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B R U S S E L ,  1 7  n o v e m b e r  2 0 1 6  

 

Crelan steunt wetenschappelijk onderzoek 
in de landbouw met de zesde uitreiking 
van de Crelan Agri Innovation Awards  

 

 

Op 16 november heeft de coöperatieve bank Crelan voor de zesde maal de 

Crelan Agri Innovation Awards uitgereikt. Met deze Awards, waaraan ook een 

geldprijs is gekoppeld, beloont de bank afgestudeerde masters van wie de 

eindverhandeling bijdraagt tot innovatie in de land- en tuinbouwsector 

binnen de krijtlijnen van het duurzame landbouwmodel. 

 

Het aspect duurzame landbouw kwam ook aan bod in het symposium dat  aan 

de uitreiking voorafging. Dit symposium concentreerde zich op de bijdrage 

aan de economische activiteit van de korte ketens binnen de landbouwsector. 

 

Crelan Agri Innovation Awards 
 

Crelan reikt deze Awards afwisselend in Vlaanderen en Wallonië uit. Dit jaar werden 

zes Franstalige masters in de bloemetjes gezet in de gebouwen van de ULg Gembloux 

Agro-Bio Tech die als gastheer voor het evenement optrad. 

 

De laureaten en hun universiteit of hogeschool keren niet enkel met een trofee, maar 

ook met een geldprijs naar huis terug. Voor de masters in de biowetenschappen en 

hun hogeschool bedraagt de incentive voor elk 1.500 euro, voor de masters in de bio-

ingenieurswetenschappen en hun universiteit 2.000 euro. 

 

De laureaten van deze editie zijn: 

 

Academiejaar 2013-2014 

- Mathieu Rabeux, master in de biowetenschappen aan het ISIa Huy met de 

masterproef ‘Étude comparative de trois modes d’engraissement de taurillons 

de race Blanc-Bleu Belge culards en Wallonie’. 

- Amandine Brunin, master in de bio-ingenieurswetenschappen aan de ULg 

Gembloux Agro-Bio Tech met de masterproef ‘Analyse socio-économique des 

réalités de la production de semences artisanales biologiques – cas d’étude de 

Semailles’. 

 

Academiejaar 2014-2015 

- William Falesse, master in de biowetenschappen aan het ISIa Huy met de 

masterproef ‘Analyse de la faisabilité agronomique et économique de la culture 

du soja en Belgique’. 
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- Roldan Descamps, master bio-ingenieur in milieutechnologie aan de UCL met 

de masterproef ‘Projet de création d’une entreprise proposant aux agriculteurs 

des cartes de préconisation pour la fertilisation azotée de leurs cultures à l’aide 

d’images prises par RPAS’. Dit eindwerk kwam tot stand door de samenwerking 

van vier studenten. Naast Roldan Descamps zijn dat Laura Piraux, Thomas Pire 

en Julien Tesse. 

 

Academiejaar 2015-2016 

- Xavier Massin, master in de biowetenschappen aan het ISIa Huy met de 

masterproef ‘Étude de la technique du colza d’hiver en cultures associées : 

suivis et synthèse des 5 années d’essais menés par l’asbl Greenotec’. 

- Raphaël Boutsen, master in de bio-ingenieurswetenschappen aan de ULB-EIB 

met de masterproef ‘Interactions entre la densité de semis et la diversité 

génétique au cours du développement d’une culture de blé panifiable: 

expression phénotypique et potentiel de sélection’. 

 

Crelan is ook sponsor van de BVLE-prijs (Belgische Vereniging voor Landbouw-

economie) voor het beste doctoraatswerk, die tijdens hetzelfde event werd 

uitgereikt. 

De titel ‘BAAE Award for the Best Doctoral Thesis in Agricultural Economics’ en de 

bijhorende geldprijs van 2.500 euro ging naar Sam Desiere (UGent) voor het 

doctoraatswerk ‘From raw numbers to robust evidence: finding fact, avoiding fiction’. 

 

Symposium over korte ketens 
 

De uitreiking van de Awards werd voorafgegaan door een symposium over de bijdrage 

die korte ketens in de landbouwsector leveren aan de economische activiteit. Sabine 

Laruelle, vice-president van de Euro Consultants Groep gaf haar visie op het thema. 

Daarnaast stelden Frank Mestdagh, oprichter van de magasins d’Ici en Florian Breton, 

oprichter van het crowdfundingplatform Miimosa, hun bedrijfsmodel voor. 

 

Geëngageerd voor de sector 
 

Luc Versele, CEO Crelan: “Als sterke marktspeler in financieel advies voor de land- en 

tuinbouwers wil Crelan ook bijdragen aan de duurzame toekomst van de land- en 

tuinbouwsector. Onder meer met de uitreiking van de Crelan Agri Innovation Awards 

willen we de creativiteit en de innovatie binnen de sector ondersteunen. De Awards 

zijn een erkenning voor de intellectuele bijdrage en het onderzoekswerk die pas 

afgestudeerde studenten en hun faculteit leveren. Ook dit jaar hebben we weer enkele 

mooie eindwerken bekroond die effectief kunnen bijdragen tot de groei en evolutie van 

de sector. Een sector die ons na aan het hart ligt en die we een mooie toekomst 

toewensen. Ik wil alle laureaten en hun faculteit dan ook van harte danken en 

feliciteren voor hun mooie werk.” 
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Meer informatie over de laureaten en hun bekroond werk vindt u op 

www.crelan.be>Crelan investeert in u>Crelan Agri Innovation Awards. 

 

 

 

Over Crelan 
Crelan is een 100% Belgische en coöperatieve bank met CrelanCo als sterke coöperatieve aandeelhouder. 

Crelan engageert zich tot een ander soort van bankieren. Verantwoord, verbonden, persoonlijk en respectvol 

zijn de waarden die we belangrijk vinden en waarvoor we willen staan. Dat doen we met lokaal verankerde 

kantoorhouders en met een ruim aanbod bank- en verzekeringsproducten voor de particulieren, de 

zelfstandigen, de ondernemers en de land- en tuinbouwers. Behoorlijk bankieren dat is ons motto, een bank 

zoals een bank hoort te zijn. 

www.crelan.be 
 
Over de Groep Crelan 
De Groep Crelan is samengesteld uit Crelan en haar dochters: Crelan Insurance en Europabank. 
Groep Crelan = 3.178 medewerkers, 674 kantoren, 1 miljoen klanten, 288.264 coöperanten. (cijfers op 
30/06/2016) 
 
Perscontact Crelan: 
Isabelle D’haeninck, directeur Institutionele en Interne Communicatie, Crelan 
Tel.: + 32 (0) 2 558 72 75 of + 32 (0) 473 62 62 42 
 

Leo De Roeck, sr. communicatie-adviseur, Crelan 

Tel.: + 32 (0) 3 247 15 85 of + 32 (0) 499 96 52 81 

 
press@crelan.be 
 

 
 

 

 

 

 


