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“Zeker een jaar is er gepraat. Hoe vindt
de onderlinge afstemming plaats? Wie
gaat werken op welke gebieden? Is er
sowieso een markt voor innovatief onder-
zoek op het terrein van vlees en vis? Enzo-
voort. Uiteindelijk is een plan opgesteld,
werd de markt verkend en is nut en nood-
zaak geïnventariseerd. De uitkomst was
dat bedrijven behoefte hebben aan een

loket en zoeken naar onafhankelijk
onderzoek en advies, bijvoorbeeld op het
gebied van regelgeving. Dat is dan ook
de reden dat het Innovatiecentrum voor
Vlees & Vis (ICVV) is gestart.”

Dr. ir. Fred Beekmans, managing direc-
tor, omschrijft in kort bestek de voorge-
schiedenis van ICVV, het centrum waarin
Agrotechnology & Food Innovations en
de Annimal Sciences Group van Wage-
ningen Universiteit en Research Centrum

en TNO Voeding samenwerken. Het
werkgebied omvat de gehele keten van
vis- en vleesproductie.

Er moet wat gebeuren
Belangrijkste aandachtsgebied van ICVV
is de kwaliteit van de producten. ‘Kwali-
teit’ definieert Beekmans daarbij als
‘alles dat de consument als zodanig
onder kwaliteit verstaat’. “Iedereen is
ervan overtuigd dat er iets moet gebeu-
ren in de sectoren”, zo licht hij toe. “Op
zo goedkoop mogelijke wijze zo veel
mogelijk produceren, dat kan niet meer.
Wat wel kan is concurreren op ‘vers’.
Flexibel en snel inspelen op de vraag van
bijvoorbeeld de locale retail of food servi-
ce. Dat vraagt kennis op allerlei terrei-
nen: technologie, verwaarding, logistiek,

houdbaarheid, ketenoptimalisatie, mar-
keting en communicatie.”
De voorman van ICVV ziet ook veel paral-
lellen tussen de vlees- en visproductieke-
ten, waardoor de bundeling van beide
productgroepen in een centrum voor de

hand lag. “Beide ketens zijn vergelijk-
baar, bijvoorbeeld qua technologische
kennis en apparatuur die wordt gebruikt.
Een onderwerp als vraaggestuurde pro-
ductontwikkeling is zowel voor vlees als
vis aan de orde.”

Ambitie
De huidige speerpunten in het onderzoek
van het innovatiecentrum zijn vastgesteld
op basis van de interviews en gesprekken
die met bedrijven in de oriëntatiefase zijn
gevoerd (zie kader). Daarnaast wil het

ICVV zich op meer complexe projecten
richten. “Dat zullen dan de grotere
bedrijven zijn die daarin participeren of
clusters van MKB-bedrijven”, aldus Beek-
mans. Het plan is om Europees of zelfs
wereldwijd te gaan.
De vragen zullen in elk geval vanuit het
bedrijfsleven moeten komen, want de
kennisinstellingen investeren alleen in
opbouw van kennis en expertise waar in
de markt behoefte aan is. Meer ‘market
pull’ dus en minder ‘technology push’.
Maar ligt er eenmaal een opdracht op
tafel, dan buigen achter het ‘front office’
van het ICVV uiteenlopende disciplines
binnen de deelnemende instituten zich
over deze vraagstelling. Beekmans is
optimistisch: “Men begint ons te vinden.
Er lopen nu twee projecten en we zijn
bezig met complexere onderzoeksaan-
vragen.” In de komende jaren moet dui-
delijk worden of het ICVV bestaansrecht
heeft.

Technologie
Vlees/vis

Eén loket voor vlees en vis

Carina Grijspaardt-Vink

Op 16 april werd met de ondertekening van het samenwerkings-

verband het Innovatiecentrum voor Vlees & Vis (ICVV) nu ook offi-

cieel een feit. In het centrum, dat vorig jaar van start ging, hebben

drie kennisinstellingen hun krachten op het werkgebied van vlees-

en visonderzoek gebundeld. Voor bedrijven is er nu een loket.

Speerpunten onderzoek 
– Houdbaarheidsverlenging
– Reststroomverwerking
– Kwaliteitssturing (vision sys-

temen, tracking & tracing et
cetera)

– Productontwikkeling
– Invloed van de consument op

de productie van vlees en vis 
Informatie: ICVV, Lelystad, 0320-
238707, info@icvv.nl,
www.icvv.nl.

De ketens voor vlees en vis zijn
vergelijkbaar. Bundeling in een

centrum lag voor de hand
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De ketens voor
vis en vlees zijn
vergelijkbaar,
vijboorbeeld qua
technologische
kennis.


