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De eerste ICT marktplaats Food Valley, die op 

donderdag 29 november gehouden is in het 

Restaurant van de Toekomst van de 

Wageningen UR, is een doorslaand succes 

geworden. Ruim een week van tevoren moest 

aan nieuwe inschrijvers het bericht ‘vol’ al 

gegeven worden en op de dag zelf bleek het 

nieuwe ontmoetingscentrum van de 

Wageningen UR, Impulse, maar net groot 

genoeg om de ruim 125 geïnteresseerden een 

plek te geven in en rond het fraaie amfitheater. De eerste ICT marktplaats bleek daarmee 

duidelijk in een behoefte te voorzien. Het evenement kan daarmee ook beschouwd 

worden als een concreet voorbeeld van geslaagde gezamenlijke inspanningen van 

overheid (gemeente Veenendaal) ondernemers (ICT bedrijven uit Veenendaal e.o.) en 

onderwijs (de Wageningen UR) om ICT-bedrijfsleven en kansrijke kennisontwikkelingen 

(Wageningen UR en Food Valley) met elkaar te  verbinden.  

 

 

 

“Agrifood en tuinbouw zijn speerpunten van nationaal beleid 

en bieden dus kansen voor de ICT sector”, opende dag-

voorzitter Arnoud Leerling het evenement.  

Het thema en tegelijkertijd de ambitie rond dit evenement 

deze middag was verbinden en ontmoeten.  

 

 

Het evenement vond plaats in het restaurant van de toekomst. ‘Chef’ Marchel Gorselink 

legde de deelnemers uit waarom deze locatie niet zomaar is gekozen. “Het restaurant van de 

toekomst is een innovatie op zich met allerlei ICT toepassingen”, aldus Gorselink. 

Consumentengedrag wordt gevolgd en kan zo worden beïnvloed. Een mooi voorbeeld van 

de combinatie tussen wetenschappelijke kennis en ICT ontwikkelingen.  

 

Na de opening vervolgde Leerling het evenement met ‘Het interview op de zeepkist’, oftewel 

de introductie van Wageningen UR en de ICT in FoodValley.  

 

Aalt Dijkhuizen, bestuursvoorzitter van Wageningen UR, vertelde dat hij niet alleen de 

kennisinstelling Wageningen Universiteit vertegenwoordigt, maar dat daar ook een belang-

rijke Research organisatie aan verbonden is die werkt op opdrachtenbasis. En volgens 

Dijkhuizen is die poot groter dan de universitaire poot! Door het contract wordt er ook een 

brug geslagen van en naar de praktijk. Wageningen is dan wel de kleinste universiteit, maar 

heeft wel de grootse wetenschappelijke kennis. Dijkhuizen: “En die kennis biedt vele kansen 

voor de ondernemers.” 



  

De wethouder van gemeente Veenendaal, Marco 

Verloop,  zelf ooit als onderzoeker in de ICT werkzaam 

op de Wageningen UR, liet de deelnemers weten blij 

te zijn met de hoge opkomst. Volgens Verloop: “Er is 

geen Food zonder ICT, maar ook geen ICT zonder 

Food.” Dit letterlijk omdat iedereen moet eten, maar 

ook omdat de foodsector groeit en kansen biedt om 

omzetvergroting bij ICT bedrijven. “We kunnen in Food 

nog heel veel ICT  toepassen”, aldus Verloop.  

 

Hierna vervolgde het evenement met ‘5-minuten-pitches’ waarin het raakvlak en de 

meerwaarde van samenwerking tussen Wageningen UR en Food Valley en ICT bedrijfsleven 

van verschillende kanten belicht werd.  

 

Bennie van der Fels van Wageningen UR-ASG beet het spits af. Van der Fels legde de 

deelnemers uit welke kansen ‘Smart Farming’ te bieden heeft. Dit betekent onder meer het 

meten van allerlei individuele parameters bij dieren om zo hun welbevinden en prestaties te 

verbeteren. Op de vraag of de koe nodig blijft om melk te produceren antwoordde van der 

Fels volmondig: “Ja.” “Plantaardige, natuurlijke voeding blijft essentieel.”  

 

Hierna kwam Rogier den Boer aan bod. Den Boer werkt bij Detron. Den Boer vertelde over 

zorgeloze ICT: ontzorgen van MKB Beheer en faciliteren. Detron helpt organisaties hun 

business te verbeteren. Volgens Den Boer: “Ondernemers en onderzoekers moeten doen 

waar zij goed in zijn.” Volgens Den Boer is het voor iedere ondernemer noodzakelijk om op 

zoek te gaan naar een organisatie die kan helpen de focus aan te brengen waar de 

ondernemer goed in is. Zo moeten Food-onderzoekers de verwerking van een enorme berg 

beschikbare data overlaten aan een ICT bedrijf. Bedrijven als Arla doen dit bijvoorbeeld ook.  

