
Uitnodiging  
 

Kennissymposium “Voedselvisie: Food for Thought” 
Vrijdag 13 maart 2020 

 

Keynotespreker: Joseph Poore (Oxford Universiteit) 

 
Beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Tijdige aanmelding geadviseerd. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dit symposium is speciaal bedoeld voor politici, bestuurders, ambtenaren, beleidsmakers, 
mensen uit de praktijk en innovators. 
 

Voedsel is lekker, voedsel verbindt. Wát we eten, heeft echter niet alleen een enorme 
invloed op onze gezondheid, maar ook op onze leefomgeving. Het Nederlandse 
voedselsysteem bereikt zijn grenzen. Dit heeft geleid tot problemen op het gebied van 
klimaat, milieu, natuur, dierenwelzijn en economie. Hoog tijd dus voor een doortastende 
aanpak in de vorm van een Voedselvisie.  
 
De enorme urgentie van zo’n Voedselvisie vraagt om kennis, innovatie, samenwerking én 
actie. Wetenschappers laten zien hoe het anders kan en er zijn steeds meer bedrijven en 
boeren die de kansen van de verandering van ons voedselsysteem weten te benutten. 
Tijdens het kennissymposium “Voedselvisie: Food for Thought” brengen we die partijen bij 
elkaar om hun inzichten te delen. Als opmaat naar de Voedselvisie waar provincie Noord-
Holland dit jaar mee aan de slag gaat. 
 
Unieke kans 

 
 
 
 
 



 
 
Het symposium is tevens een unieke kans om de wetenschapper achter het grootste 
onderzoek aller tijden naar onze “voedselvoetafdruk” te horen spreken en te 
bevragen. Joseph Poore analyseerde vanuit de Universiteit van Oxford de volledige impact 
van de hele voedselproductieketen op  klimaat, watergebruik en lucht- en watervervuiling. 
Van boerderij tot bord. De resultaten waren baanbrekend en zijn daarom ook 
gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschapsblad Science. 
 
Aan de slag 
 
De inzichten van het symposium zullen in de vorm van concrete actiepunten worden 
verwerkt in een Inspiratiestuk, dat dit jaar houvast kan bieden aan provincie Noord-Holland 
en alle andere overheidslagen die aan de slag gaan met een Voedselvisie. 
 
Programma 

Dagvoorzitter: Jeroen Willemsen 

 
  
13.00                                   Inloop 

   Koffie/thee & snacks 
  
13.30-13.35                        Welkomstwoord   

   Ines Kostić (Statenlid Noord-Holland) 
                                        
13.35-13.45                        Introductie programma 

   Jeroen Willemsen  
  

13.45-14.30                        Voedselvoetafdruk: Impact van voedsel op de planeet (incl. Q&A)  
                                              Joseph Poore (Oxford Universiteit) 
  
14.30-15.00                        Teelt van de toekomst  
                                              Udo Prins (Louis Bolk Instituut) 
  
15.00-15.30                        Pauze 
  
15.30-15.50                         In praktijk: De Nieuwe Melkboer 

    Bart Grobben (De Nieuwe Melkboer) 
  
15.50-16.10                         In praktijk: Kaas nieuwe stijl 

    Margot Vandevoort (Willicroft) 
  
16.10-16.35                         Voedsel & de markt: kansen 

    Jeroen Willemsen (Green Protein Crusader) 
 
 

16.35-17.00                         Regionaal verbindend aan de slag 
    Sanne van Laar (Regio Foodvalley) 
  



17.00-17.20                         In praktijk: Toekomstgericht boeren 
    Annemiek Vlaming (biologisch akkerbouwer) 

  
17.20-17.50                         Voedseltransitie: hoe pakken we het aan? 
                                               Laure Heilbron (NewForesight) 
 
17.50 -18.05                        Afsluiting  
                                               Jeroen Willemsen 
  
18.05-19.15                         Borrel & netwerk 

 

 

Praktisch 
 
We ontvangen u graag op vrijdagmiddag 13 maart, 13 uur, in de prachtige Statenzaal van 
het Provinciehuis van Noord-Holland te Haarlem (Dreef 3). De locatie is makkelijk 
bereikbaar met openbaar vervoer, fiets en auto. In de bijlage kunt u daar meer informatie 
over vinden. 
 
We vragen u om u per e-mail of telefoon aan te melden: 
pvdd@noord-holland.nl, 06 - 3972 4415. 
 
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Tijdige aanmelding wordt geadviseerd. 
 
 
Graag tot ziens! 
 
Statenfractie Partij voor de Dieren Noord-Holland 
Ines Kostić 
 
 
  
 


