Romijn lezing
“Is er over een aantal
jaren nog gekakel op het
platteland?”
Stikstof, kans of bedreiging
voor de pluimveesector?
De kracht van
Communicatie
‘Hoe je het ook meet – CO2
per gram geproduceerd eiwit
of water per kilo tomaat – de
Nederlandse landbouw is
duurzamer en milieuvriendelijker
dan die elders.’
Louise Fresco
29-09-2022
aanvang: 13.30 uur
Nieuwspoort
Den Haag

Vijfde Romijn Lezing - 29 september 2022

Nieuwspoort, Bezuidenhoutseweg 67, 2594 AC, Den Haag
”is er over een aantal jaren nog gekakel op het platteland?
Dagvoorzitter: Simon Rozendaal (Wetenschapsjournalist Elsevier Weekblad)
13:00-13.30
13:30-13:40		
13:40-14:15		
					
		
14:15-14:50		

Ontvangst met koffie en thee
Inleiding door Simon Rozendaal
Wim de Vries, Hoogleraar Integrale nutriënt effectmodellering 				
“De voetafdruk van de landbouw”. Kip relatief gezond en duurzaam
Leo den Hartog, voormalig R&D directeur bij Nutreco en 							
bijzonder hoogleraar Diervoeding in een circulaire economie aan
							de Wageningen Universiteit
“Er is een toekomst met pluimveehouderij en er is een
pluimveehouderij met toekomst”
14:50-15:20		 Pauze
15:20-15:50		 Jesse Baak, Junior Beleidsmedewerker/Communicatie bij BBB
							“Juiste communicatie? Twijfel niet!”
Pitch voor de toekomst van 3 jonge pluimveehouders
15:50-16:00		 Boris Noordhoek
16:00-16:10		 Arjen Kocks
16:10-16:20		 Resi Bens
16:20-17:00		 Discussie met alle sprekers o.l.v. Simon Rozendaal
17:00
Afsluiting en “take home message”
17:00-18:00 Napraten onder het genot van een hapje & drankje
Uiterlijk 27 September dient u zich aan te melden bij het secretariaat: secretariaat@
wpsa.nl. Zonder aanmelding is er geen toegang. De toegangsprijs € 25,00 graag
overmaken naar rekeningnummer NL81 RABO 0393 3490 20 t.n.v. WPSA Nederland,
o.v.v. Romijn Lezing + naam.
LET OP: Nieuwspoort zit niet meer aan de Lange Poten, maar bij het tijdelijke
Tweede Kamercomplex aan de Bezuidenhoutseweg 67. Ingang Prinses
Irenepad 1. Parkeren is het makkelijkst in de Q-park garage New Babylon.

Voor toegang tot Nieuwspoort in het Tweede Kamercomplex is vooraf aanmelden via
deze link zeer aan te raden. U dient zich te legitimeren.
Heeft u een Kamerpas, dan kunt u wel direct naar binnen.

