Samen met
Wageningen
Wageningen University & Research viert dit jaar haar honderdjarig bestaan, mede dankzij
vele partners. Kenmerkend is de hechte samenwerking, tegenwoordig ook op de campus.
‘Dat is inspirerend voor de medewerkers; het levert ons nieuwe ideeën op.’
Meer informatie over het honderdjarig bestaan en de vele partners die daaraan bijdragen op www.wur.nl/100years

PETER HARING,
Ecosystem Director Foods Unilever

MARTINE BOON,
Global head banking for Food Education & Engagement, Rabobank

‘Voor ons is het
inspirerend om op
de campus te zitten’

‘Onze band met WUR is diep. Onze samenwerking heeft de landbouwsector
groot gemaakt. Nu werken we intensief
samen aan een nieuwe uitdaging: de
groeiende wereldbevolking voeden. Ook
op persoonlijk vlak zijn er raakvlakken.
Veel van onze mensen, ikzelf ook, hebben
in Wageningen gestudeerd. Louise Fresco
was tot voor kort toezichthouder bij de
bank en Berry Marttin uit onze raad van
bestuur, is lid van de raad van toezicht van WUR.
Voor het 100-jarig bestaan sponsoren wij de WUR Greenhouse challenge, waarin studenten uit heel de wereld met ideeën komen voor urban
farming in de Bijlmer. Lokale voedselproductie wordt steeds belangrijker, dus daarmee werken we aan de wereldvoedselvoorziening van de
toekomst.’

‘Onze samenwerking met WUR is
hecht. De instelling
is erg op de industrie gericht en sterk
in de toepassing.
Soms is daar kritiek
op, maar juist daardoor kunnen wij
goed samenwerken
en snel innoveren. Voedsel moet duurzamer worden
en daar is nieuwe kennis voor nodig. Binnen het
Sustainable Foods Initiative, waar Unilever deel van
uit maakt, willen we dat onze producten in 2025 een
50 procent lagere ecologische belasting hebben. Dan
moet je denken aan het vervangen van dierlijke eiwitten door plantaardige, maar ook aan het besparen
van energie door ingrediënten minder te bewerken.
Wij werken graag in een ecosysteem met anderen.
Volgend jaar komen we naar Wageningen. Voor onze
mensen is het inspirerend om straks samen met onderzoekers en jonge ondernemers op de Wageningse
campus te zitten. Dat levert ons nieuwe ideeën op.
Andersom verwachten wij dat we jonge bedrijven
ook kunnen helpen. Wij hebben bijvoorbeeld juridische kennis over de export naar het buitenland en
we kunnen onze onderzoeksfaciliteiten ter beschikking stellen. Ook denken we erover om patenten die
we zelf niet gebruiken, te delen met start-ups.’
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BERT URLINGS,
Directeur Kwaliteit Vion Food
‘Wij werken in veel projecten met WUR
samen. Bijvoorbeeld op het gebied van
levensmiddelentechnologie en dier
wetenschappen. Zo zitten we samen met
WUR en het RIVM in een groot onderzoek naar microbiële resistentie. Op
basis daarvan hebben we onze werkwijze
op verschillende punten aangepast. Ook
proberen we samen te ontdekken hoe
besmetting met de listeria-bacterie voorkomen kan worden, een ziekmaker die niet alleen op vlees voorkomt,
maar ook op groente. Onze medewerkers geven zo nu en dan ook les aan
WUR. Zelf doe ik dat graag. Je praat met jonge mensen over je vakgebied.
Dat houdt je scherp.’
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TED VOLLEBREGT,
Directeur, Klasmann-Deilmann Benelux
‘WUR helpt met het vergroten van
ons netwerk. We zitten als maker
van substraten zoals potgrond
feitelijk aan het begin van de voedselketen. Door samen te werken
op de campus zitten we meteen
dichter bij grote bedrijven uit de
voedingsmiddelenindustrie als
FrieslandCampina en Unilever. Dat
kan voor kruisbestuiving zorgen.
Ook hebben we toegang tot een internationaal netwerk van studenten. Zo hebben we laatst nog een Taiwanese en Chinese student
aangetrokken voor onze vestigingen in Azië.’

XIANG CHEN,
Directeur, Weiming Group
‘China is een gigantisch, maar
niet erg krachtdadig landbouwland. WUR heeft een grote bijdrage geleverd aan de landbouw en
milieubescherming in Nederland.
Weiming, een IT-bedrijf dat onder meer oplossingen voor de
landbouw tot stand brengt, heeft
in het verleden succesvol met
WUR samengewerkt in het rurale
gebied Xiuzhou Huabang. We gaan nu samenwerken binnen een
nieuw innovatiecentrum in Beijing. Zo dragen we samen bij aan
de revitalisering van de Chinese landbouw.’

CAROLIEN WAGENAAR,
Programmamanager Seed Valley
‘Seed Valley is het cluster van
zaadveredeling- en zaadtechnologiebedrijven in Noord-Holland.
Samen werken we aan een sterk
imago en voldoende instroom van
gekwalificeerd personeel.
WUR is een belangrijke opleider
voor nieuw talent in Seed Valley.
Dit talent is nodig om de sterke
groei van de afgelopen decennia
voort te zetten, veredelings- en onderzoeksactiviteiten te verbreden en nieuwe ontwikkelingen slagvaardig op te pakken.’

MICHIEL SCHEFFER,
Gedeputeerde economie en internationale betrekkingen

‘WUR is belangrijk voor
de provincie Gelderland’
‘Gelderland is ongelofelijk
trots om de beste agrifooduniversiteit ter wereld binnen de provinciegrenzen te
hebben. Wanneer ik als
gedeputeerde in het buitenland ben, valt de naam
Wageningen meerdere
keren per dag.
Rondom de universiteit is een ecosysteem ontstaan van
bedrijven, start-ups en onderzoeksinstituten. Als provincie werken we aan een samenhangend beleid voor startups, en we investeren in gedeelde onderzoeksfaciliteiten.
WUR is belangrijk voor Gelderland, maar nog belangrijker voor de wereld. In het ontwikkelen van gezonde voeding en duurzame productietechnieken loopt Nederland
met WUR en FoodValley voorop. Door wereldwijde samenwerking kunnen we vanuit Gelderland het verschil
maken.’
ERWIN KOENEN,
Directeur, Breed4Food

‘Veel medewerkers
hebben in Wageningen
gestudeerd’
'Nederland heeft een sterke
fokkerijsector en onder
zoekers en bedrijven werkten altijd al goed samen.
Veel van onze medewerkers
hebben in Wageningen
gestudeerd of zijn er ge
promoveerd. De relatie is
dus hecht. In 2012 is
Breed4Food opgericht, een samenwerkingsverband tussen de grootste fokkerijbedrijven en WUR. In dit consortium werken we samen in pre-competitief onderzoek
naar mogelijkheden om de aanwezige genetische aanleg
beter te benutten. We kunnen daardoor ontdekkingen
sneller implementeren. Zeker bij genomic selection, zeg
maar het direct uitlezen van de DNA-volgorde en die informatie koppelen aan eigenschappen van dieren, heeft
het samenwerkingsverband ervoor gezorgd dat
Nederlandse bedrijven voorop blijven lopen.’
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