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Agribusinessparken

“Wageningen moet het kenniscentrum
op het gebied van voedingswetenschap-
pen (landbouw, voeding en gezondheid)
worden, zeg maar de Food Valley van de
wereld.” Vijf jaar geleden werd er nog
wat lacherig gereageerd op deze uit-
spraak van professor Jo Hautvast van
Wageningen Universiteit. Leuk bedacht,
maar verre van reëel, dachten velen.
Najaar 2003 wordt inmiddels hard aan
het concept van Food Valley gewerkt.
Ontwikkelingsmaatschappij Oost Neder-
land en Stichting Kennisstad Wagenin-
gen, kennisinstellingen als Wageningen
UR, het instituut Agritechnology and
Food Innovations (voormalig ATO en
IMAG) en NIZO food research geloven in
dit concept. Ook de gemeenten Ede en
Wageningen ondersteunen het initiatief
volop.
Aansprekende bedrijven als Numico
Research en recent Campina Innovation

openden er hun onderzoeksfaciliteiten.
Naast deze multinationals schieten tal
van bedrijfjes als paddestoelen her en
der uit de grond. Ook zijn al veel bedrij-
ven en kennisinstellingen van oudsher
aanwezig, denk aan NIZO in Ede en
recenter het Wageningen Center for Food
Science (WCFS) waarin de belangrijkste
Nederlandse multinationals op voedings-
gebied participeren.

Regionaal
Ook Barneveld, waar van oudsher veel
kennis op het gebied van pluimvee aan-
wezig is, behoort tot Food Valley. “In feite
geldt hetzelfde voor ID Lelystad, dat deel
uitmaakt van Wageningen UR”, aldus
Joep Koene van Ontwikkelingsmaat-
schappij Oost Nederland en Charles
Crombach van Kennisstad Wageningen,
de twee trekkers van het eerste uur van
Food Valley. “Met al deze kennisinstellin-

gen zou je thematische samenwerkings-
verbanden kunnen aangaan. In feite zou
de driehoek Utrecht, Wageningen, Nij-
megen of de driehoek Wageningen, Nij-
megen, Twente moeten uitgroeien tot
het zwaartepunt van de genomics en bio-
informatica”, aldus Koene. “Internatio-
naal bezien, zou je zelfs geheel Neder-
land tot Food Valley kunnen bestempe-
len”, klinkt het ambitieus.
Beiden benadrukken dat het hen niet
alleen gaat om bedrijven op het gebied
van de agro-life science, maar ook om
toeleveranciers van machines, ICT-bedrij-
ven en gezondheidsinstellingen.
Al deze bedrijven kunnen worden geves-
tigd op de bedrijfsterreinen van Ede.
R&D-vestigingen worden geconcentreerd
op het nieuwe science park Kortenoord
in Wageningen. Daar bevindt zich onder
andere ook het Biopartner Center Wage-
ningen, waar recent Campina Innovation

‘Food Valley is 

Innovatievermogen op het gebied van agro-life sciences staat
centraal in Food Valley. Deze beslaat niet alleen Wageningen en
Ede, maar in feite de gehele Gelderse Vallei, inclusief Zeist met
TNO Voeding en Bilthoven met RIVM. Internationaal gezien is
zelfs geheel Nederland als agri food land ‘the place to be’.

Joep Koene (l) en
Charles Crombach:
“Food Valley biedt
bedrijven een goede
infrastructuur, ken-
nis en medewerkers
van de toekomst.”
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haar R&D heeft gebundeld. Dit science
park ligt haaks op de in de nabije toe-
komst uit te breiden Campus De Born,
waar nu al Agritechnology and Food
Innovations en Rikilt zijn gevestigd. Over
enkele jaren komen daar ook de nieuwe
gebouwen van Wageningen Universiteit
te staan.

Kennisinnovatie
Wat heeft Food Valley de voedingsmidde-
lenindustrie nu te bieden? “Kennis, een
goede infrastructuur en medewerkers
van de toekomst”, vat Koene samen. Die
infrastructuur wordt verbeterd, maar is in
de regio nog lang niet optimaal. Zo is
Wageningen niet eens per trein te berei-
ken, in tegenstelling tot de drie stations
in het aangrenzende Veenendaal.
In de onderzoekscultuur staat samenwer-
king met anderen centraal (zie ook kader
Keygene en Check-Points). Door de con-
centratie van kennis komen contacten
gemakkelijk tot stand, zijn overleglijnen
kort en zijn er – niet onbelangrijk – vol-
doende afgestudeerden en ervaren
onderzoekers voorhanden. Deze willen er
bij horen en weten dat zij door de vele
contacten snel en gemakkelijk hun car-
rière kunnen opbouwen.
Crombach en Koene kunnen nieuwko-
mers helpen bij het leggen van contac-
ten. Zij kennen de meeste bedrijven, de
daar werkzame ondernemers en hun acti-
viteiten. Verder hebben zij veel contacten
met de kennisinstellingen en Wagenin-
gen Universiteit (inclusief onderzoeks-
school VLAG), het Wageningen Centre for
Food Sciences (WCFS) alsook met organi-
saties als het Nationaal Regie Orgaan
Genomics van NWO, Centre for Biosys-
tems Genomics (zaadveredeling) en
Nutrigenomics (voeding en gezondheid).
Een nog te ontwikkelen faciliteit is Food-
turoscope, een testfabriek van de toe-
komst gericht op pilot-faciliteiten, het
ontwikkelen van nieuwe procesappara-
tuur, het trainen van personeel en het
toetsen van de veiligheid en kwaliteit van
food-innovaties (zie ook www.foodval-
ley.nl).

