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Feed Food Health-campus

De uitbouw van de Feed Food Health-

campus is het resultaat van een intensieve 

samenwerking tussen overheden (lokaal en 

bovenlokaal), bedrijven en kennisinstellin-

in tienen komt een innovatieve bedrijvenzone in combinatie met 
een wetenschapspark: de Feed Food Health-campus tienen. de 
stad tienen, de katholieke Universiteit Leuven en de provinciale 
ontwikkelingsmaatschappij vlaams-Brabant creëren een duurza-
me werkomgeving op maat voor bedrijven en onderzoekers.

tie voor bedrijven die hoogtechnologische 

onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten 

uitvoeren met prototypes of kleine produc-

tieseries.

Innovatieve bedrijvenzone
Daarnaast wordt een innovatieve bedrij-

venzone op de site ontwikkeld, bestemd 

voor bedrijven die innovatieve producten 

of diensten aanbieden of gebruik maken 

van innovatieve processen. Daarvoor kun-

nen ze eigen technologische ontwikkelin-

gen toepassen of beschikbare technologie 

op een innovatieve manier gebruiken.

De campus zal duurzaam en CO2-neutraal 

worden opgezet. De GreenCalc+-duur-

zaamheidscriteria worden gehanteerd voor 

de gebouwen. Tevens wordt de esthetische 

en rustgevende kwaliteit van het terrein 

bewaakt. Efficiënt ruimtegebruik is het uit-

gangspunt. Ondernemingen die zich er 

willen vestigen, kunnen een bedrijfsterrein 

aankopen, een eigen gebouw optrekken, 

dan wel ruimte huren of kopen. Verder 

biedt de campus facility- en parkmanage-

ment.

gen (‘triple helix model’). De relatie met de 

Katholieke Universiteit Leuven, sterk in 

voedingsonderzoek, speelt daarin een 

belangrijke rol. De samenwerking moet 

leiden tot een innovatiecultuur en econo-

mische toegevoegde waarde voor de stad 

en regio. De stad Tienen heeft een indus-

triële traditie, ook als suiker-, graan- en 

bietenstad. Tal van bedrijven met expertise 

op het vlak van voeding en gezondheid 

zijn er al gevestigd, waaronder wereldspe-

lers als de Tiense Suikerraffinaderij en Citri-

que Belge. De Feed Food Health-campus 

vestigt zich op het bedrijventerrein Solda-

tenplein.

Wetenschapspark als Food Port
De Feed Food Health-campus Tienen 

bestaat uit een wetenschapspark met het 

incubatiecentrum Food Port als knooppunt 

tussen wetenschap, ondernemerschap en 

valorisatie van kennis. Doelstelling is om 

een kennisplatform uit te bouwen waar 

bedrijven, kennisinstellingen (zoals univer-

siteiten, hogescholen en strategische 

onderzoekscentra), competentiepolen, 

intermediaire organisaties en maatschap-

pelijke actoren gezamenlijk een innovatie-

cultuur creëren. De focus ligt voornamelijk 

op onderzoek en startende bedrijven en 

initiatieven uit de voedingssector die zich 

hier kunnen vestigen voor hun onderzoek-

gerichte activiteiten. In het incubatiecen-

trum Food Port worden daarvoor naast 

laboratoria ook productruimten en kanto-

ren ter beschikking gesteld. Het is de loca-

Partners Feed Food Health-campus
Bedrijven die binnen afzienbare tijd een vestiging     
openen: 

Resco: nutritionele specialiteiten voor de veeteelt.•	
Quomak: onderzoek en advies om innovatieve tech-•	
nologieën en wetenschappelijke kennis praktisch 
toepasbaar te maken. Actief in hartige producten 
(vers, gepasteuriseerd, gesteriliseerd of diepvries-
product).
Intallpy: nieuwe productietechnieken voor brouwe- •	
rijen en foodindustrie.
Micella: produceert op kleine schaal innovatieve, •	
zachte kazen uit koe-, geiten- en schapenmelk tot 
specialiteiten.

Partners die het initiatief ondersteunen:
(Private) bedrijven: Tiense Suikerraffinaderij, Kestens •	
Invest, Nelissen, Kim’s Chocolates, Blankedale, 
Citrique Belge, Bedrijvencentrum Tienen, Affilips.
Kennisinstellingen: Katholieke Universiteit Leuven, •	
Flanders’ FOOD, FEVIA Vlaanderen, Boerenbond, 
Innovatiecentrum Vlaams-Brabant, VITO, Innova-
tiesteunpunt, ILVO, Mechelse Veilingen, IMEC, VIB.
Overheden: stad Tienen, provincie Vlaams-Brabant, •	
POM Vlaams-Brabant, Vlaanderen – EWI.

Informatie: www.ffhtienen.be, Marc Huon,  
tel. +32-496258670, marc@huon.be
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artist impression van de nieuwe Feed Food Health-

campus in tienen.
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