Persbericht

Oostlanddag en Dutch Agri Food Week leggen nadruk op gezondheid en
voeding
De Oostlanddag is dit jaar programmaonderdeel van Dutch Agri Food Week. Tijdens het
grootste ondernemersevent van de regio wordt op verschillende manieren aandacht voor
gezondheid en voeding, en dan met name voor Oostlandse producten. Dutch Agri Food Week is
hét nationale podium waar voedsel, voedselinnovatie en de voedselproductie centraal staan.
Oostlanddag is dit jaar op woensdag 12 oktober en heeft als thema 'Doen + Doorpakken'.
De Oostlanddag is het grootste ondernemersevenement van de regio en trekt jaarlijks vele honderden
ondernemers uit de regio. Het doel van de Oostlanddag is door samenwerking, kennisdeling en
samenkomen concrete resultaten te boeken en zo te zorgen voor een sterker Oostland. De afgelopen
jaren staat de Oostlanddag in het teken van de vijf grootste economische kansen voor de regio
Oostland: Innovatie, Transport en logistiek, Starters, Detailhandel en Greenport.
’s Middags kunnen deelnemers kiezen uit vijf inspirerende bedrijfsbezoeken/workshops: ‘Nieuwe
mogelijkheden met biobased’ (Greenport), ‘Ondernemerschap is topsport’ (Starters), ‘Duurzame
mobiliteit en emissievrij vervoer’ (Innovatie), ‘Wekelijks 25.000 rolcontainers met verse producten’
(Logistiek) en ‘De combinatie tussen offline en online’ (Detailhandel). 's Avonds is er eerst een
netwerkdiner bij Van der Valk, aansluitend is er een avondprogramma is in handen van Manuela Bijl
en Theater Tussen De Bedrijven.
Voeding en gezondheid
Dit jaar is de Oostlanddag programmaonderdeel van Dutch Agri Food Week. Tijdens Dutch Agri Food
Week (12 tot en met 25 oktober) delen partijen uit de agrifood sector hun enthousiasme, kennis en
kunde met de samenleving. Boeren, ondernemers uit toeleverende en verwerkende industrie, retail,
overheid en wetenschappers laten zien hoe zij werken aan veilig en gezond voedsel voor onszelf en
voor straks 9 miljard mensen wereldwijd. Voor het volledige programma over heel Nederland zie
www.dutchagrifoodweek.nl.
Op een aantal momenten tijdens Oostlanddag is aandacht voor voeding en gezondheid. Tijdens de
bijeenkomst 'Wekelijks 25.000 rolcontainers met verse producten’ (Logistiek) wordt een bezoek
gebracht aan het versdistributiecentrum Detailresult in Bleiswijk. ‘Nieuwe mogelijkheden met
biobased’ (Greenport) gaat over onder meer plantinhoudstoffen van vanille en algen. Tijdens
‘Ondernemerschap is topsport’ (Starters) legt oud-topsporter Jim Svenøy de link tussen het leveren
van een topprestatie als ondernemer en een goede fysieke, vitale basis.
Gedurende de Oostanddag zullen leden van het social media-team van Dutch Agri Food Week verslag
doen van deze programmaonderdelen (met de hashtag #dafw16). Bezoekers van het
avondprogramma ontvangen na afloop namens LTO Glaskracht Midden Zuid-Holland een gezond
presentje van Oostlandse bodem.
Programma
Het programma van Oostlanddag 2016 ziet er als volgt uit:
15.00
15.15/15.30 – 17.00 uur
17.30 – 19.00 uur
19.30 – 20.45 uur
tot 22.15 uur

ontvangst bedrijfsbezoeken/workshops
bedrijfsbezoeken/workshops
diner
avondprogramma
netwerkborrel

Wacht niet te lang met aanmelden
De Oostlanddag is gratis toegankelijk voor ondernemers uit de regio, ook voor ondernemers die geen
lid zijn van een van de ondernemersverenigingen. Aanmelden voor het gehele of een deel van het
programma kan via de website: www.oostlanddag.nl.
De organisatie adviseert ondernemers niet te lang te wachten met aanmelden: alle
workshops/bedrijfsbezoeken hebben een maximum aantal deelnemers. Zo is aanmelden voor
'Wekelijks 25.000 rolcontainers met verse producten’ (Logistiek) inmiddels niet meer mogelijk.
Organisatie
Organisatoren van de Oostlanddag zijn de gemeente Lansingerland, de gemeente Pijnacker-Nootdorp,
Rabobank Zuid-Holland Midden, NOOVA, Ondernemersvereniging Pijnacker-Nootdorp (OVPN), LTO
Glaskracht Midden Zuid-Holland, VNO-NCW Oostland en Ondernemend Lansingerland. De
communicatie is in handen van Mocca.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie
Voor meer informatie over de Oostlanddag kunt u contact opnemen met voorzitter Monique Spek
(m.spek@pb-anthe.nl, 06-16137584), Voor meer informatie over Dutch Agri Food Week kunt u
contact opnemen met Mario van Vliet (mario@mocca.nl, 06-22210802) of Annette van de Wetering
(annettevandewetering@dafw.nl, 06-53325888).

