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Lustrumsymposium

Donderdag 5 november 2015
Hotel De Wageningsche Berg
13.00u vanaf 17.30 film, netwerken en diner

Aanmelden: via www.nzvnet.nl

Toegangskaarten:
studenten
€ 15
NZV-leden
€ 50*
overigen
€ 100

*) Afgestudeerd na 1 jan 2005? Word dan nu lid
en ontvang het eerste jaar lidmaatschap gratis

Hier vind je meer informatie over het programma, de workshops en de NZV

De Nederlandse Zoötechnische Vereniging bestaat 85 jaar
en dat vieren we met een lustrumsymposium.
Thema: De Veeteler in de Wereld.

Na je studie Dierwetenschappen (Veeteelt, Zoötechniek, Animal Sciences) vlieg je uit en ga je aan het
werk als ingenieur. Dat kan overal in de wereld zijn. Waar je ook terecht komt, je krijgt te maken met
wereldwijde vraagstukken op het terrein van veehouderij, dierlijke productie en voedselvoorziening.
Tijdens het lustrumsymposium komen in de workshops diverse dilemma’s aan bod. In het programma
is veel aandacht voor ontmoeten, bijpraten en het uitbreiden van je netwerk. De doorlopende
fototentoonstelling “De Veeteler in de Wereld” is daar een mooi aanknopingspunt voor.
Meld je nu aan voor de lustrumviering op 5 november 2015!
Zie www.nzvnet.nl voor meer informatie over het programma, de workshops en voor aanmelding.
De lustrumcommissie
Fenna Zeilmaker, Gerrianne Jansen, Jos Raaijmakers, Christian Laurs, Helmut Saatkamp,
Rienk van der Berg, Violette Brand, Mariska Niesten, Ad Merks en Carolien Makkink.

Lustrumprogramma 5 november 2015
Vanaf 13.00 Welkom
Opening door fotograaf Henk Wildschut: De blik van een buitenstaander
Workshops:
+ Beperkende factor voor wereldvoedselproductie: geld, water, of …?
met: Pierre Berntsen (ABN-AMRO) en Erwin Bulte (Ontwikkelingseconomie Wageningen-UR)
+ Bulk versus niches: hoe bedienen we de consument?
met: Maurits Steverink (True Food Projects) en Anne-Corine Vlaardingerbroek (Jumbo Supermarkt)
+ Voedselproductie: local or global?
met: Rian Fokker (Stichting Heifer) en Richard van Wijnbergen (Nutreco en HendrixGenetics)
+ Waar kan ik nog boeren: West- of Oost-Europa?
met: Albertus Kloosterman (Rusland) en Piet Ritsema (Duitsland)
+ Emotie en wetenschap: de sleutel naar de burger
met: Frank Peters (Virtus Communicatie) en Leo den Hartog (Nutreco en Wageningen-UR)
+ Kennisexport: kans of bedreiging?
met: René Kwakkel (Dierwetenschappen Wageningen-UR) en Frans Keurentjes (FrieslandCampina)
Presentatie ﬁlm “De Veeteler in de Wereld”
Aansluitend netwerken & diner
± 22.00 Afsluiting
17.00

Het Lustrumsymposium wordt mede mogelijk gemaakt door:

