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SEEDING THE FUTURE BY HORTIHEROES & RABO FOOD FORWARD
Op donderdag 8 juli 2021 vindt het jaarlijkse HeroFestival plaats. Met een thema dat door de razendsnelle wereld
waarin we leven, de continue drive naar duurzame innovatie en de zoektocht naar gezondheid en geluk
ontzettend relevant is: Seeding the Future. Ben jij erbij? Meld je aan via www.herofestival.nl
De Nederlandse Food & Flower industrie is een hightech sector en ontwikkelt de meest geavanceerde kassen en
technologie, waarin gewassen, planten en bloemen kunnen groeien door minimale hoeveelheden water, fossiele
energie, kunstmest en pesticiden te gebruiken. Circulaire systemen waarbij reststromen weer waarde krijgen en
drones die op basis van vision technologie insecten bestrijden en oogsten voorspellen.
Tijdens het HeroFestival komen koplopers, innovators, startups, scale-ups, intrapreneurs en future leaders van
binnen en buiten de Food & Flower industrie samen om innovatie in de Food & Flower industrie te versnellen.

Programma HeroFestival 2021
13.30-15.00 | Pioneers of the Food & Flower industrie (studenten programma)
Maak als student of starter kennis met deze unieke impact industrie vol duurzame innovaties. Check hoe jij
morgen het verschil kan maken met jouw talent op een internationaal speelveld rondom de thema's gezondheid en
geluk. En ervaar de kansen door de 'ogen' van gepassioneerde ondernemers en young professionals uit de hele
Food & Flower keten:
●
●
●
●
●
●

Maikel Hogervorst | Crop Coordinator Radish | Rijk Zwaan
Dionne Oomen | Tea Maker | LocalTea
Kaz Vermeer | Co-founder | VanBoven
Rogier Becker | Trainee | Bakker Barendrecht
Ard van de Kreeke | Owner & CEO | Growx
Bart van Meurs (chatmaster) | Entrepreneur | Bart van Meurs Productontwikkeling

Dit programma is ontwikkeld door HortiHeroes in samenwerking met Glastuinbouw Nederland, Handel Groeit, AVAG en World Horti
Center en met ondersteuning van fonds Colland.

16.00-17.45 | Innovation by Intrapreneurship | The HortiHeroes Class of 2021
19.00-20.30 | Rabo Food Forward Pitch Event
Check het complete programma met alle sprekers en partners hier of volg ons op Linkedin of Instagram voor
updates.

Aanmelden online programma (met 30 early bird plekken in de Greenhouse Studio)
Schrijf je nu in via deze link voor het online programma (of onderdelen daarvan) en maak kans op een van de 30
plekken in de Greenhouse Studio (Hazerswoude-Dorp) waar de opnames plaatsvinden en je direct toegang hebt
tot alle sprekers en partners van het HeroFestival en de HortiHeroes Community.
We hopen jou op 8 juli online of fysiek te verwelkomen. Let’s seed the future!
Team HortiHeroes & Rabo Food Forward | www.herofestival.nl

