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Wageningen Centre for Food Sciences

Innovatiekracht van
de Nederlandse
voedingsmiddelenindustrie
Het Wageningen Centre for Food Sciences is een toonaangevend internationaal
georiënteerd Nederlands topinstituut, waarin zowel overheid en bedrijfsleven als
verschillende onderzoekinstituten participeren. Doel is het kanaliseren van
precompetitief wetenschappelijk onderzoek om zo een basis te leggen onder het
innovatievermogen van de Nederlandse voedingsmiddelensector.
Ondanks zijn bescheiden geografische

verwonderlijk dat een aantal toonaange-

van 50:25:25, waarbij EZ 50% inlegt en de

omvang beschikt Nederland over een voe-

vende kennisinstituten op uitnodiging van

kennisinstituten en het bedrijfsleven elk 25%

dings- en genotmiddelenindustrie met een

het ministerie van Economische Zaken eind

voor hun rekening nemen.

jaaromzet van ¤ 57 miljard (2003) en een

1997 hun krachten bundelde en een samen-

agrosector met een handelsoverschot van

werkingsverband aanging met het bedrijfs-

De deelnemers

¤ 21,1 miljard (2004). Hiermee is Nederland

leven in het Wageningen Centre for Food

De participerende kenniscentra zijn Wagenin-

een van de grootste netto-exporteurs van

Sciences (WCFS). De financiële ondersteuning

gen Universiteit en Research Centrum (WUR),

agroproducten ter wereld. Het is dan ook niet

van het onderzoek kent een verdeelsleutel

Universiteit Maastricht, NIZO food research
en TNO Nutrition & Food Research. Samen
beschikken deze instellingen over brede kennis en faciliteiten op de vakgebieden fysische
chemie, fysiologie, enzymtechnologie, genetica en nutrigenomica, microbiologie van
voedingsmiddelen, procestechnologie en
voedingsleer. De participanten uit het
bedrijfsleven zijn Unilever, CSM, Cosun, DSM,
Avebe en de Nederlandse Zuivelorganisatie
NZO, waarbij onder andere zijn aangesloten:
Campina, Friesland Foods en Koninklijke
Numico. Uniek aan het WCFS-initiatief is het
precompetitieve karakter ervan, met uitwisseling van kennis tussen alle deelnemende partners. Overigens betreft het een ‘virtuele’
instelling. De directie zetelt in Wageningen,
maar het feitelijke onderzoek vindt plaats
binnen de aangesloten instellingen, waarbij
gebruikt wordt gemaakt van de door hen
geboden onderzoekfaciliteiten.
Kennis genereren en kanaliseren
WCFS legt een wetenschappelijke basis voor
de ontwikkeling van nieuwe en verbeterde

Microbiologisch onderzoek.
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