
 
  

         

 

 

  

  

  
  

UITNODIGING: eerste bijeenkomst Food-Print Utrecht Region 

• Dinsdag 24 april 2018  

• 16.30 – 18:15 uur  

• ./Utrecht (Dot Slash Utrecht)  

Voedsel maakt de regio! Utrecht is de regio van Gezond Stedelijk Leven. Voedsel is daar onlosmakelijk mee verbonden. Regio 
Utrecht kent allerlei initiatieven en ondernemingen op het gebied van korte voedselketens, stadslandbouw, tegengaan van 
voedselverspilling, plantaardig eten, regionale producten en een gezondere keus aantrekkelijk maken.  

 Utrecht heeft de ambitie om de modelregio in de transitie naar een duurzame, gezonde, stedelijke voedselomgeving te zijn. 
Een regio die voor huidige en toekomstige bewoners en ondernemers een aantrekkelijke omgeving biedt waarin de gezonde 
en duurzame keus vanzelfsprekend is.   

Wilt u hier aan bijdragen? Laat u inspireren tot prikkelende ideeën en leg nieuwe contacten om samen een stap verder te 
zetten.  

  

Wat gaan we doen? 

Een leuke, gezellige en inspirerende bijeenkomst organiseren voor iedereen die geïnteresseerd is in een duurzame en gezonde 
voedselomgeving. Een bijeenkomst met korte toespraken en inhoudelijke pitches met daarna gelegenheid om te netwerken 
en verbindingen te leggen. 

Victor Everhardt, wethouder Volksgezondheid in Utrecht, heet u welkom. Hij gaat samen met Maartje Poelman, assistant 
professor Healthy Urban Living aan de Universiteit Utrecht, in op hoe belangrijk de voedselomgeving is voor het 
consumptiepatroon van mensen. Voedsel is tegenwoordig overal en op elk moment van de dag beschikbaar. Een gezonde 
duurzame voedselomgeving kan mensen helpen om betere voedselkeuzes te maken.  
Roos de Ridder van Stichting Voedwijs neemt ons mee door de ogen van een ouder die moet omgaan met alle verleidingen in 

  

https://foodprintutrecht.sites.uu.nl/


de omgeving van de kinderen. Zij vertelt verder hoe zij het als ondernemer aanpakt om Stichting Voedwijs duurzaam te laten 
werken aan maatschappelijke doelen. Roos reageert ook op een praktijkverhaal van een JGZ-arts , die dagelijks ouders en 
kinderen op haar spreekuur ontvangt.  
Maaike Neys, projectmanager bij Stichting Samen is Niet Alleen en Marleen Gillebaart, assistant professor binnen het Self-
Regulation Lab aan de Universiteit Utrecht, laten u naar de voedselomgeving kijken door de ogen van mensen die in armoede 
leven. Welke kansen liggen er voor (sociale) ondernemers om deze groep mensen te bereiken met gezond en duurzaam 
voedsel? 
Tamara de Weijer, huisarts en voorzitter van Stichting Arts & Voeding, geeft u tenslotte een inkijkje in hoe de 
voedselomgeving de wereld van chronisch zieken beïnvloedt. 

 Voor wie? 

Ondernemers en professionals, actief op het gebied van gezond en duurzaam voedsel, voeding en de voedselomgeving: 
voedselproducenten en verwerkers, retail, restaurants en cateraars, onderwijs- en kennisorganisaties, zorgprofessionals, 
sociaal ondernemers, maatschappelijke organisaties, beleidsadviseurs, kunstenaars…  

Programma 

16.15: inloop 

16.30: welkom en opening  

16.40: sprekers 

17.15: borrelen en netwerken 

18.15: sluiting 

 
Locatie 
De event space van ./Utrecht (Dot Slash Utrecht) bevindt zich in Southpark Utrecht aan de Europalaan 100 in Utrecht. Voor de 
route, zie deze beschrijving.  

  

Aanmelden 
Bent u van plan te komen? Meldt u zich dan alstublieft aan via deze link. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 17 april. Wees er 
snel bij want we hebben veel ruimte, maar niet onbeperkt. Na aanmelding houden wij rekening met uw komst. Weet u 
iemand voor wie dit ook interessant is, stuurt u deze uitnodiging dan gerust door. 

Mocht u de uitnodiging meerdere keren ontvangen, dan kunt u dat als compliment beschouwen! 
 

 

 

 
        Irene Mommers   Jelle van der Weijde   Anne Marie Gout   Martijn Rijkse       René Kwant 
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