
Persbericht (12 december 2014) 

17 december de Groeneconferentie over 
voedselverspilling 
 
De 10de Groeneconferentie vindt dit jaar plaats op  17 december in BAR, Het Schieblock. Het 
onderwerp is afval en voedselverspilling. De conferentie start om 12.00 uur met een lunch verzorgd 
door drie nieuwe ‘foodstartups’ Rechtstreex, Kromkommer en Rotterzwam. Vanaf 13.15 uur spreekt 
Diana den Held (Lecturer bij de Cradle to Cradle leerstoel, Rotterdam School of Management EUR) en 
zijn er drie concrete presentaties over projecten of ‘start-ups’ die een verbinding willen leggen tussen 
voedselverspilling en circulaire economie: Philip Troost (Stadsgas Rotterdam), Roel Schoenmakers 
((G)Cascoland Amsterdam) Angelique Vandevenne (Broodnodig010). 
Er zijn diverse infostands van o.a. ‘Shop en Drop’, BroodNodig010 & Better FutureFactory, 
Rechtstreex, Kliek & co e.a. 

 
Eerdmans 
Ook ‘afvalwethouder’ Joost Eerdmans spreekt tijdens de conferentie. Hij zal ook de GroeneVogel 
uitreiken aan de groenste vrijwilliger(s) van 2014. De voorzitter van het milieucentrum reikt de 
‘GroenePluim’ uit, een prijs voor de groenste overheidsdienaar van het jaar. Een jaarlijks 
ceremonieel moment!  
 

Debat 
Aansluitend is er debat over afval in Rotterdam dat wordt ingeleid door de voorzitter van het 
Recycling Netwerk Robbert van Duin. Aan het lokale voedseldebat nemen deel: Nils Berdnsen 
(raadslid D66), Judith Bokhove (raadslid GroenLinks), Querien Velter (raadslid SP), Robert van Duijn, 
Philip Troost en Diana den Held. Er wordt gedebatteerd onder leiding van Suzanne Mulder (RTV 
Rijnmond) er zal gesproken worden over het afvalbeleid van de gemeente Rotterdam maar ook over 
innovatieve initiatieven en start-ups zoals deze voor de pauze ‘de revue’ passeerden.  

 
Milieucoaches 
De bijeenkomsten wordt feestelijk afgesloten rond 16.15 uur met de uitreiking van de certificaten 
aan de nieuwe Rotterdamse milieuvoorlichters en bijna 30 (nieuwe) milieucoaches die de afgelopen 
maanden de cursus RMV en milieucoach hebben gevolgd. 
 
Kijk voor meer informatie ook op onze website www.milieucentrum.rotterdam.nl.  
 
Met vriendelijke groeten en tot 17 december aanstaande! 
 

+++ Media info +++ via +++ 
 

Emile van Rinsum (directeur Rotterdams Milieucentrum)  - tel. 010-4656496 of 06 222 45 
345 
 

Locatie: Schiekade 201, BAR (begane grond van Het Schieblock)  
https://www.google.nl/maps/place/Schiekade+201,+3013+BR+Rotterdam/@51.9254632,4.4770037,
17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c434a7e09785c1:0x43c40b32428802be  
(Tegenover het Hofplein, niet ver van het Centraal Station, de parkeersituatie in dit gebied is 
moeilijk). 

http://www.milieucentrum.rotterdam.nl/
https://www.google.nl/maps/place/Schiekade+201,+3013+BR+Rotterdam/@51.9254632,4.4770037,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c434a7e09785c1:0x43c40b32428802be
https://www.google.nl/maps/place/Schiekade+201,+3013+BR+Rotterdam/@51.9254632,4.4770037,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c434a7e09785c1:0x43c40b32428802be


 

Programma 17 december op een rij (programma kan gewijzigd worden): 
12.00 uur:  Rechtstreex afvallunch i.s.m. Kromkommer en Rotterzwam (vrijwillige lunchbijdrage € 5,-- 
cash) 
13.15 uur: introductie door Suzanne Mulder (RTV Rijnmond) 
13.20 uur: Diana van Held (Lecturer bij de Cradle to Cradle leerstoel, Rotterdam School of 
Management EUR) 
13.35 uur: Philip Troost van Stadsgas Rotterdam 
13.50 uur: Roel Schoenmakers van Kolenkit Cascoland Amsterdam 
14.05 uur: Angelique Vandevenne BroodNodig010 
14.20 uur: Vragen vanuit de zaal 
 
14.30 uur: Pauze 
 
15.00 uur: Uitreiking van de Groene Vogel door Wethouder Joost Eerdmans 
15.05 uur: Uitreiking Groene Pluim door Patrick van Klink 
15.10 uur: Wethouder Eerdmans met een korte speech over afval 
 
15.20 uur: Robbert van Duin van het Recycling Netwerk over het afvalbeleid in Rotterdam 
15.35 uur: Afvaldebat over de kosten van het afval in Rotterdam met o.a.: 
 
Jan Willem Verheij (VVD) 
Judith Bokhoven (Gemeenteraadslid GroenLinks) 
Robert van Duin (Recycling netwerk) 
Philip Troost (Stadsgas) 
Querien Velter (Gemeenteraadslid SP) 
Nils Berndsen (Gemeenteraadslid D66) 
 
16.15 uur: Uitreiking van de certificaten Opzuinig, milieucoaches en voorlichters 
16.30 uur: Borrel na… met hapjes 
 

Rotterdams Milieucentrum 
Schiekade 189 (unit 302) 
3013 BR Rotterdam 
010-4656496 

www.milieucentrum.rotterdam.nl 
www.twitter.com/milieucentrum 
www.twitter.com/opzuinig 
www.twitter.com/d_akkers 

www.opzuinig.nl * www.dakakkers.nl * www.milieuvriendelijkstetuin.nl* www.rotterdamseparken.nl * 
www.milieudivers.nl * www.iederslucht.nl * www.natuurinkaart.nl * www.cineacmilieu.tv * 
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