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Ben jij een ondernemer of onderzoeker op het gebied van agrifood?
En ben je op zoek naar een foodlab met de juiste testfaciliteiten om te innoveren, testen
of op te schalen? Check dan het onderstaande overzicht en neem contact op met jouw
beste match. Ontbreekt jouw lab in dit overzicht? Klik hier en laat het ons weten.

1

Feed Design Lab,
Wanssum

2

Wat kun je hier doen?
Dit is een praktijkgericht onderzoeksen educatiecentrum voor
verduurzaming en innovatie van de
diervoedersector volgens GMP+ en
NVWA eisen.
Welke faciliteiten zijn er?
Laboratoriumfaciliteiten voor het
meten van de fysische kwaliteit van
diervoeding en elf machines voor de
productie van en het onderzoek naar
diervoeding.

5

GrowCampus,
‘s Hertogenbosch

6

Op wie richt dit lab zich?
Deze broedplaats voor
kennisintensieve bedrijven
en instellingen vind je op de
Wageningen Campus. Je bent
hier aan het juiste adres wanneer
je zoekt naar samenwerking,
ontmoeting en open innovatie.

Op wie richt dit lab zich?
Van startups tot MKB en
multinationals die zich bezighouden
met kennisvragen binnen de
agrifoodsector.
Wat kun je hier doen?
Gewassenonderzoek, gesloten teelt
van gewassen, voedingskundig
onderzoek op het gebied
van deegwaren, vlees, zuivel,
alcoholhoudende dranken,
groente en fruit, fooddesign,
insectenkweek, onderzoek gericht
op dier- en veehouderij, milieu
technologisch-, tuinbouwkundig-,
waterloopkundig-, chemisch-,
biologisch-, geomedia-, constructieen consumentenonderzoek.

Voor voedingsmiddelentechnologie
en foodconcepten:
• Zuivelfabriek: kaaslijn,
micropasteur, omgekeerde
osmose- en ultrafibratieunit, veldstroomverdamper,
omloopverdamper, waterbad,
homogenisator, verstuivertoren,
platenpasteur.
• Bakkerij: deegbewerkingslijn,
toertafel, koekjes-vormmachine,
3-laags inschietoven, narijskast,
verrijdbare drageertrommel.
• Slagerij: rookkast, klimaatkast,
verrijdbare schotelcutter en
gehaktmolen.
• Brouwerij: 3 brouwopstellingen,
gisttanken, diverse
analyseapparatuur.
• Groente- en fruitfabriek:
appelmoeslijn, kookketels,
autoclaaf, walsdroger,
aardappellijn, omloopverdampers.
• Food Design Centre: proefkeuken
met fotostudio voor foodstyling &
fotografie.
• Design & Creation Centre voor
de ontwikkeling van prototypes
en verpakkingsmateriaal met
een 3D printer, 3D food printer en
dieptrekmachine.
• Product Development Centre
• Insectlab
De apparatuur kan onderling
gecombineerd worden. Alle
faciliteiten werken op 380V en
220V elektra en 2 en 8 bar stoom,
perslucht en water.

Voor technologie in dier- en
veehouderij:
Technologiehal waar de volgende
onderzoeken uitgevoerd kunnen
worden:
• Luchtkwaliteit meten in
dierverblijven.
• Drinkwatervoorziening maken met
medicijnen.
• Melkkwaliteit in relatie tot
voedselveiligheid bepalen.
• Geautomatiseerde processen
opzetten.

Bonus!
Er is in dit lab ook een Van Heinde
kookstudio aanwezig en een
praktijklab voor bodem-plant
interactie.
MEER WETEN?

Brightlands,
Geleen

Welke faciliteiten zijn er?
Vast bed adsorptie, geëxpandeerd
bed adsorptie, simulating moving
bed, true moving bed adsorptie,
kritische CO2 extractor, agitated thin
film dryer, sproeidrogen, fluid bed
drogen, super heated steam drogen,
kolomdrogen, single stream drogen,
vortex technologie, pascalisatie
technologie (high pressure processing).
De uitbreiding van technologieën
vindt vraaggericht plaats.

Wat kun je hier doen?
Hier kun je als ondernemer,
onderzoeker of student terecht
voor het ontwikkelen, verkopen
of onderzoeken van materialen,
gezondheid, food services en
slimme diensten.
MEER WETEN?
NEEM CONTACT OP
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HAS consumerlab,
‘s Hertogenbosch

BONUS

Op wie richt dit lab zich?
Kleine bedrijven en starters met
goede ideeën en innovaties in de
agro- en foodsector.

Welke faciliteiten zijn er?
Er is onderzoeksruimte waar
smaaktesten en groepsgesprekken
gehouden kunnen worden.
Faciliteiten voor creatieve
sessies, marktonderzoek en
co-creatie gericht op
marktgericht ondernemen.
BONUS

Bonus!
Scherpe prijs-kwaliteitverhouding
en betrokkenheid van studenten
en docenten bij alle onderzoeken.

Cultus Agro Advies B.V.,
Venlo

17

NEEM CONTACT OP

Op wie richt dit lab zich?
Ondernemers met food
gerelateerde kennisvragen.

19

BONUS

Welke faciliteiten zijn er?
Hoogwaardige chemische
analyseapparatuur (HPLC, HPLCMS/MS, GC, GC-MS/MS, ICP-OES
en ICP-MS) en apparatuur voor
de voorbewerking van monsters,
inclusief microwave-techniek.

Wat kun je hier doen?
Testen van visnet- en vistuigmodellen.
Het Visserij-innovatiecentrum
Zuidwest-Nederland B.V. ondersteunt
ondernemers bij visserij-gerelateerde
innovatie- en kennisvraagstukken

NEEM CONTACT OP

Proefboerderij Rusthoeve,
Colijnsplaat
Op wie richt dit lab zich?
Deze proefboerderij faciliteert
onderzoek naar akkerbouw– en
groentegewassen op het gebied
van o.a. rassen, bemesting en
ziektebestrijding.
Wat kun je hier doen?
Je kunt hier onder meer terecht voor
het testen en demonstreren van
nieuwe innovatietechnieken zoals
GPS en Remote Sensing.

BONUS

20

Eurofins Food Testing,
Rotterdam
BONUS

Wat kun je hier doen?
Nat-chemische analyses,
contaminanten analyses,
organoleptische analyses en
monsternames op locatie.

26

MEER WETEN?

MEER WETEN?

NEEM CONTACT OP

NEEM CONTACT OP

NEEM CONTACT OP
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NEEM CONTACT OP

Nutrilab,
Giessen

21

15 1610

BONUS

Welke faciliteiten zijn er?
De volgende technische
faciliteiten zijn aanwezig:
- ICP OES
- ICP MW
- LC MS
- HPLC
- GC
- NIR
- Microscopie
- Elisa Robot
- PCR

Wat kun je hier doen?
Je vindt hier een breed aanbod aan
moderne apparatuur, software en
faciliteiten.

Op wie richt dit lab zich?
Dit is een internationale hub gericht
op vertical farming.

Maar ook ruimte om te
onderzoeken, sparren en samen
te werken met andere makers en
deskundige lab coaches.

Wat kun je hier doen?
Hier moet je zijn voor onderzoek,
onderwijs, exposities en technologische
innovaties op het gebied van
binnenstedelijke voedselproductie
en voedselbewustzijn.

23

Wat kun je hier doen?
TDI heeft eigen lab-faciliteiten
en business development experts
waardoor ze de eerste fase van
dit opbouwproces voor je kunnen
uitvoeren:

Welke faciliteiten zijn er?
- Formaatzaag
- Lasersnijder,
- 3D printer
- Laminaire flowkast
- Autoclaaf
- Workshopruimte.
BONUS

- Uitwerken van ideeën
- Aantrekken van ondernemende
mensen
- Vinden van eerste klanten
- Opzetten van een businessplan
- Aantrekken van geld.

Het lab is toegankelijk voor
studenten en freelancers die
geen laboratoriumachtergrond
hebben.

