
Programma congres 22 februari 2018  
 

 

Datum:  donderdag 22 februari 2018 
Tijd:   12.00 – 17.00 uur  

Locatie:   Reggehof, De Höfte 5, 7471 DK Goor  

Dagvoorzitter:  Kwartiermaker Erik Back 

 

12.00 uur  Ontvangst met lunch 

 

12.45 uur  Opening congres Mineral Valley Twente  

 

13.00 uur  Mineral Valley Twente: vruchtbare bodem en verwaarding mest 

  > dagvoorzitter in gesprek met:  

- Gedeputeerde Hester Maij, Landbouw, Natuur en Cultuur 

- wethouders Wim Meulenkamp en Erik Volmerink 

 

13.20 uur  Vergisting en bodem: Duurzaam produceren en klimaat 

 > Richard van Hooijdonk over toekomst van de landbouw (Hoe verandert technologie de 

landbouw in 2030? Hoe zorgt biotech voor een efficiënte oogst en gezonde dieren? Hoe 

hervormen robots, drones en big data de sector? Wordt het landbouwbedrijf een techbedrijf?) 

 

13.40 uur  Van afval naar grondstof 

  > dagvoorzitter in gesprek met:  

- Jalila Essaïdi, Mestic over het realiseren van textiel uit mest 

- Ronald Hopman, directeur Innovatie en Projecten, Twence over het verwerken van biomassa 

 

14.00 uur  Circulaire voedselproductieketen  

  > dagvoorzitter in gesprek met:  

- Martin Olde Weghuis, programmadirecteur stichting Ammon over samenwerking in ketens 

- Gijs van Selm, mede oprichter Stichting Biomassa over de ‘handen uit de mouwen’ 
 

14.20 uur  Afsluiting plenaire deel en toelichting workshops  

 

14.35 uur  Pauze  

  > Deelnemers die niet deelnemen aan een workshop kunnen verder praten in de lobby 

 

14.45 uur  Workshops (aanvang 15.00 uur) 

  > deelnemers kunnen zich inschrijven voor één van de volgende (combi)workshops: 

 

Workshops en inspiratiesessies  Combi-workshops  

 Van afval naar grondstof 

 Gezond eten van Twentse bodem  

 Voldoende schoon water  

 Mest en Maatschappij  

 Nieuwe economie voor stad en land  

 Nieuwe techniek en landbouw  

 Agri meets design: Mineral Valley Lab 

 Vruchtbare bodem en Bermmaaisellab  

 Slimme verwerking mest en Kunstmestvrij Twente  

 Twents Meetnet Bodem en Mineralenbalans Twente  

 

 

16.00 uur  Borrel (einde 17.00 uur) 

 

 

Mineral Valley Twente wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 

 

http://www.reggehof.nl/
https://www.richardvanhooijdonk.com/
https://e52.nl/van-koeienpoep-tot-mestic-jalila-essaidis-mestproject/
http://ammon-innovation.com/
http://condor-consultancy.com/consultants/g-van-selm/
http://stichtingbiomassa.nl/

