Symposium ‘Flexitariër: het menu van 2030?’
Locatie: Orion gebouw 103, Bronland 1, 6708 WH WageningenUR | Aanvang: 15u30
Dagvoorzitter:
Jacques van Outryve
Jacques is al jarenlang landbouwjournalist voor het Belgische blad Boer & Tuinder. Met zijn
uitgebreide kennis over de wereldwijde landbouw- en voedselproblematiek, weet hij kansen en
trends te vertellen in buitenlandse markten. Duurzaam en gezond voedsel zal steeds meer centraal
komen te staan en de rol van innovatie en samenwerking van jonge agrariërs is daarbij van groot
belang. Belangrijke thema’s zijn voor hem o.a. de toekomst van het agrarisch bedrijf en het
Europese landbouwbeleid van gisteren naar morgen.
Sprekers:
Dé van de Riet
Dé is sinds 2010 werkzaam als communicatie- en webmanager, annex woordvoerder, bij de
stichting Vlees.nl en als communicatieadviseur voor de COV (Centrale Organisatie voor de
Vleessector).'Van 1998 tot 2008 heeft Dé gewerkt voor de Productschappen Vee, Vlees en
Eieren (PVE) als woordvoerder en (senior) communicatie adviseur. In de beide functies heeft
Dé de nodige ervaring opgedaan bij crises rond dierziektes (varkenspest, BSE, MKZ,
vogelgriep) en voedselveiligheid issues (MPA, dioxine e.a.), maar bijvoorbeeld ook rond de
paardenvleesaffaire. In het dagelijks leven is Dé verantwoordelijk voor het online
consumentenplatform www.vlees.nl.'

Jaap Korteweg
Jaap Korteweg, beter bekend als De Vegetarisch Slager, is ontwikkelaar van innovatieve
vleesvervangers. Zijn doel is mensen te overtuigen de omslag te maken van dierlijk naar
plantaardig vlees. Hij ziet veel potentie in de eiwitrijke en biologische lupine van Nederlandse
bodem en maakt daar gebruik van. Zelf is Jaap een 9e generatie boer en was hij in het
verleden actief als rundveehouder. Zijn toekomstvisie en ambitie is om de grootste slager ter
wereld te worden.

Janmar Katoele
Janmar is samen met zijn vrouw Laura eigenaar van Katoele Subsidie Experts en heeft
daarnaast een innovatieve insectenkwekerij Wadudu sinds 2015. De kwekerij is in korte tijd
gegroeid van een oppervlakte van 1m2 naar maar liefst 120m2. Vanuit zijn werkverleden in de
accountancy heeft Janmar een hoop kennis over kapitaal en fiscaliteit en daarmee helpt hij
ondernemers de kansen te zien voor subsidie binnen het eigen bedrijf. In 2013 won hij de
Jonge Ondernemers Prijs van de provincie Drenthe vanwege zijn onderscheid in de markt. Met
allround advies en expertise gaat hij verder de het aanvragen van subsidies en vanuit daaruit
ontstaan ook zijn eigen innovaties. Eén van zijn vindingen is onlangs internationaal bekroond
met het WAFL Innovation Award voor het inzetten van insecten middels reststroomverwerking ter verbetering van dierenwelzijn bij leghennen.