 

Nicole Koenderink van Wageningen UR-AFSG verhaalde over associatief zoeken. Een project 

dat voor de KVK en Syntens is uitgevoerd. Het programma sCore is een gespecialiseerde 

zoekmachine. “Een zoekmachine die een zoekprofiel koppelt aan zoektermen van onder-

nemers”, aldus Koenderink. Samen met ondernemers kan Wageningen UR een interessante 

propositie bieden.  

 

De vierde pitcher was Bart van de Beek, eigenaar van Q- 

Ray. Een bedrijf uit Wageningen dat ICT oplossingen 

voor de Foodsector biedt. Met Sinterklaas als metafoor, 

liet hij zien dat de sector nieuwe eisen stelt, 

bijvoorbeeld: allergie, informatie en minder gebruik van 

kleurstoffen. Traceerbaarheid, voedselveiligheid en 

duurzaamheid worden alleen maar mogelijk gemaakt 

door tracering in de productieketen. Ketenbeheer is 

momenteel gecompliceerd en daarom uitdagend voor 

ICT professionals. Van de Beek: “Gebruik ICT om 

problematiek op te lossen of tegen te gaan.” 



 

Erik Pekkeriet van Wageningen UR-PSG beschreef het project PicknPack. “Meer operationele 

flexibiliteit in de voedingsindustrie is het doel van dit bijzondere pas gestarte EU- project”, 

aldus Pekkeriet. De grootste uitdaging is, dat een product zelflerend wordt gemaakt. Het 

PicknPack concept levert veel op.  

 

Na een korte pauze nam Adam Sneep, CEO van Adifo, de plaats op het pitchpodium in. 

Adifo, een Belgisch bedrijf, is bezig met Feed, diervoeders. Het is op deze ICT Marktplaats 

terecht gekomen vanwege haar relatie met  Info support, één van de top-ICT bedrijven in 

Veenendaal, en werkt in 60 verschillende landen. Sneep bespreekt tijdens zijn pitch een 

case, BLGG: bedrijfslaboratorium voor grond en gewasonderzoek. De beste mix is de 

oplossing voor het verwerken van data via slimme software voor alle betrokken partijen. 

“Data zijn eigenlijk ook een belangrijke grondstof en deze moeten we zeker benutten!” 

 

Matthijs Danes van Wageningen UR-ESG pitchte over 

Alpe d’huZes, het inmiddels gerenommeerde evene-

ment in de strijd tegen kanker. De ambitie: volg alle 

deelnemende fietsers van een team realtime en voorzie 

ze direct van feedback. Hiervoor ontwikkelde Alterra 

een Open sensor platform. Het programma is niet alleen 

te gebruiken voor dit evenement. De potentie is groot, 

ook in de precisielandbouw. “Een boer ziet bijvoorbeeld 

via een smartphone dat het landbouwvoertuig bijgesteld moet worden om direct beter 

resultaat te boeken”, aldus Danes.  

 

Content developer bij AgriHolland, een digitale uitgever op het gebied van E-learning, Harrie 

Kootstra, vertelde over hun diensten op het gebied van nieuws, kennis en vacatures. Zijn 

ervaringen zijn ook een goede inspiratie voor de onlangs opgerichte Stichting ICT Valley, die 

vergelijkbare ambities heeft voor de regionale ICT sector.  

 

De laatste pitcher, Sjaak Wolfert van Wageningen UR-SSG, nam de deelnemers mee in zijn 

wereld van SmartAgriFood. SmartAgriFood is een publiek - private samenwerking waarbij 

toegepast onderzoek wordt ingezet in een programma van in totaal 600 miljoen euro. 

Volgens Wolfert: “Het ‘future internet’ moet worden ingezet voor veilig en gezond voedsel 

van boerderij tot bord”. 

 

Na deze interessante pitches wees coördinerend 

organisator Ton Westerhof van de gemeente Vee-

nendaal de deelnemers nog op een bijzondere 

demonstratie van ‘Okkie’, de octocopter, later die 

middag. Deze 8 propellorbladige miniatuurheli-

copter ( ‘octocopter’) wordt door het aan de 

Wageningen UR gelieerde onderzoeksinstituut 

Alterra o.a. gebruikt om vanuit de lucht metingen 

te doen voor de agrarische sector.  

  



Vervolgens werden de deelnemers naar de in het Restaurant 

van de Toekomst georganiseerde marktplaats geleid en werd 

er tijdens het netwerkgedeelte geanimeerd gesproken tussen 

oude en nieuwe contacten onder het genot van een 

‘(meelworm-) hapje en een drankje. 

 

 
 

 

Rond 17.00 uur sloot dagvoorzitter Arnoud Leerling met een reeks van interviews deze zeer 

geslaagde eerste ICT Markplaats Food Valley, want dat deze voor herhaling vatbaar is kon uit 

vele monden vernomen worden. Wethouder Verloop zegde dan ook toe te trachten weder-

om zo’n marktplaats te organiseren en wel vóór de afloop van zijn eerste termijn als 

wethouder in 2014. 

 

 

 

 

 

  

 