Ondernemingsklimaat
Voor startende bedrijfjes is een aantrek-
kelijk ondernemingsklimaat gecreëerd.

De vestigingsvoorwaarden zijn laagdrem-
pelig. Voor studenten met ambities is er
een ondernemerscentrum dat hen onder-
steunt bij het opzetten van een bedrijf.
Verder krijgen ondernemers in spé
ondersteuning bij het vinden van finan-
ciering, terwijl er zelfs kant-en-klare
onderzoeksfaciliteiten kunnen worden
gehuurd in het Biopartner Centrum
Wageningen, een gebouw dat met finan-
ciering van het ministerie van Economi-
sche Zaken is opgezet. Koene: “Biopart-
ner, waar ook Campina Innovation is
gevestigd, is nu vol. Fase twee is eind
2004 gereed. Over fase drie vinden
momenteel onderhandelingen plaats.”
Circa 30 kleine ondernemingen hebben
zich in Wageningen de afgelopen jaren
gevestigd. Een groot deel daarvan komt
van ‘binnenuit’, ofwel spin off’s van DLO-
instituten als ATO en Rikilt en Wagenin-
gen Universiteit. Koene: “Drie bedrijfjes
zijn ondertussen in het stadium om door
te groeien naar middelgrote onderne-
mingen.”
Voor de nabije toekomst zijn de plannen
ambitieus. De komende vier jaar moeten
twee à drie nieuwe R&D-afdelingen van
bestaande bedrijven worden aangetrok-
ken, 30 tot 40 nieuwe ondernemingen
zich vestigen en 20 à 30 nieuwe combina-
ties van bedrijven worden opgezet. Daar-
mee zouden naar schatting 500 tot 800
(in)directe arbeidsplaatsen zijn gemoeid.

geheel Nederland’ 
Keygene (circa 100 medewerkers) en
Check-Points (drie medewerkers) zijn twee
bedrijven die samen een schoolvoorbeeld
zijn van wat Food Valley voor het bedrijfsle-
ven kan betekenen. Keygene, een specialist
op het gebied van het analyseren van DNA
en RNA van hoofdzakelijk groenten
(www.keygene.com), vestigde zich 12 jaar
geleden op het destijds nieuwe Agro Busi-
ness Park. Reden was de aanwezigheid van
de Landbouw Hogeschool, inmiddels Wage-
ningen Universiteit. 
Enkele maanden geleden gingen zij een
samenwerkingsverband aan met nieuwko-
mer Check-Points, een spin off van PamGe-
ne dat gespecialiseerd is in micro-arrays
voor de farmaceutische en life science
industrie (www.check-points.com). Check-
Points, dat zich richt op het microbiolo-
gisch screenen van voedingsmiddelen en
water, is zelfs in de nieuwe vleugel van Key-
gene gehuisvest. Met de kennis, medewer-
kers en apparatuur van Keygene hopen
CEO Joost Thijssen en CS(cience)O Peter
Andreoli van Check-Points begin volgend
jaar een detectiekit op de markt te brengen
voor de detectie en identificatie van Salmo-
nella. Daarmee kunnen voedingsmiddelen-
bedrijven op een eenvoudige manier mon-
sters product binnen 24 uur en in één bepa-
ling screenen op de aanwezigheid van 20
Salmonella-typen (zie ook VMT 22, 2002;
pag. 33-35). Bij een verdere doorontwikke-
ling mikt Andreoli zelfs op 50 typebepalin-
gen in een test. Eerste tests tijdens de
‘proof of principle’ wijzen uit dat de door
Check-Points in eigen huis ontwikkelde
chip een zelfde DNA profiel oplevert als op
de MegaBACE van Keygene. Deze laatste
wil in deze markt niet zelf dergelijke test-
kits ontwikkelen. “Wij concentreren ons
meer op de plantenveredeling en beschou-
wen dit als een spin off van onze activitei-
ten”, aldus Mark van Haaren, manager
business development bij Keygene.
“Belangrijk voor ons is het te gelde maken
van onze expertise en de inbreng van ken-
nis over de voedingsmiddelenindustrie
door Check-Points.” Deze laatste heeft ver-
gelijkbare projecten gestart voor de detec-
tie van positieve en negatieve bacteriën
met respectievelijk een groot zuivelconcern
en DSM en gaat met Unilever, de Universi-
teit van Amsterdam en TNO een meerjarig
EET-project aan voor detectie van colifor-
men. Food Valley vinden beide bedrijven
een goed initiatief. “Door het gezamenlijke
gevoel bij de deelnemende bedrijven leg je
gemakkelijker contacten. Ook zijn financie-
ringsbronnen door de herkenbaarheid van
het Food Valley-label gemakkelijker aan te
boren.”Hans Damman

Samenwerken aan 
bacteriedetectie

Joost Thijssen (r), Peter Andreoli (l) en Mark
van Haaren bij de enkele tonnen kostende
MegaBASE: “Gemakkelijker contacten leg-
gen en financiering vinden.” 
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