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Inschrijven

Deelname aan het congres is gratis, voor de LIV niet.
Vooraf Inschrijven is wel noodzakelijk. U kunt zich inschrijven 
door uiterlijk woensdag 15 februari een e-mail te sturen naar: 
eiwitsymposiumliv@gmail.com

Dit symposium wordt u aangeboden door de stakeholders in 
het Eiwitpaviljoen, Het Eiwitrijk, Innovatiecentrum Greenport 
Venlo en St. Open Innovation Center Feed Design Lab.

Eiwit,
innovatief 
naar 2020

Uitnodiging Symposium
Dinsdag 28 februari 2012 
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Laat u verassen op het Symposium, Eiwit, innovatief naar 2020, 
tijdens de Beurs Landbouwdagen Intensieve Veehouderij in de 
Evenementenhal te Venray.

Tijdens dit symposium presenteren we de nationale 
ontwikkelingen op gebied van eiwit binnen het 
topsectorenbeleid en diverse projecten en initiatieven. 

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet.

Programma       
 
Ontvangst  

Opening, door Jan Loonen, Wethouder 

Gemeente Venray 
  
Eiwit Platform, Topsectorenbeleid Agro & Food Eiwit,

door Jan van Rijsingen, Eiwit Platform

Het Nederlandse bedrijfsleven is een grote speler in dierlijke 
eiwitten, vlees, zuivel en eieren. De noodzaak voor een 
uitbreiding van mogelijke eiwitbronnen voor toepassingen 
in food, feed, maar ook in de non-food sector, is erkend 
door de vele spelers in het Nederlandse bedrijfsleven. Om 
nieuwe eiwitbronnen te kunnen gebruiken en om bestaande 
eiwitbronnen beter te benutten, is kennis op het gebied van 
de proces en product functionaliteit en fysiologische kwaliteit 
van eiwitten essentieel. Het Eiwitplatform omvat een pre-
competitief programma en onderhoudt tevens een Transferpunt 
voor directe industriële toepassingsvragen en kennisvalorisatie. 
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16.30 u
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Aansluitend op de introductie van het landelijke 
innovatieprogramma op het gebied van Eiwit nemen we u 
mee in een aantal initiatieven die uitvoering geven aan de 
noodzakelijke innovatie route naar 2020.

Het EiwitRIJK: hier?! 

door Rinus van de Waart, Eiwitrijk

Biotransitiehuis, alles uit eiwit halen wat er in zit, 

door Patrick Lemmens, Greenport Venlo Innovation 

Center /Biotransitiehuis 

Feed Design Lab, van plantaardig naar dierlijk eiwit,

door Harrij Schmeitz, Stichting Open Innovation 

Center Feed Design Lab

Eiwit & Oliepad, consumenten ervaren eiwit,

door Joep Hermans, Vereniging Innovatief Platteland

Wrap Up & afsluiting

Aansluitend op het Symposium kan de beurs Landbouwdagen 
Intensieve Veehouderij bezocht worden met een bezoek 
aan het Eiwit Paviljoen. Stakeholders van dit paviljoen. Het 
Eiwitrijk, Innovatiecentrum Greenport Venlo en Stichting Feed 
Design Lab gaan hier graag met u in gesprek. De beursvloer 
is tot 22.00 uur open en hier is ook voldoende materiaal ter 
voeding van uw menselijk eiwit.

Inschrijven


