UITNODIGING
ONDERWIJSBIJEENKOMST - velddemonstratie
Beste geïnteresseerde,
We zijn alweer bijna anderhalf jaar onderweg in onze zoektocht naar nieuwe biobased toepassingen binnen het
project ‘Growing a Green Future’.
We kunnen bijna blijven slapen in de biobased vakantie woning waar we de krant kunnen lezen van
spruitenrestenpapier….Er komt lippenbalsem en verfverdunner van goudsbloem en er zijn ook de eerste kansen
voor natuurlijke biociden en nog veel meer. We hebben de deur op een kier naar echte toepassingen!
Binnen het project werken we samen met zoveel mogelijk bedrijven en organisaties en is er ook een grote rol voor
studenten vanuit verschillende richtingen en onderwijsinstellingen zoals HAS den Bosch, Hogeschool Zeeland, Avans
Breda en Karel de Grote Hogeschool. We willen de studenten dan ook graag de kans geven hun bevindingen aan u
te presenteren.
Onderzoeken:
Suikeranalyse sorghum door HZ
Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op:
Biociden mogelijkheden door Karel de Grote
Biociden mogelijkheden door Avans Breda
Woensdag 6 juni
Zoete bataat door HAS den Bosch
Programma
10.00 Inloop met koffie en thee
10.20 Welkom op Proefboerderij Rusthoeve, door Charlotte van Sluijs
10.30 Introductie ‘Growing a green future’, door Cor van Oers
10.45 Betrokkenheid Provincie Zeeland bij Biobased Economy, door gedeputeerde Ben de Reu
11.15 Presentatie activiteiten studenten
12.30 Afsluiting met lunch en bezichtiging Biobased Innovations Garden.
Waarom bent u uitgenodigd?
We benaderen u omdat we denken dat u een belangrijke invulling kan geven aan uw MVO doelstellingen en aan de
duurzaamheid van uw business in de toekomst. Voor de land- en tuinbouw is er naast eventuele nieuwe gewassen
de mogelijkheid om uitbreiding te geven aan de bestaande business en het verdienvermogen te vergroten.
Samen komen we verder!
We hopen op uw komst, voel u vrij deze ook door te sturen naar andere geïnteresseerden. Opgeven via e-mail
(info@biobasedgarden.nl).
Met vriendelijke groeten,
Charlotte van Sluijs, Proefboerderij Rusthoeve
Cor van Oers, Delphy
Binnen dit project werken tien partners uit Vlaanderen en Nederland samen (meer informatie op
www.growingagreenfuture.eu).

