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Dinsdag 20 juni 2023
Aankomst Brussel, check-in hotel & welkomstreceptie 

 

17u00 – 19u00  Welkomstreceptie o.l.v. private trackleiders 

Tijdens de welkomstreceptie maken deelnemende bedrijven kennis met elkaar, de private missieleider en het 

programma. 

 

Woensdag 21 juni 2023 
Dutch Belgian Climate Tech Forum – Global Challenges, Smart Solutions 

 

Programma 

08u15 – 08u45 Registratie & Inloop 

 

09u00 – 10u45 Openingsceremonie 

 

Openingsceremonie onder leiding van H.E. mevrouw Liesje Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking. Na de opening van het evenement hebben we een boeiende keynote gepland. Onze 

spreker zal vanuit een uniek perspectief vertellen over de rol van wetenschap en technologie bij het verminderen van 

onze klimaatimpact. De naam van deze spreker wordt op een later moment bekend gemaakt. Na deze inspirerende 

lezing sluiten we de ceremonie af met een groepsfoto. 

 

Moderatie: Indra Dewitte 

11u00 – 12u00 Eerste break-out sessie i.a.v. vakminister - ‘Farming the future’ Strobalensessie met debat 

 

Tijdens deze sessie willen we een levendig debat tot stand brengen over de transitie in de landbouwsector. In gesprek 

met vertegenwoordigers van jonge boeren staan we stil bij vraagstukken als: Waar staan we in de landbouwtransitie? 

Welke uitdagingen komen er op de middellange termijn op ons af? En in welke mate kunnen we als lage landen 

samenwerken om de transitie op een duurzame manier te implementeren?  

 

Moderatie: Jonathan van der Geer 

 

12u00 – 13u15 Netwerklunch 

 

13u30 – 15u45 Tweede verdiepende break-out sessies  

Tijdens de twee verdiepende vervolgsessies zal ingegaan worden op de kansen en uitdagingen van onze toekomstige 

landbouwsector. Zowel de Nederlandse als de Belgische landbouw staan voor een grote transitie naar een ecologische, 

economische en sociale duurzame sectoren, waarbij zeer vergelijkbare uitdagingen spelen. Met elkaar in dialoog gaan 

en oplossingsgericht naar de toekomst kijken kan alleen maar voordelen opleveren.  
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Farming the future met respect voor het toekomstperspectief van de agrarische ondernemer, hoe gaan we dat doen? 

Veel antwoorden liggen op het terrein van technologie en (sociale) innovatie. Over de landsgrenzen heen kijken we naar 

best practices. Maar ook: hoe kunnen we elkaar aanvullen en versterken? 

 

15u45 – 16u15 Coffeebreak 

 

16u15 – 18u15 Matchmaking 

 

De individuele matchmaking biedt de mogelijkheid aan organisaties uit Nederland en België om tijdens een één-op-één 

gesprek nader kennis met elkaar te maken. Dit programmaonderdeel wordt gefaciliteerd door externe matchmaker 

Transfer.  

 

18u30 – 21u00 Handelsdiner 

 

Voor dit diner is het bredere economische netwerk van de Nederlandse Ambassade in Brussel en het Consulaat-

Generaal in Antwerpen uitgenodigd. De avond biedt een platform aan Nederlandse en Belgische ondernemers om 

enerzijds de bestaande contacten binnen de bouwsector te bestendigen en anderzijds nieuwe samenwerkingen aan te 

gaan. 

 

21u00  Collectief vervoer richting hotels  

 

Donderdag 22 juni 2023 
 

8u30 – 09u00 Vertrek richting Agropolis, Kinrooi 

9u00 – 12u00 Bezoek Agropolis 

 

De delegatie wordt ontvangen op Agropolis, Kinrooi. Na een rondleiding over de proefvelden wordt een inhoudelijk 

programma voorzien over de rol van innovatie in de verduurzaming van de landbouwsector.  

12u00 – 13u30 Lunch met community leden van Agropolis 
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