
Mini-symposium 

Biologische veredeling: meerwaarde 
voor duurzame voedselproductie

7 December 2017
 

Programma: 

Tijd 12.30 – 15.30 uur 
Plaats  Hof van Wageningen, Lawickse Allee 9, 

Wageningen
Dagvoorzitter  Ir. Thijs Simons, beleidsmedewerker Plantum

12.30 uur	 Inloop	met	koffie/thee

13.00 uur  Welkomstwoord door de dagvoorzitter
13.05 – 13.20 uur  Natuurinclusieve landbouw: kader voor duurzame 

voedselproductie. Presentatie door prof.dr. Jan Willem 
Erisman, directeur-bestuurder van het Louis Bolk 
Instituut en buitengewoon hoogleraar Integrale 
Stikstofstudies aan de Vrije Universiteit

Voorafgaand aan de afscheidsrede van prof.dr.ir. Edith Lammerts 
van Bueren organiseert het Louis Bolk Instituut in samenwerking met 
Wageningen University & Research een mini-symposium over tastbare 
resultaten van biologische plantenveredeling. U krijgt drie thema’s 
gepresenteerd,	belicht	vanuit	onderzoek/beleid	en	vanuit	de	markt. 
Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meldt u zich dan vóór 20 november 2017 
aan	door	een	email	te	sturen	naar	Nicole	Trefflich:	nicole.trefflich@wur.nl.



   13.20 – 13.50 uur  Gewenste eigenschappen voor de biologische 
landbouw 
•  Met inleidende pitches van dr.ir. Olga Scholten, 

onderzoeker Wageningen University & Research 
en programmaleider Groene Veredeling 
en ing. Marcel van Diemen, plantenveredelaar, 
Vitalis	Biologische	Zaden	/	ENZA	Zaden

 • Plenaire discussie

13.50 – 14.20 uur  Kansrijke veredelingsstrategieën voor 
biologische rassen 
•  Met inleidende pitches van prof.dr.ir. Dirk Reheul, 

hoogleraar Plantenveredeling en Duurzame 
gewasproductie, Faculteit Bio-
ingenieurswetenschappen, Universiteit Gent 
en ir. Peter Keijzer, directeur-kweker Fobek 

 • Plenaire discussie

14.20 – 14.50 uur  Socio-economische aspecten van biologische 
plantenveredeling 
•  Met inleidende pitches van dr.ir. Edwin Nuijten, 

onderzoeker veredeling en duurzame ketens, 
Louis Bolk Instituut en drs. Maaike Raaijmakers, 
projectleider biologisch uitgangsmateriaal 
en veredeling, Bionext

 • Plenaire discussie

14.50 – 15.00 uur   Conclusies door de dagvoorzitter
15.00 – 15.30 uur Afsluiting met drankje

Om 16.00 uur start in de Aula (Generaal Foulkesweg 1, Wageningen) 
de afscheidsrede van Edith Lammerts van Bueren: “Plant breeding: adding new 
dimensions to resilience” (in het Engels met Nederlandse dia’s). 
Voor deze bijeenkomst hoeft u zich niet aan te melden. Nadien bent u welkom 
op de receptie in de Aula, van 17.00 – 18.30 uur. 

Wegens de krappe parkeergelegenheid bij de Aula adviseren wij u uw auto bij 
het Hof van Wageningen te laten staan en naar de Aula te lopen (6 min lopen). 
U kunt een muntje bij de balie van het Hof van Wageningen krijgen om gratis 
door de slagbomen te vertrekken. Let op: de ceremonie in de Aula begint stipt 
om 16.00 uur!


