
 

 
 
 
 

Werkgroep Hoogwaardige Inhoudsstoffen 
Bijeenkomst 11 mei 2015 
 
 

INSPIRATIEBIJEENKOMST voor de TOEKOMST van de TUINBOUW 
 
Op basis van uw kennis en expertise nodigen we u graag uit voor de eerstvolgende 
bijeenkomst van de werkgroep hoogwaardige inhoudsstoffen uit de tuinbouw. Deze 
bijeenkomst vindt plaats op 11 mei van 14.00-16.30 uur bij Wageningen UR Glastuinbouw 
in Bleiswijk.  
Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op een verdere focus van activiteiten binnen de 
werkgroep Inhoudsstoffen van de stichting Biobased Delta Zuid-Holland. Aan de hand van 
enkele inspirerende presentaties willen we met jullie graag in discussie over hoe ‘De 
Tuinbouw’ ook in de toekomst een sterk economisch en innovatief cluster zal blijven. 
Hiervoor willen we graag samen met jullie concrete kansen en ideeën verkennen binnen het 
thema ‘inhoudsstoffen’ en vaststellen welke stappen we daartoe gezamenlijk kunnen zetten. 

 
Programma 
 

 Optioneel: Rondleiding door ‘Kas als Apotheek’ van Wageningen UR Glastuinbouw 
1. Welkom en introductie bij gastheer Wageningen UR Glastuinbouw 
2. Korte voorstelronde 
3. Toelichting ontwikkelingen Stichting Biobased Delta Zuid-Holland (inhoudsstoffen) 
4. Discussie over kernvragen voor de werkgroep aan de hand van drie 

inspiraties/voorbeelden van best practices: 
 Kernvraag: Hoe breng ik mijn (nieuwe) biobased product aan de man 

- In gesprek met je klant – de eindgebruiker   

- Welke marketingstrategie past bij mijn biobased product; hoe zet ik het in 
de markt 

 Kernvraag: de inhoudsstof uit de tuinbouw is geschikt voor niet-tuinbouw 
toepassingen, en dan?  

- Over de grenzen van je sector: van inhoudsstof naar medicijn  

- Discussie over consortiumvorming; welke partijen zijn nodig, hoe kunnen 
we elkaar daarbij helpen (delen van netwerk, …) 

5. Gezamenlijke discussie:  

- Wat willen we gezamenlijk in 2015 bereiken?  

- Welke concrete acties zijn hiervoor nodig? 
6. Wrap up:  

- Andere kernvragen voor een volgende werkgroep? 
7. Vervolgafspraken 
8. Rondvraag 
9. Afsluiting & Borrel 



 

U bent van harte welkom:  

Datum: 11 mei 2015 
Tijd: 14:00 – 16:30 uur 
Locatie: Wageningen UR: Violierenweg 1, 2665 MV, Bleiswijk 
 

 
 
 


