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Economie & Bedrijven

Ruim 500 mensen bezochten medio 
oktober de Food Valley Expo nieuwe for-
mule in Ede die tot doel heeft bedrijven 
en andere partijen bij elkaar te brengen 
op het terrein van kennis en innovatie. 
“In negen jaar is de Food Valley-bijeen-

komst uitgegroeid tot veel meer dan een 
conferentie. Het is een platform waar 
mensen elkaar ontmoeten, inspireren en 

samen ideeën vormen. Daarbij past de 
nieuwe naam Food Valley Expo”, aldus 
Roger van Hoesel, directeur van de Stich-
ting Food Valley. Dat Van Hoesel in zijn 
opzet geslaagd is, toonde de eerste bij-
eenkomst in het nieuwe jasje. Voor de 
ongeveer dertig bedrijven en organisaties 
die zich op de Expo presenteerden, was 
veel belangstelling. Innovatie voerde de 
boventoon. Er namen ook MKB-bedrijven 
deel die een plek hadden verworven in de 
MKB innovatie Top 100. 
De proeverij van bijzondere producten 
die meedingen naar ‘De Smaak van NL’ 
zette de Expo luister bij. Oranje paprika-
ijs, een aspergebitterbal, Tynjetaler kaas, 
Houthakkersbrood en meer streelden de 
zintuigen.

Internationaal
Snel internationale samenwerkingspart-
ners vinden was onder meer mogelijk 
door deelname aan de Expo van bedrij-
ven, kennisinstellingen en foodclusters 
uit Frankrijk, Spanje en Zwitserland.  
Agentschap NL gaf alle informatie over 
de mogelijkheden die er zijn voor onder-
steuning vanuit de Europese program-
ma’s FP7, Eureka, Eurostars en Enterprise 
Europe network. 
Europese samenwerking tussen Food-
clusters zoals de stichting Food Valley in 
Nederland, moet ondernemers helpen 
om sneller hun weg te vinden naar kennis 
of markten in andere landen. Daartoe 
werd de European Food Alliance (EFA) 
opgericht, een verband van negen Euro-

Een zeer geanimeerde presentatie van bedrijven en (internationale) organisatie die een sterke 

focus hebben op kennis en innovatie, Europese Foodclusters, international matchmaking, een 

investeringsforum voor jonge ondernemers en meer. Deze componenten onderstreepten de 

nieuwe naam van de jaarlijkse bijeenkomst van de stichting Food Valley. Daarin heeft ‘conferentie’ 

plaats gemaakt voor ‘expo’. 
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Expo van kennis en innovatie

‘Heinz consolideert innovatie 
en R&D op één locatie’

Fo
to

’s
: s

tic
ht

in
g 

Fo
od

 V
al

le
y 

en
 V

M
T

Food Valley Expo in een nieuw jasje. 
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pese foodclusters. Naast de stichting 
Food Valley participeren in EFA organisa-
ties uit België (Flanders Food voor Vlaan-
deren en Wagralim voor Wallonië), Duits-
land, Zweden, Groot-Brittannië, Dene-
marken en Frankrijk.

Startlife Arena
Vier startende ondernemers kregen in de 
zogenoemde Startlife Arena de kans om 
hun nieuwe idee te tonen aan een jury 
van potentiële investeerders.
Tail-tec zet reststromen uit de voedings-
middelenindustrie om in ‘blackworms’, 
een veilige, dierlijke voedingsbron met 
een eiwitgehalte van meer dan 60% die 
kan dienen ter vervanging van vismeel, 
vertelde Gerda van der Meer van ontwik-
kelingsbureau Westt.
Vallei Vis is een initiatief van een Neder-
landse viskwekerij die werkt met een 
gesloten systeem, geen antibiotica of 
hormonen gebruikt en zo min mogelijk 
vismeel. “We streven naar het meest 
duurzame. Einddoel is ‘cradle to cradle’-
vis met een eigen keurmerk”, aldus de 
jonge ondernemers Jeroen Schuphof en 
Harm Luisman.

