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Nieuw Fermentatielab in Regio Foodvalley helpt eiwittransitie
Om diverse organisaties de mogelijkheid te geven om te experimenteren met fermentatie komt er een
nieuw, innovatief Fermentatielab op het terrein van het Smaakpark in Ede. Fermentatie is essentieel om
plantaardige producten smaakvoller te maken en is ideaal voor het verwerken van reststromen en het
verlengen van houdbaarheid. Het is daarmee een belangrijk component voor het versnellen van de
eiwittransitie en de circulaire economie.
Fermentatielab vanuit Regiodeal Foodvalley en Shared Facility Finder
Het gros van de financiering van het Fermentatielab komt vanuit de Regiodeal Foodvalley. Het lab wordt
zo’n 110 vierkante meter groot, kassencomplex en kweekvijvers niet meegerekend en maakt deel uit van
de Shared Facility Finder (SFF). In dit gezamenlijke initiatief van FoodvalleyNL en Wageningen University &
Research (WUR) worden bedrijven, ondernemers en instellingen gestimuleerd om faciliteiten te gebruiken
of te delen. Zij kunnen via de SSF het Fermentatielab vinden en er gebruik van maken.
'Apparatuur wordt vaak niet voor 100 procent gebruikt’ vertelt Petra Roubos van FoodvalleyNL ‘Het is heel
duurzaam om er samen in te investeren. De mooiste bijkomstigheid vind ik dat er mensen uit verschillende
hoeken samen aan het werk zijn en kennis uitwisselen. Daaruit ontstaan goede, praktische ideeën.’
Initiatiefnemer Smaakpark Ede trekt nieuwe deelnemers aan
Smaakpark Ede is initiatiefnemer, eigenaar en gebruiker van het Fermentatielab. Er wordt door hen al een
aantal jaren geëxperimenteerd met fermentatie. ‘FoodvalleyNL merkte dat op en wezen ons op een
subsidie om het verder uit te bouwen’, vertelt Christian Weij, directeur van het Smaakpark. ‘Met de Shared
Facilities-financiering van de Regiodeal Foodvalley kunnen we nu een heel nieuw lab inrichten en
openstellen voor meer bedrijven en onderzoekers.’ Diverse organisaties hebben al ingetekend om gebruik
te gaan maken van het lab, zoals Aeres MBO Ede en WUR.
Het lab is een grote stap vooruit in de eiwittransitie. Door het gedeeld gebruik van het lab, blijven de
kosten realistisch voor ondernemers. Daarom is het erg geschikt voor kleine en jonge bedrijven. Vanuit hier

kunnen ze experimenteren en producten verder ontwikkelen, zodat ze uiteindelijk hun weg vinden naar
consumenten. Dat hoort bij de kernactiviteit van FoodvalleyNL, zegt Roubos. ‘We willen het ecosysteem
rondom duurzame voeding steeds verder uitbreiden. Wij weten weer wat nodig is voor een
subsidieaanvraag en de partijen weten welke innovaties er nodig zijn. Bij alle transities waar we in zitten,
moeten we elkaar weten te vinden. Met de middelen uit de Regiodeal kunnen we er uitvoering aan geven.’
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De Shared Facility Finder is een platform waar organisaties onderzoeksapparatuur en
innovatiefaciliteiten delen. Op een kaart is er te zien welke faciliteiten er beschikbaar en te
boeken zijn. Ook is middels het platform support en financiering mogelijk voor het realiseren
van faciliteiten en het openstellen van faciliteiten die nu nog niet toegankelijk zijn voor derden.
Inmiddels zijn er zo’n 350 locaties te vinden.
Interesse in het gebruik of delen van innovatiefaciliteiten?
www.foodvalley.nl/support-activities/shared-facilities/

Foodvalley NL
In 2050 moet het voedselsysteem voedselzekerheid bieden aan tien miljard mensen wereldwijd.
Lekker, betaalbaar, gezond en duurzaam voedsel, geproduceerd met respect voor dieren en
onze planeet. Het is een grote uitdaging, maar wel een die haalbaar is als we onze krachten
bundelen om samen de toekomst van voedsel vorm te geven.
Baanbrekende innovaties zijn essentieel voor de transitie van het voedselsysteem. Het huidige
systeem biedt vaak niet de juiste condities om noodzakelijke innovaties te stimuleren en op te
schalen. Foodvalley NL helpt de juiste partners in- en buiten de voedselketen te vinden en
verbinden. Zo versnellen we samen de voedseltransitie. Shaping the future of food together.
Meer informatie: www.foodvalley.nl
Wageningen Univeristy & Research
Onderzoeksresultaten hebben de meeste impact als ze in de maatschappij toepassing vinden.
Daarom werkt Wageningen University & Research (WUR) intensief samen met bedrijven,
overheden en maatschappelijke organisaties om die resultaten tot waarde te brengen. Daarvoor
stellen wij onze faciliteiten ter beschikking, helpen we starters op weg en is de Wageningen
Campus een bruisende broedplaats in ons domein en ontwikkelen wij passende oplossingen
voor internationale vraagstukken.
In de samenwerking met FoodvalleyNL biedt WUR onderzoekers van universiteiten,
onderzoeksinstellingen en bedrijven de mogelijkheid gebruik te maken van de geavanceerde
onderzoeksfaciliteiten. Door het gedeeld gebruik en de gezamenlijk investeringen dragen we
tezamen bij aan het vinden van oplossingen voor de wereldwijde transities waar we voor staan.
Meer informatie: www.wur.nl

Regiodeal Foodvalley
De Regiodeal Foodvalley is een samenwerking tussen het rijk en Regio Foodvalley om de transitie naar een
duurzaam en gezond voedselsysteem te versnellen. In het vierjarige programma hebben overheden,
onderwijs- en kennisinstellingen en ondernemers krachten gebundeld om hun impact te vergroten. Samen
werken we aan toekomstbestendige landbouw, gezonde voeding voor iedereen en het versterken van de
Kennis en innovatiekracht in de regio. De Regiodeal Foodvalley stimuleert de productie én consumptie van
betaalbaar, duurzaam en gezond voedsel in een gezonde en aantrekkelijke omgeving. Daarmee werken we
tegelijkertijd aan welzijn en welvaart voor onze inwoners.
Meer informatie: www.regiodealfoodvalley.nl
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