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“Hier willen we bij zijn.” Met deze woor-
den vat voorzitter Theo Meijer samen wat
Food Valley in enkele jaren heeft bereikt.
Food Valley, ooit begonnen als idee van
Wageningen UR en de gemeente Wage-
ningen en gesteund door Ontwikkelings-
maatschappij Oost NV, Innovatienetwerk
Syntens en de WERV-gemeenten Wage-
ningen, Ede, Rhenen en Veenendaal, is
uitgegroeid tot een netwerkorganisatie
van formaat. Inmiddels hebben 50 grote
en kleine, producerende en dienstverle-
nende bedrijven zich aangesloten bij de
Food Valley Society. Een aantal bedrijven,
waaronder DMV International, verplaatst
zijn werkzaamheden naar de Gelderse
Vallei. Het aantal banen in de regio is
met 250 toegenomen sinds 2004, mede
dankzij inspanningen van Food Valley.
Meijer verklapt de werkwijze: “Netwer-
ken is de sleutel tot succes.” Dat brach-
ten enkele honderden bezoekers afkom-
stig uit industrie, brancheorganisaties,
overheid, kennisinstellingen en dienst-
verleners in de praktijk op het derde
Food Valley congres, afgelopen septem-
ber in Cinemec in Ede. Onder het genot
van bijzondere hapjes met ‘Taste of the
Future’ werden geanimeerde gesprekken
gevoerd.

Een-op-een
Grote afwezige op het congres waren de
MKB-bedrijven. Loek Hermans, voorzitter
van MKB Nederland, geeft aan waarom:
“MKB-bedrijven, en zeker de kleine, be-
zoeken geen congressen en lezen geen
brochures. Ze zoeken een een-op-een
benadering. Feit is ook dat bedrijven
eerst moeten bijleren om te kunnen in-
noveren. In de jaren negentig was de eco-
nomische situatie voorspoedig. Sommige
bedrijven zijn in slaap gesukkeld.” 
Hermans wijst de zaal op de scheve ver-
houding tussen kennisontwikkeling en -
toepassing in Nederland. “Kennis ont-
wikkelen doen we goed, maar de ver-
spreiding en toepassing kan veel beter.
We moeten een goede manier vinden om
kennis naar het MKB te brengen, want
dat zit niet te wachten op dikke rappor-
ten. De Innovation Link van Food Valley
[bedrijven kunnen hier vragen stellen bij
één loket dat doorverwijst naar de mees-
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Genieten wordt de trend.

Tweehonderdvijftig nieuwe banen in de regio sinds 2004, vijftig

bedrijfslidmaatschappen, belangstelling uit het buitenland, een

uitverkocht Taste of the Future-congres. Food Valley is een

begrip aan het worden. De trotse voorzitter Theo Meijer heeft

nieuwe ambities: “We willen nadrukkelijker samenwerken met

het MKB. Ook voor hen loont investeren in kennis.” 

Derde Food Valley Conferentie:

‘Hier willen we bij zijn’
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te geschikte kennisinstelling, red.] is een
prima initiatief, het verdient uitbrei-
ding.” Dat is ook Meijers ambitie: “We
willen nadrukkelijker samenwerken met
het MKB. Ook voor hen loont investeren
in kennis.”
Op verzoek van het Innovatieplatform
bedenken Food Valley, MKB Nederland,
Syntens, STW en de kennisinstellingen
A&F, TNO en NIZO samen projecten voor
kennisoverdracht aan het MKB. Een mil-
joenenbudget is beschikbaar voor de ko-
mende vijf jaar. De plannen worden eind
van dit jaar bekend gemaakt.

Food = love
Emotie, dat is de toekomstige trend in
eten volgens futuroloog Jempi Moens,
directeur van Fresh Forward. “De industrie
is op dit moment alleen bezig met cijfer-
matige zaken zoals de voedingswaarde,
maar de consument gaat het vooral om de
beleving van voeding. Dat is logisch, want
je eerste ervaring als baby, drinken aan de
borst, koppelt voeding aan affectie.”

