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Dinsdag 25 September 2012
Loders Croklaan Wormerveer

Loders Croklaan
Eetbare oliën en vetten
Loders Croklaan heeft voor de Chemie Historische Groep een interessant programma samengesteld, op de historische locatie in Wormerveer.
Loders Croklaan is een wereldspeler op het gebied van eetbare speciale vetten. Ontstaan
uit ons industriële erfgoed van de Zaanstreek, heeft het bedrijf een lange traditie opgebouwd in het ontwikkelen, produceren en vermarkten van klantgerichte oplossingen.
Palmolie en sheaboter zijn belangrijke grondstoffen voor Loders Croklaan. Het bedrijf is
hierbij een voortrekker in het verduurzamen van de supply chain. In haar Creative Studio
bewijst Loders Croklaan haar innovatieve karakter door samen met klanten de producten
van de toekomst te ontwikkelen.

Programma
13.15 Ontvangst
13.35 Opening - Patricia Kooyman (CHG), Loek Favre (Chief Operating Officer)
13.45 Lezing Geschiedenis Loders Croklaan (Spreker wordt nog bekend gemaakt)
14.45 Lezing Innovatie - Armand Engelen (Director Innovation)
15.15 korte pauze, kopje koffie / thee
15.30 Lezing Duurzaamheid (palmolie, West-Africa, shea-noten) - Hidde van Kersen
!
!
(Director Sustainability)
16.00 Rondleiding met uitleg over huidige productie - Paul Koekoek,
!
!
(Director Manufacturing)
17.00 Napraten met een drankje
17.30 Einde

NB: Deze locatie van Loders Croklaan bevindt zich tegenover De Zaanse Schans. Wij raden deelnemers aan deze excursie dan ook aan deze attractie (in de ochtend) op eigen
gelegenheid te bezoeken. Denk er wel aan dan ook op eigen gelegenheid te lunchen alvorens u bij Loders Croklaan te melden.

Registratie en kosten
Loders Croklaan kan maximaal 30 bezoekers ontvangen.
Kosten voor deze excursie bedragen 5 Euro voor CHG leden en 10 Euro voor niet-leden.
Registratie geschiedt door het overmaken van het van toepassing zijnde bedrag op bankrekening 754306534 tnv E.R.J. Wils te Vlaardingen, EN tegelijkertijd een e-mail te sturen
aan p.j.kooyman@tudelft.nl. De registratie sluit op 21 september 2012, maar bij overtekening geldt uiteraard plaatsing op volgorde van ontvangst van betaling.
Houdt u er rekening mee dat u alleen toegang tot het terrein van Loders Croklaan krijgt
wanneer u als deelnemer geregistreerd bent EN ter plaatse een geldig legitimatiebewijs
kunt tonen.

Patricia Kooyman

