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Uitnodiging 

Seminar Agroproductie 
in een Circulaire & 
Biobased Economie 



Circulaire economie en kringlooplandbouw zijn in opkomst. Aspecten hiervan zijn in 
de afgelopen jaren door Wageningen University & Research onderzocht. In dit seminar 
delen we onderzoeksresultaten op gebied van: behoud van “Bodemkwaliteit”, het 
sluiten van de “Fosforkringloop” en het inrichten van een “Circular & Biobased 
Economy”.

Op donderdagmiddag 1 november 2018 gaan we vanuit Wageningen University 
& Research in enkele parallelsessies graag met u in gesprek over deze belangrijke 
onderwerpen. 

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) investeert in het 
ontwikkelen van kennis die over drie tot vijf jaar relevant is voor zowel LNV zelf, als 
voor het bedrijfsleven en de maatschappelijke stakeholders op het beleidsterrein 
van LNV. Wageningen University & Research ontwikkelt zulke kennis via zogenaamde 
“Kennisbasis”- en “Investeringsprogramma’s”. We delen tijdens het seminar graag de 
uitkomsten van drie van deze programma’s met u: “Sustainable food and non-food 
production”, “Circular & Biobased Economy” en “Resource use efficiency”.

De doelgroepen van het seminar zijn beleidsmedewerkers van ministeries, lokale 
en regionale beleidsmedewerkers (gemeentes, provincies, waterschappen), en 
senior managers in het agri&food bedrijfsleven die verantwoordelijk zijn voor de 
duurzaamheidsstrategie van hun bedrijf.  

Programma Seminar

13:00 | 13:30        Ontvangst

13:30 | 14:00        Inleiding plenair

14:00 | 15:00        Parallel 3 maal 20 minuten

15:00 | 15:30        Centraal koffiepauze

15:30 | 16:10        Parallel 2 maal 20 minuten

16:15 | 16:30         Afsluitende reflectie

16:30 | 17:30        Borrel

Datum:          Donderdag 1 november 2018
         Deelname is gratis, maar aanmelden is nodig want er is helaas maar een                                

beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Registreer nu via deze  Link

Aanvang:       13:00 uur   |   Borrel:16.30 uur

Locatie:       Hotel de Wageningsche Berg | Generaal Foulkesweg 96 | Wageningen.  
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https://www.wur.nl/nl/artikel/Registreer-voor-het-seminar-Agroproductie-in-een-Circulaire-en-Biobased-Economie.htm
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*Programma parallelsessie Fosfaatkringloop
Tijd | Titel | Inleider
14:00 | Het fosfaat-probleem in Nederland | Jantine Middelkoop 
14:20 | Mogelijke oplossingen | Inge Regelink 
14:40 | Economische evaluatie van oplossingen | Harry Luesink
15:00 | Pauze

15:30 | Effecten van oplossingen op het fosfaatoverschot | Wim de Vries
15:50 | Wat leren we van dit alles | Wim van Dijk

*Programma parallelsessie Bodemkwaliteit
Tijd | Titel | Inleider
14:00 | Manure and Metropoles; pathways for circular nutrients | Daan Verstand
14:20 |  Grondgebruik en organisch stofopbouw; mogelijkheden in samenwerking 

tussen sectoren. | Pieter de Wolf

14:40 |  Stimulansen voor ecosysteemdiensten van de bodem – naar een gedragen 
agenda voor duurzaam bodembeheer | Carla Grashof

15:00   | Pauze  

15:30 | Biologische indicatoren voor bodemweerbaarheid | Joeke Postma

15:50 |  Inventarisatie van plantparasitaire nematoden onder productiegrasland in 
Nederland | Herman de Boer

*Programma parallelsessie Circular & biobased economy
Tijd | Titel | Inleider
14:00 |   Een algemene introductie op het thema circulaire & biobased 

economy
|  Luisa Trindade & Bert 

Annevelink

14:20 |  Verbetering van biomassa voor de circulaire & biobased economy | Robert van Loo
14:40 |  Een circulair pilot system: ACCRES | Rommie van der Weide
15:00 |  Pauze  
15:30 |  Circulair ontwerpen van biobased oplossingen: Waste4more | Karin Molenveld
15:50 |   Een circulaire benadering bij het hergebruik van natuurlijke 

vezels: WASTEXCEL/Bio2HighTex
| Martien van den Oever
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