Uitnodiging
Symposium
Gezondere groente & fruit; uitdaging of utopie?

Datum en plaats
Het symposium wordt gehouden op dinsdag 13 april 2010 in
het gebouw “Drieslag United”, De Drieslag 2, 8251 JZ in Dronten.
Parkeren kunt u het beste op het parkeerterrein van de CAH
Dronten, De Drieslag 1.
Kosten en aanmelden
De kosten voor deelname aan het symposium zijn € 75,-.
Studenten mogen gratis deelnemen. Indien u zich aanmeldt
voor 13 maart a.s. betaalt u € 50,- U kunt zich tot 6 april voor het
symposium aanmelden via e.eshuis@cah.nl
Vermeld daarbij uw naam, organisatie, adresgegevens en het
aantal deelnemers.

Bezoekadres
Drieslag United
De Drieslag 2
8251 JZ Dronten
Tel. 0321 – 386 100
www.cahdronten.nl

Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie
voor de KIGO-regeling, ontvangen van het ministerie van LNV.

Gezondere groente & fruit; uitdaging of utopie?
Twee ons groente en fruit per dag, iedereen weet het, niemand eet
het. Kan de agrosector bemiddelen door innovatie op gezondheid?

De volgende sprekers geven hun visie op het thema van deze dag.
1. Prof. dr. Frits Muskiet is verbonden aan het Universitair Medisch Centrum

Dit symposium wordt georganiseerd ter afsluiting van het project
“Natuurlijk Natural Health” waarbij de CAH Dronten, Wageningen

Groningen als hoogleraar in de pathofysiologie en klinisch chemische analyse en zal
dieper ingaan op “gezondheid en de rol van groente en fruit”

Universiteit, AOC de Groene Welle en Fytagoras, samen met diverse

2. Prof. dr. Ernst Woltering is verbonden aan Wageningen Universiteit, leerstoelgroep

externe partners, hebben samengewerkt aan kennisontwikkeling en

Tuinbouwproductieketens. In zijn lezing gaat Ernst Woltering in op het thema

verspreiding op het gebied van gezonde voeding & natural health.

“zijn groente en fruit gezonder te maken?”
3. Pascal van Delst, MSc is werkzaam bij Best Fresh Functional Food. Hij gaat in zijn

Het symposium gaat in op de spagaat tussen de consument die
niet genoeg groente en fruit eet en de primaire sector die door
zwaar weer gaat. Kunnen deze twee dilemma’s worden
overwonnen door het innoveren op gezondheid?

bijdrage in op de wettelijke aspecten rondom voedingsdeclaraties, voedingsclaims en novel foods binnen het kader van land- en tuinbouwproducten.
4. Ing. Wilbert van den Eijnde is werkzaam bij ConsumersVoice. In zijn lezing getiteld
“Gezond maar lekker” geeft Wilbert van den Eijnde aan de hand van casussen
inzicht in de consumentenbeleving rondom groente en fruit.
5. Bert van Ballegooijen is directeur van “de Vlasschuur”. Deze jonge onderneming
richt zich op het vermarkten van foodconcepten met toegevoegde waarde. Hij is
goed bekend met de retailwereld en gaat in op de mogelijkheden voor telers om
nieuwe producten in het retail assortiment te krijgen.
De vraag hoe je succesvol kunt zijn in het aanbieden van primaire land- en

Programma

tuinbouwproducten met een toegevoegde waarde, wordt beantwoord door twee
9:30 uur

Ontvangst

ondernemingen, beiden al langere tijd actief op de markt. Tijdens deze verhalen wordt

10:00 uur

Opening symposium door Wil Bekkering (adjunct directeur

ingegaan op de succesfactoren van hun concept, maar ook de “hobbels in de weg”

CAH Dronten) en dagvoorzitter Prof. dr. Renger Witkamp

worden besproken.

(Leerstoelgroep Voeding & Pharma; Wageningen UR)
6. Vanuit Koppert Cress zal Thijs Hoogveld, marketing manager Brocco aan het woord

10:15 uur

Spreker 1: Prof. dr. Frits Muskiet

10:45 uur

Spreker 2: Prof. dr. Ernst Woltering

komen. Koppert Cress is gespecialiseerd in “microvegtables”, een collectie die als

11:15 uur

Pauze

“Architecture Aromatique” onder de aandacht wordt gebracht en een verrassende

11:30 uur

Spreker 3: Pascal van Delst, MSc

12:00 uur

Spreker 4: Ing. Wilbert van den Eijnde

12:30 uur

Lunch

thema van dit symposium. Het laat goed zien dat als je over de schutting kijkt je tot

13:15 uur

Spreker 5: Bert van Ballegooijen

nieuwe ideeën komt. Het bedrijf won in 2008 de Food Valley Award met het

13:45 uur

Spreker 6: Thijs Hoogveld

“Macula ei”. Dit verrijkte ei is werkzaam tegen “macula degeneratie”, een ziekte die

14:15 uur

Spreker 7: Jos Nelissen

kan leiden tot blindheid.

14:45 uur

Debat

15:30 uur

Afsluiting + borrel

invloed heeft op de zintuigen.
7. Jos Nelissen van Newtricious lijkt wellicht een vreemde eend in de bijt binnen het

De dag wordt afgesloten met een prikkelend debat!