Duurzame ideeën
Kunstenaar en ondernemer Eric Odinot 
presenteerde ‘het strandbakje’, een bio-
logisch afbreekbaar frietbakje, gemaakt 
van lokaal, Zeeuws aardappelafval en 
gemaakt in Zeeland.” Jurylid Koen van 
Engelen van Rabobank Ventures voorzag 
dat Odinot het in zijn eentje niet gaat 
redden: “Ik denk dat het slimmer is om 
met een fabrikant samen te werken om 
een groter afzetvolume te creëren.”
Het ‘Wingssprayer spuitsysteem’ van 
Harrie Hoeben spuit alleen op de plant 
waar het nodig is. Dat is beter voor de 
gewassen en het milieu en goedkoper 
voor de boer”, stelde de startende onder-
nemer. Twee juryleden toonden hun 
enthousiasme. “Een goed initiatief. Je 

bent op het juiste moment investeerders 
gaan zoeken.”

Nederland als ketenregisseur
Waar in voorgaande edities van de Food 
Valley-bijeenkomst het conferentiepro-
gramma de rode draad vormde, waren de 
lezingen nu eerder een omlijsting van de 
Expo. Geen centraal thema in deze pre-
sentaties, maar wel drie internationale 
keynote sprekers. 
Berry Marttin, lid van de raad van bestuur 
van Rabobank Nederland, prees Neder-
land om de hoge productiviteit in de 
landbouw. In landen als Brazilië, India en 
China (Bric-landen) ligt dat op een heel 
ander niveau. “Daar is winst te behalen, 
maar tegelijkertijd stijgt de komende 
decennia de vraag naar voedsel sterk. 
Landbouwgrond is vooral beschikbaar in 
Zuid-Amerika, Rusland en Afrika. Daar 
komen straks de grondstoffen vandaan”, 
aldus Marttin. 
Wil Nederland in de landbouw vooraan-
staand blijven, dan ziet de Rabobank-
voorman een rol voor ons land wegge-
legd als innovator van een duurzame 
supply chain. “De productie moet zich 
verplaatsen naar andere delen van de 
wereld. Nederland kan een koppositie 
behouden, zelfs als de plantages in Ecua-
dor of Tanzania liggen, en wel als inter-
nationale (keten)regisseur. Kijk naar de 
bloemensector.”

Nieuw R&D-centrum Heinz
Ook Heinz gelooft in Nederland. De mul-
tinational besloot eerder het grootste 
R&D-centrum buiten Noord-Amerika in 
ons land te bouwen en wel in Nijmegen. 
Begin 2013 wordt het in gebruik geno-
men. Vice-president R&D van H.J. Heinz 
Mark Atkins lichtte de keuze en plannen 
toe. “De ‘buy and build’-strategie van 
Heinz heeft er toe geleid dat we verspreid 
over de wereld fabrieken en R&D-afdelin-
gen hebben. Het is dan moeilijk om spe-

cialismen op te bouwen. Om daar veran-
dering in te brengen, consolideren we 
innovatie en R&D op één locatie.”
In Nijmegen heeft Heinz toegang tot 
wetenschappelijk werk op de kerngebie-
den. Dat was een belangrijke overweging 
bij de keuze omdat Heinz “geen Unilever 
is met eigen faciliteiten voor wetenschap-
pelijk onderzoek”, zoals Atkins het ver-
woordde. De R&D is toegepast van aard 
en voor de wetenschappelijke kennis 
wordt samenwerking met andere partijen 
gezocht. De invulling van het nieuwe 
R&D-centrum met een demonstratie- en 
experimentele keuken, onderschrijft dit.

Voeding & dood
Derde en laatste keynote spreker Paul 
Clayton stuurde zijn gehoor naar huis 
met stof ter overdenking. Clayton, part-
ner van het Institute of Food, Brain & 

Behaviour in Oxford, vergeleek de huidi-
ge gezondheidsstatus van westerlingen 
met die van mensen uit de Victoriaanse 
tijd. Zijn conclusie was dat verandering in 
eet- en leefpatroon ons ouderdomsziek-
ten hebben gebracht, maar geen winst in 
levensjaren. Oplossingen zijn er volgens 
Clayton wel, maar worden tegengehou-
den doordat  farmacologische toevoegin-
gen niet zijn toegestaan in (dagelijkse) 
voedingsmiddelen.

Congresverslag
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Carina Grijspaardt - Vink

‘Nederland kan als 
internationale (keten)regisseur 
een koppositie behouden’ 

De Smaak van NL verzorgde een 
proeverij.

Jan Douwe Kroeske presenteerde de Startlife 
Arena, waar startende ondernemers hun 
ideeën presenteerden aan investeerders.

Een volle zaal bij de opening van Food 
Valley Expo 2011.

IXL won de Food Valley award 2011 
met de Nutripluse e-Cooker.
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