Hij ziet een revival van de jaren zestig van
de vorige eeuw op ons afkomen, maar
dan in een nieuwe jas. “Genieten wordt
de trend, maar dan wel met de technolo-
gische mogelijkheden van tegenwoordig.
Daarbij ontstaan op het eerste oog on-
mogelijke tegenstellingen. Zoals in de
modewereld Karl Lagerfeld ontwerpen
maakt voor H&M, zo verwacht ik in de
food een combinatie van fast en slow.
Misschien ontstaat binnenkort een Mc-
Steam als reactie op McDonald’s.”
Volgens Moens wordt de natuur een
belangrijke inspiratiebron en gaan we
gezond koppelen aan genieten. De
moestuin komt terug, consumenten gaan
op zoek naar verhalen achter producten
en willen spelen met eten. We gaan meer
beleven met ons voedsel, want: “Food is
love.”

Geld
Gemak, genot en gezondheid vinden
consumenten belangrijk als het over eten
gaat, en voor Nederlanders komt daar

ook het aspect geld bij, zo meldt Kees de
Gooijer, directeur van Agrotechnology &
Food Sciences aan Wageningen UR. Aan
de industrie heeft hij de volgende bood-
schap: “Als je als voedingsmiddelenpro-
ducent ‘one-stop, guiltfree, indulgent
food’ kunt leveren, heb je succes.”
Toekomstige ontwikkelingen voor de

voedingsmiddelenbranche ziet De Gooij-
er in een uitbreiding van het ketenden-
ken van primaire producten tot en met
retail en out-of-home en het bieden van
‘persoonlijk voedingsadvies op maat’.
De maatschappelijke belangstelling voor
voeding neemt toe. De overheid stelt
geld beschikbaar voor projecten. De voe-
dingsmiddelenbranche wacht een boei-
ende toekomst. Daarin is voor Food Val-
ley zeker een rol weggelegd. 

Annemarie Barbier-Schenk

Theo Meijer, voorzitter van Food Valley,
opent de conferentie Taste of the Future.

Loek Hermans, voorzitter van MKB Neder-
land: “We moeten een goede manier vinden
om kennis naar het MKB te brengen.”

Campina’s Valess wint de Food Valley Award
2005.

‘Netwerken is de sleutel tot succes’

Valess, Campina’s vleesvervanger op basis van melkeiwit en
zeewier, heeft de Food Valley Award 2005 gewonnen als
meest innovatieve initiatief in de voedings(gerelateerde)
industrie. De jury roemde vooral de bijdrage aan maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen, naast het innovatieve ka-
rakter en de samenwerking met externe partijen. 
“De toegenomen welvaart leidt tot een toename van de
vleesconsumptie. Valess is een innovatief alternatief voor
vlees en kan een belangrijke bijdrage leveren aan het oplos-
sen van het voedselprobleem”, zo lichtte juryvoorzitter Rik
Eweg toe. C. Köllmann, manager R&D/Q&A van Valess, ont-
ving de prijs bestaande uit een keramieken schaal, een oor-
konde en een waardecheque voor een congres. Köllmann en

zijn collega Jo Penders, hoofd Productontwikkeling Valess,
zijn zichtbaar trots: “Deze Award is de bekroning van ons
werk.”
Ruim een half jaar na de introductie is Valess goed voor 25%
van de vleesvervangersmarkt. De afzet bedraagt op dit
moment 100.000 verpakkingen per week. “Opvallend is dat
vijftig procent van de afzet gaat naar mensen die nog niet
eerder vleesvervangers hebben gegeten. Bij blind proeven
hebben mensen moeite om Valess van vlees te onderschei-
den”, aldus Penders. De milieubelasting van Valess – voor
een kilo Valess is zes liter magere melk nodig – is drie tot zes
keer lager dan die van vlees.

Valess wint Food Valley Award