MEER WETEN?
NEEM CONTACT OP

MEER WETEN?
NEEM CONTACT OP
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MEER WETEN?
NEEM CONTACT OP
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Wat kun je hier doen?
Je kunt hier o.a. terecht met vragen
over:
- Diervoeding en efficiënt voeren
- Mestbewerking
- Gras en bodem
- Beweidingssystemen
- Opfokken van jongvee
- Precisielandbouw en sensorgebruik
- Huisvesting en stalvloeren
- Duurzame fokkerij
- Levensduur en waterstromen op
een melkveebedrijf. Deze kunnen

Plant One,
Rotterdam

Wat kun je hier doen?
Je vindt hier een voedingsbodem
van 70 ha groot voor innovatieve
proefteelten van gewassen. Ze
hebben ervaring in het bouwen van
regionale voedselsystemen en het
ontwikkelen van daarbij behorende
verdienmodellen.

Wat kun je hier doen?
Hier kun je je ideeën testen met
duurzame(re) technologieën en
kun je op commerciële schaal
produceren.
BONUS

Deze testfaciliteit onderscheidt
zich door de grootschalige
aanpak en de hoeveelheid ruimte
en faciliteiten voor het uittesten van
heel veel verschillende technieken.
Het heeft een overkoepelende
omgevingsvergunning (Wabo)
en is daarmee uniek in Nederland.
Hierdoor hoef je als huurder maar
enkele weken in plaats van
maanden of zelfs jaren te wachten
op het vergunningsproces voor een
pilot.
Plant One ligt in de
Rotterdamse haven en beschikt
over goede aan- en
afvoermogelijkheden per spoor,
weg of schip.

in de verschillende melkveestallen

Landerij VanTosse,
Oss
Op wie richt dit lab zich?
Dit living lab richt zich op
voedselproducenten, organisaties
en kennisinstellingen die innovatieve
proefteelten ontwikkelen.

Op wie richt dit lab zich?
Deze testfaciliteit richt zich op
innovatieve bedrijven of
onderzoeksinstellingen.

Dairy Campus,
Leeuwarden
Op wie richt dit lab zich?
Op deze unieke zuivelcampus
gaan wetenschap en praktijk
hand in hand. Ze hebben hier 550
melkkoeien, zes melkveestallen,
trainings- en vergaderfaciliteiten en
ruim 300 hectare land.

TDI B.V.,
Wageningen
Op wie richt dit lab zich?
Tournois Dynamic Innovations
(TDI B.V.) richt zich op het opzetten
van hightechbedrijven in de
agro-technologie, food en de
medische sector. Ze werken hier
jouw goede ideeën uit tot een
hightech startup.

Wat kun je hier doen?
Je kunt hier de verwerking
van reststromen analyseren,
onderzoek doen in het
microbiologisch laboratorium,
prototypes bouwen in de
werkplaats en workshops geven.

Bonus!
Dit lab is uniek
in allergeenanalyse.

27

Blue City Lab,
Rotterdam
Op wie richt dit lab zich?
Particulieren, bedrijven,
freelancers en studenten
die zich bezighouden met
blauwe businessmodellen.

Wat kun je hier doen?
Microbiologische en chemische
analyses, microscopie, GMO,
soortherkenning, challenge-testen
en onderzoek naar allergenen.

- Milieu

The New Farm,
Den Haag

22

Op wie richt dit lab zich?
Voedselproducenten,
horecaondernemers, agrarisch
ondernemers, pet food
producenten, mengvoerindustrie,
grondstoffenfabrikanten.

Nizo,
Ede

MEER WETEN?
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19

11

Bonus!
Je hebt hier geen eigen
vergunningen nodig om pilots te
kunnen testen op open zee. Ook is
er kennisuitwisseling mogelijk met
andere initiatieven.

Wat kun je hier doen?
Er staat hier een gespecialiseerd
team van wetenschappers, experts,
business development managers en
uitvoerders voor je klaar. Specifieke
kennis en expertise is aanwezig op
het gebied van bacteriën, proteïnen
en voedselverwerking.

