
 

U bent van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de tweede lezing in de cyclus ‘Voedsel en de Stad’. Inholland 
en de Gemeente Rotterdam organiseren dit seizoen vijf lezingen over de relatie tussen voeding en de stad. Het 
Food Cluster van de regio Rotterdam zit midden in de transitie naar de next economy, naar een nieuw, dynamisch 
ecosysteem.  Om de omslag te kunnen maken is samenwerking en verbinding nodig met de 5 O’s: Ondernemers, 
Overheid, Onderzoek, Overheid en de Omgeving. 
 
Op 15 november is het onderwerp “Voeding, gezondheid en welbevinden”. De centrale vraag tijdens deze lezing 
zal zijn: Hoe beïnvloeden leefomgeving (de stad) en voedsel elkaar? Wat is de impact van de stad op de keuzes die 
mensen maken m.b.t. voedsel en wat is de impact van voedsel op de gezondheid en het welbevinden? 

 

Programma:  
De avond wordt gestart met een no waste buffet met Rotterdamse streekproducten uit de Markthal.  
 
18:00 – 18.45 uur: Inloop met buffet 
19.00 – 20.25 uur: Lezingen en pitches 
20.25 – 21:00 uur: Discussie met de zaal 
21:00 – 21.30 uur: Netwerkborrel 
 
Moderator: Olaf van Kooten, Gerry Kouwenhoven  
Key note: Semiha Denktas  
Key note: Rob Baan 
 
Pitch: 

- Het bedrijf Natuurlijk!:  Tim Zegwaard  
- Eerste Gouden Gezonde sportkantine: Walther Schut  
- GGD: Elly van Kooten 
- Pitch vanuit het onderwijs  

 
Er zijn geen kosten verbonden aan het bijwonen van de lezing. Wel is aanmelden verplicht i.v.m. de catering.  

 
U kunt zich aanmelden via:  
Roelof.Eleveld@inholland.nl     
Meld u zich snel aan want wij hebben maximaal 60 plaatsen beschikbaar. 
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Over de Sprekers: 

Olaf van Kooten: Hoogleraar aan de Universiteit van Wageningen en lector Duurzame 
verbindingen in de Greenport bij Inholland.  Hij doet praktijkgericht onderzoek om de 
prominente positie van de Nederlandse tuinbouwsector te behouden en te verstevigen. 
Dit doet hij samen met docenten, studenten, andere onderwijsinstellingen en het 
werkveld. Hij onderzoekt nieuwe marktstrategieën en ketensamenwerkingen voor de 
tuinbouw en ontwikkelt daarnaast kwaliteitsgestuurde logistieke internetsystemen om 
bijvoorbeeld met 'personalised food' in te spelen op individuele wensen van 
consumenten in de metropool. Daarmee kunnen consumenten bijvoorbeeld in de 
toekomst zeer gespecificeerde voedselpakketten bestellen gebaseerd op hun eigen 
genetische kaart (personalised food). Zijn onderzoek draagt bij aan duurzaamheid en 
helpt mensen langer gezond en vitaal te blijven. 
 
Semiha Denktas: Semiha houdt zich bezig met voeding en omgeving. Ze is het hoofd 
van de afdeling Sociale en Gedragswetenschappen bij de Erasmus Universiteit en 
tevens bijzonder hoogleraar Gezondheidspsychologie. Op het moment is ze nauw 
betrokken bij Rotterdams centrum Gezondheidspromotie, waarbij de gemeente 
Rotterdam samen met Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus MC maatregelen 
ontwikkelen en testen om mensen in beweging te zetten en  gezonde keuzes makkelijk 
en aantrekkelijk maken.  
 
Rob Baan: Rob Baan is sinds 2002 eigenaar van Koppert Cress, een bedrijf in mirco-
groenten. Hij wil duidelijk maken dat de juiste voeding enorm kan bijdragen aan een 
gezond lichaam. Hij is actief betrokken bij het consumentenplatform van Ministerie van 
Economische zaken Landbouw & Innovatie, en betrokken als adviseur bij het 
GroentenFruit Bureau.  Koppert Cress won op 28 oktober 2016 de prijs voor het 
duurzaamste bedrijf  bij de Hillenraad 100. 
 
Tim Zegwaard: manager bij Natuurlijk! Juiste voeding en een bewust eetpatroon zijn de 
basis voor een gezond lichaam. Groenten en fruit moeten hoofdbestanddeel zijn van 
ons dagelijks menu. Het blijkt dat we met elkaar nog steeds te weinig groenten en fruit 
eten. Natuurlijk! toont de consument op een luchtige manier, de verrassende, 
mogelijkheden en toepassingen van groenten en fruit. Bij Natuurlijk! Verkopen ze 
bijzondere verse producten van over de hele wereld.  
 
Walther Schut: bedrijfsleider Sport en Recreatie bij de Gemeente Rotterdam. Walther 
komt vertellen over de eerste ‘gouden’ sportkantine, dit is de kantine van het 
Rotterdamse Sportcentrum West. Team:Fit. Dat is de nieuwe naam van De Gezonde 
Sportkantine. Inmiddels hebben ruim 900 sportverenigingen en – accommodaties zich 
aangemeld bij Team:Fit om het aanbod in de kantine gezonder te maken.   
 
Elly van Kooten: Als directeur Publieke Gezondheid bij de Gemeente Rotterdam is ze 
ook directeur van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) 
binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Daarnaast is zij ambtelijk 
eindverantwoordelijke voor de wettelijke GGD-taken van de vijftien gemeenten die 
samen de Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond vormen. 
 
Pitch vanuit het onderwijs: spreker nog onbekend. 
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