Limburgse
varkensbedrijven tot de meest professionele varkenshouders van Vlaanderen.
Naar aanleiding van de crisis in de varkenssector heb ik vorig jaar het initiatief genomen tot
opmaak van een roadmap voor de varkenshouderij. Dat doen we bewust samen met de
gehele keten omdat we erin geloven dat we door een bottom-up-traject de meeste kansen
hebben om te komen tot breed gedragen oplossingen en zo de meeste garanties hebben op
succes. Met de roadmap Varkenshouderij wensen we als het ware een routeplan voor de
Limburgse varkenssector uitzetten,” aldus gedeputeerde Moors.

100 creatieve denkers
De provincie werkt daarvoor samen met procesbegeleider Philippe Beliën. Samen met alle
betrokken ketenschakels wil de provincie tot een gedragen plan komen waarmee alle
partners op middellange termijn mee aan de slag kunnen. Het opstellen van de Roadmap
gebeurt door middel van een bijzonder participatief proces. Een tiental stakeholders (‘X10’)
geeft op een bijzonder creatieve manier input om een brainstormproces met honderd
betrokkenen (‘X100’) te stroomlijnen. “Bijna een jaar geleden zijn we gestart met het
intensieve voorbereidingstraject. Het in kaart brengen van alle stakeholders en de
voorbereidende sessies met de X10-leden zijn de eerste belangrijke stappen geweest.
Vanavond komt de X100 een eerste maal samen om creatieve oplossingen te bedenken en
uit te werken,” zegt Inge Moors.
In totaal zal de X100 driemaal samenkomen. De drie workshops sessies bouwen voort op
elkaar. De creativiteit die dit proces met zich meebrengt wordt vertaald in een roadmap die
een leefbare toekomst voor de varkenshouderij moet schetsen. “Eén pasklare oplossing is er
helaas niet. Door hier honderd geëngageerden rond tafel te brengen kunnen we de mogelijke
oplossingen en hun onderlinge samenhang zo goed mogelijk in kaart brengen. We hopen
over enkele maanden de resultaten van de workshops van de ‘X10’ in een roadmap te
presenteren” besluit gedeputeerde Inge Moors.
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