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Netwerken op  
Food Valley Expo

Met een grotere beursvloer dan vorig jaar, 

toen de ‘overstap’ werd gemaakt van confe-

rentie naar Expo, en een beperkter plenair 

congresprogramma groeit Food Valley Expo 

uit tot een netwerkbijeenkomst. “Partijen 

bijeen brengen en een platform bieden voor 

foodinnovatie”, is de doelstelling van deze 

Expo, onderstreepte Stichting Food Valley-

directeur Roger van Hoesel in zijn ope-

ningswoord. De Stichting Food Valley    

organiseert de Expo in samenwerking met 

bedrijven, kennisinstellingen en intermedi-

aire organisaties die gericht zijn op onder-

Food valley Expo was op 25 oktober de plaats waar mensen die actief zijn in foodinnovatie elkaar 
troffen. Er was kennis en inspiratie op te doen over nieuwe producten, technologieën en markten. 
Bovenal was het een netwerkbijeenkomst. 

Innovaties op beursvloer
Uiteenlopende innovaties en innovatie- 

initiatieven kwamen op Food Valley Expo 

voor het voetlicht. Alles met als doel om 

kennis en ondernemerschap bij elkaar te 

brengen. Zo was er op de beursvloer ruim-

te voor agrifoodbedrijven die een plekje 

wisten te verwerven in de MKB Innovatie 

Top 100. Onder meer Ojah en Scelta 

Mushrooms lieten de bezoekers van hun 

producten proeven. Dat was ook het geval 

bij de bedrijven die meedingen naar de 

nog te vergeven prijs in de competitie ‘De 

nemers- en innovatiekansen. Tegelijkertijd 

richt de bijeenkomst zich op deze doel-

groep in de agrifoodsector. Food Valley 

Expo is dan ook vooral een treffen van men-

sen die zich al in dit innovatiecircuit bewe-

gen. Daarbij lijkt de bezoeker er steeds 

vaker voor te kiezen de Expo een deel van 

de dag te bezoeken. Toen er kon worden 

genoten van de door exposanten aangebo-

den lunch op de beursvloer, was er sprake 

van topdrukte. De locatie was dit jaar 

nieuw: Papendal in Arnhem, waar gelijktij-

dig  AgriFood Career Event plaatsvond. 

adjiedj Bakas gaf zijn visie op ‘the future of food’. internationaal waren er contacten te leggen via de ‘coun-

try desks’ (foto), 2connect Business, Food2market en 

het meeting point Europe.

Lekker en bijzonder wat er was te proeven bij de bedrij-

ven die meedoen in de competitie ‘de smaak van nL’.
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Food valley Expo was op 25 oktober de plaats waar mensen die actief zijn in foodinnovatie elkaar 
troffen. Er was kennis en inspiratie op te doen over nieuwe producten, technologieën en markten. 
Bovenal was het een netwerkbijeenkomst. 

Smaak van NL’. Het aanbod omvatte vlier-

bloesem chutney, zoete puntpaprika kavi-

aar, Pain de Mer, fingerfoodballs, Dutch 

Tapas, waterbuffelijs, kleurpeen en 

‘Homemade English Pie’. Ook de genomi-

neerden voor de Food Valley Award 2012 

en winnaars van vorige edities presenteer-

den zich. Het beursprogramma bestond 

verder uit exposanten met uiteenlopende 

expertise en innovaties.

Pitches
In de zogenoemde Pitch Kitchen kregen 

innovators de gelegenheid om via korte 

presentaties hun foodinnovatieproject toe 

te lichten. De StartLife Arena bood daar 

ook de ruimte voor, met het accent op het 

businessplan en een panel van investeer-

ders die aangaven hoe kansrijk zij het pro-

ject van de startende ondernemers achten. 

Onder leiding van Jan Douwe Kroeske 

werd hier, zoals hij het verwoordde, “de 

ziel van de wetenschapper in 12 minuten 

blootgelegd”. De projecten varieerden 

sterk in aard, waarmee de diversiteit van 

het innovatie-aanbod op Food Valley Expo 

werd onderstreept. Zo ging het om Xugar 

zero, de tweede generatie stevia zonder 

calorieën en niet gecombineerd met ande-

re zoetstoffen. Daarnaast was er de vers-

heidsindicator die real time via rood of 

groen laat zien of een product nog te eten 

is. CO2 Dry is een groene droogtechnolo-

gie en alternatief voor vriesdrogen die 

gebruik maakt van kritisch CO2. Minder 

kosten, een langere houdbaarheid en 

behoud van kwaliteit werden beloofd. 

Ondernemer Fred Bergmans presenteerde 

zijn innovatie Carezzo, eiwitverrijkt brood 

(zie VMT 16/17 2012, pag. 31). Aandacht 

ook voor snelle microbiële diagnostiek 

voor online toepassingen. De combinatie 

van een microzeef en scannen met LED 

geeft in één uur de resultaten.

Future & focused alliances
Het plenaire gedeelte van Food Valley 

Expo werd ingeleid en voorgezeten door 

trendwatcher Adjiedj Bakas. Hij is de    

afgelopen twee jaar in de wereld van food 

gedoken, wat resulteerde in het boek      

The Future of Food (zie VMT 21/22 2012, 

pag. 15). Keynote spreker Peter van Blade-

ren, hoofd wetgeving en wetenschap bij 

Nestlé, belichtte hoe deze voedingsgigant 

zijn innovatie heeft gestructureerd.         

320 application groups, 28 R&D-centers,  

1 Institute of Health Sciences en 1 Science 

Research Centre (weliswaar op vier loca-

ties) vormen de innovatiemotor van het 

bedrijf. Het credo voor de wetenschapper 

bij Nestlé luidt: ‘Van uitvinder naar verta-

ler’. 

Opvallend was dat Van Bladeren aangaf 

dat Nestlé niet meer gelooft in open inno-

vatie – samenwerking met iedereen – ter-

wijl andere voedingsconcerns daar juist 

initiatieven in ontplooien. Nestlé kiest voor 

‘focused alliances’, samenwerkingsverban-

den voor specifieke terreinen. Zo wordt 

voor food safety samen gewerkt met Wage-

ningen Universiteit en is dat voor nutrige-

nomics een universiteit in Mexico. Ook 

innovatieve starters of key suppliers kun-

nen partner zijn van Nestlé. 

ProTerra voor non-gmo soja

Tijdens Food Valley Expo vond de officiële opening 
plaats van de Nederlandse vestiging van de ProTerra 
Foundation. Daarmee is er nu voor de Nederlandse 
industrie een directe ingang voor gecertificeerde duur-
zame non-gmo soja. De organisatie certificeert op 
basis van de ProTerra-standaard telers en producenten 
en alle partijen die opslag, transport en tussenbewer-
kingen uitvoeren. 
www.proterrafoundation.com

jan douwe kroeske leidde de pitches in de startLife 

arena.

Food valley Expo is uitgegroeid tot een netwerkbijeen-

komst.

peter van Bladeren vertelde dat nestlé niet meer gelooft 

in open innovatie.
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