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Veerle Van linden

From: Evelien Decuypere <Evelien.Decuypere@lv.vlaanderen.be>
Sent: Thursday, June 13, 2019 10:38
Cc: Veerle Van linden; patrick.vanpraet@lv.vlaanderen.be; Sectoradvies, LV
Subject: UITNODIGING Leren in Netwerk_Levenscyclusanalyse_26 juni 2019

 
 

 
LEREN IN NETWERK: UITNODIGING 
DEPARTEMENT 
LANDBOUW & VISSERIJ 

 

 
 

Op 26 juni is er een nieuwe sessie van Leren in Netwerk, gepresenteerd door de afdeling 
Beleidscoördinatie en Omgeving en dit keer in samenwerking met het ILVO. ILVO-collega Veerle Van 
linden (zie tekstvak) geeft hierbij tekst en uitleg voor alle geïnteresseerden. Voorkennis is niet vereist. 

Levenscyclusanalyse for dummies 
Wellicht heb je al van levenscyclusanalyse, of kortweg LCA, gehoord. Maar ken je ook het 
verschil met een carbon footprint? En wat zijn de principes achter een LCA? Welke milieu-
impacten zijn voor ons, en dus voor de landbouw en voeding, van belang? Hoe bepaal je dat? En 
waarvoor gebruiken we de LCA-methodiek? Op het einde van deze korte sessie kijken we ook 
richting toekomst: wat zijn de LCA-uitdagingen voor de evaluatie van landbouwproducten en 
voeding?  

Op dit korte leermoment kan je, net voor de middagpauze, kennis maken met deze interessante 
methodiek en zelf voortaan de LCA-reflex in je werk maken! 

Praktisch 

De sessie vindt plaats op woensdag 26 juni, van 11.30 uur tot 12.15 uur, in het Herman 
Teirlinckgebouw, Koning Albert II-Laan 35, 1030 Brussel, in auditorium 0.11. 

Geïnteresseerd? Schrijf je dan in via deze link (voor collega’s van het departement) of via een 
mailtje naar sectoradvies@lv.vlaanderen.be (voor collega’s buiten het departement). 
 
Hopelijk tot dan! 
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Veerle Van linden is onderzoeker bij het ILVO, eenheid technologie en 
voeding, en experte op vlak van levenscyclusanalyse.  Veerle studeerde af als 
Bio-ingenieur optie Milieu aan de KULeuven in 1999. Ze startte haar 
loopbaan binnen het onderzoeksdomein Biosysteemtechniek van de afdeling 
MeBios aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de KULeuven in 
2000 en behaalde er haar doctoraatsdiploma in 2007. In januari 2008 startte 
ze als wetenschappelijk onderzoeker aan het ILVO binnen het 
onderzoeksdomein Agrotechniek. Zij bracht het thema energie binnen in het 
landbouwkundig onderzoek, en breidde dit thema verder uit tot direct en 

indirect energie- en materialengebruik in de landbouw.  
Haar expertise is de evaluatie van de ecologische duurzaamheid van landbouwproductieprocessen aan de 
hand van levenscyclusanalyse. Ze leidde verschillende onderzoeksprojecten en verleende advies rond de 
duurzaamheidsevaluatie van productieprocessen. Ze begeleidt ook doctoraatswerk dat gericht is op de 
methodologische afstemming van de LCA-methode op de land- en tuinbouw.  

 

 

> Bezoek ons LV-portaal 
> Raadpleeg onze activiteitenagenda 

 

Verantwoordelijke Uitgever: Patricia De Clercq, Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse overheid 

 


