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B R U S S E L ,  1 7  n o v e m b e r  2 0 1 5  

 

Crelan Agri Innovation 

Awards stimuleren 

duurzame innovatie  

 

 

Op 17 november heeft de coöperatieve bank Crelan in de gebouwen van de 

faculteit bio-ingenieurswetenschappen UGent voor de vijfde 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 en dit 

binnen de krijtlijnen van het duurzame landbouwmodel en met prioriteit voor 

economisch aanvaardbare oplossingen. 

 

Tijdens de uitreiking die vooraf werd gegaan door een symposium over 

innovatie in de land- en tuinbouwsector, maakte Crelan ook bekend dat ze de 

Crelan-Leerstoel aan de UGent voor 2016 verlengt. 

 

 

Erkenning en een mooie geldprijs 
 

De eerste uitreiking van de Awards vond in 2007 plaats, toen nog als een tweejaarlijks 

evenement. Met deze editie is Crelan aan haar vijfde uitreiking toe en heeft de bank 

het concept in een nieuw kleedje gestoken. 

 

Voortaan zal de uitreiking jaarlijks afwisselend in Vlaanderen en Wallonië plaatsvinden. 

Ook de naam wijzigde van Crelan Awards naar Crelan Agri Innovation Awards om zo 

nog nadrukkelijker de klemtoon te leggen op innovatie en duurzaamheid in de land- 

en tuinbouwsector. 

 

Ook ditmaal reikte Crelan vier Awards uit, twee prijzen voor het academiejaar 2013-

2014 en twee voor het academiejaar 2014-2015. Twee Awards werden toegekend aan 

masters in de biowetenschappen; deze studenten en hun hogeschool ontvingen naast 

de trofee ook elk een geldbedrag van 1.500 euro. De twee Awards voor de masters in 

de bio-ingenieurswetenschappen leverden een geldbedrag van 2.000 euro op voor elke 

winnaar en zijn/haar universiteit. 
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De winnaars van de Crelan Agri Innovation Awards zijn: 

 

Academiejaar 2013-2014 

- Maarten De Bie, master biowetenschappen aan de Faculteit industriële 

ingenieurswetenschappen Campus Geel met de masterproef ‘De potenties van 

korte omloop hout’. 

- Willem Gruyters, master in de bio-ingenieurswetenschappen aan de KU 

Leuven met de masterproef ‘An experimental and numerical study of precooling 

of pome fruit in different packaging’. 

 

Academiejaar 2014-2015 

- Herlinde Vanheule, master biowetenschappen aan het departement 

Toegepaste Biowetenschappen van de UGent met de masterproef ‘Exploratie 

van Fusarium spp. op prei in Vlaanderen’. 

- Tom George, master in de bio-ingenieurswetenschappen aan de UGent met 

de masterproef ‘Onderzaai van rietzwenkgras in de snijmaïs’. 

 

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 2015’ en 

de bijhorende geldprijs van 2.500 euro ging naar Yann de Mey (UHasselt) voor zijn 

doctoraatswerk ‘Household risk balancing in European agriculture: an econometric 

approach’. 

 

De uitreiking van de Awards werd voorafgegaan door het symposium ‘Innovatie als 

voedingsbodem voor ondernemerschap’ waarbij ook twee innovatieve landbouwspin-

offs werden voorgesteld. 

 

 

Verlenging van de Crelan Leerstoel aan de UGent 
 

Als coöperatieve bank die ontstaan is in de land- en tuinbouwsector vindt Crelan dat 

ze ook een maatschappelijke rol te vervullen heeft. De uitreiking van de Crelan Agri 

Innovation Awards is daar een voorbeeld van. 

 

Het stimuleren van het onderzoek naar duurzame innovatieve technieken in de land- 

en tuinbouwsector komt ook nadrukkelijk terug in de Crelan Leerstoel aan de UGent. 

 

Deze leerstoel is opgericht in 2015 en heeft als titel ‘Crelan Leerstoel ter bevordering 

van de innovatie in de duurzame landbouw’.  

Crelan maakte tijdens de uitreiking van de Awards bekend dat ze de Leerstoel aan de 

UGent voor 2016 verlengt. 
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Mede hierdoor kan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen het onderzoek naar 

innovatieve oplossingen voor een duurzame landbouw verder stimuleren, de 

onderzoeksresultaten bekendmaken in en buiten de sector en specifieke 

innovatieprojecten voor onder andere smart farming opzetten. 

 

 

Geëngageerd voor de sector 
 

Luc Versele, CEO Crelan: “Onze bank is in 1937 opgericht om de land- en 

tuinbouwsector via kredietverstrekking te ondersteunen. Nu, 78 jaar later, is Crelan 

uitgegroeid tot een middelgrote retailbank. 100% Belgisch en 100% coöperatief 

verankerd. We zijn dus gegroeid uit de landbouwsector en vanzelfsprekend blijft deze 

sector met meer dan 33.000 landbouwklanten voor Crelan een belangrijke partner. 

 

De land- en tuinbouwsector heeft het de laatste jaren niet gemakkelijk, met druk op 

de marges, volatiele prijzen, een toegenomen reglementering en geopolitieke druk. 

Crelan wil haar rol als financieel adviseur van de sector volop blijven spelen. Land- en 

tuinbouwers zijn ondernemers die niet bij de pakken blijven zitten. Innovatie en 

duurzame technieken zorgen voor beloftevolle perspectieven. Met onder andere de 

uitreiking van de Crelan Agri Innovation Awards en de Crelan Leerstoel aan de UGent 

willen wij als maatschappelijk geëngageerde bank onze bijdrage leveren aan het 

onderzoek en aan de vooruitgang van de sector.” 

 

 

 

 

 

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, de nichebank Europabank 

en de onlinebank Keytrade Bank. 

Groep Crelan = 3.417 medewerkers, 759 kantoren, 1,3 miljoen klanten, 288.492 coöperanten. (cijfers op 

30/06/2015) 
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Perscontact: 

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 

 

 

 

 

 

 


