
 
Van: Regio Foodvalley <info@regiofoodvalley.nl>  
Verzonden: maandag 25 januari 2021 14:32 
Aan: Wauben, Jolanda <Jolanda.wauben@regiofoodvalley.nl> 
Onderwerp: Verkiezingsdebat 24 februari, bent u er online bij? 
  

Geen afbeeldingen? Webversie 

 

Regio Foodvalley, De Gelderlander en 

Wageningen University & Research nodigen u uit! 

Namens Regio Foodvalley, De Gelderlander en Wageningen University & 

Research nodigen we u uit voor het nationale verkiezingsdebat over Landbouw, Voedsel 

en Natuur. Een debat tussen kandidaat-Kamerleden van diverse politieke fracties. 

Op woensdag 24 februari tussen 20.00 en 21.00 uur wordt er gedebatteerd over de politieke 

toekomst van onze landbouw, in de nauwe relatie met natuur, de uitdagingen van 

klimaatverandering en de rol van voeding op onze gezondheid. Ook staan we nadrukkelijk stil bij 

welke rol regio’s, zoals Regio Foodvalley, kunnen spelen bij deze opgaves.  

Joris Gerritsen, adjunct-hoofdredacteur van De Gelderlander en Janko van Sloten,  

chef Achterhoek en Liemers van De Gelderlander, nemen u mee in een debat. Het debat zal 

online plaatsvinden, u kunt zich aanmelden via deze link of onderstaande button. 

U ontvangt een paar dagen voor het debat een link om het debat te volgen.  

 
De livestream wordt uitgezonden op het YouTube kanaal van De Gelderlander. Lukt het niet op 

dit tijdstip, het debat is ook later terug te kijken, zonder interactie uiteraard.  

mailto:info@regiofoodvalley.nl
mailto:Jolanda.wauben@regiofoodvalley.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/snBuC160pDS9rKDsLC51m?domain=admin.youngsend.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/zX8kC28yqEC9LAJs1RtQU?domain=admin.youngsend.nl


In het hart van Nederland, in Regio Foodvalley slaan overheden, ondernemers en 

onderwijsinstellingen de handen ineen. Er wordt dagelijks gewerkt aan voldoende, gezond, 

betaalbaar duurzaam geproduceerd voedsel voor iedereen. De ideale plek dus om hét politieke 

debat te voeren over de toekomst van de landbouw en ons voedsel.  

We kijken er naar uit u 24 februari online te ontmoeten. 

Mr. René Verhulst 

Voorzitter Regio Foodvalley 

Prof. dr. ir. Louise O. Fresco 

Voorzitter raad van bestuur Wageningen University & Research 

Peter Jansen  

Hoofdredacteur van De Gelderlander 
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