Makerslab,
Ede

1

Proefboerderij Stichting Noordzeeboerderij, Scheveningen

Op wie richt dit lab zich?
Bij dit toonaangevende R&Dcentrum kun je terecht met
vragen over de ontwikkeling
en toepassing van innovaties in
de wereldwijde food & health
industrie en aanverwante markten.
Bijvoorbeeld op het gebied
van kwaliteit, duurzaamheid,
innovatie, kosteneffectiviteit en
marktintroductie.

Bonus!
Je kunt hier 150.000 verschillende
testen doen op het gebied van:
agrifood, milieu, pharma, product
testing en genomics. Dat kan op
deze locatie in Barendrecht of bij
een van de ca. 400 zusterlabs.

Op wie richt dit lab zich?
Dit lab is gericht op het inspireren
en faciliteren van makers.

Wat kun je hier doen?
Als lid kun je hier gebruik maken
van verschillende faciliteiten zoals:
onderzoeksruimte, apparatuur,
laboratorium en kantoren.

MEER WETEN?

Bonus!
Je kunt hier tegen beperkte
kosten een nieuwe productielijn
of procestechniek testen. Ook kun
je hulp krijgen van experts bij het
opschalen van producten.

NEEM CONTACT OP

MEER WETEN?

31

Op wie richt dit lab zich?
Dit open innovatiecentrum richt
zich op het bewerken en verwerken
van biomassa en reststromen tot
halffabricaten en producten voor de
biobased economy.

27

MEER WETEN?

Fieldlabs waarin volle grond testen
kunnen worden gedaan. Kas en
laboratorium voor de aanmaak
van materialen. Inspecties en
monsternames via Eurofins Survey,
ook gevestigd in Barendrecht.
BONUS

Bio Treat Center,
Venlo

15

Agrifoodlabs in Nederland

Welke faciliteiten zijn er?
De site is ongeveer 15 km vanaf de
havenmond van Scheveningen.
Het heeft een omvang van 800 x
800 meter (64 hectare), is ca. 20
meter diep met een temperatuur
tussen de 8-15 °C. Er is een veilige
ruimte, afgesloten door middel van
officiële vaarwegmarkeringsboeien,
logistieke ondersteuning, klein
verankeringsmateriaal zoals ankers
en boeien, professioneel advies,
projectondersteuning en toegang
tot onderzoeksorganisaties zoals:
WUR, Marin, Deltares, TNO, ECN en
NIOZ.

NEEM CONTACT OP

Welke faciliteiten zijn er?
Diverse faciliteiten voor natchemische analyse, HPLC,
microscopie, IR en alles wat valt
onder het GEP-certificaat.

NEEM CONTACT OP

TOP Food Lab,
Wageningen

Wat kun je hier doen?
Duurzame pilots, opschaling en
onderzoek naar multifunctionele
concepten rondom: de teelt van
zeewier, schelp- en schaaldieren
en andere flora en fauna, ecologie
en biodiversiteit, het duurzaam
(mede)gebruik van offshore
windparken op zee.

MEER WETEN?

Op wie richt dit lab zich?
Commerciële bedrijven en
industriële verwerkers van voeding
en diervoeding.

MEER WETEN?

Bonus!
Je kunt hier tegen beperkte kosten
netinnovaties op schaalmodel testen.
Indien gewenst krijg je inhoudelijke
ondersteuning bij innovatie- en
kennisvraagstukken.

Op wie richt dit lab zich?
Stichting Noordzeeboerderij en
bijbehorende projectpartners. Maar
ook: alle partijen die commerciële
activiteiten willen ontwikkelen op de
(Noord)zee.

GreenTechLab Fontys,
Venlo

Wat kun je hier doen?
Ze worden hierbij ondersteund door
een vast multidisciplinair team van
ingenieurs met een achtergrond in:
mechatronica, werktuigbouwkunde
procestechniek en industrieel
ontwerpen.

25

Bonus!
Lage kosten en hulp bij aanvragen
voor subsidies.

BONUS

Welke faciliteiten zijn er?
Er is een waterbassin gemaakt van
betonnen stapelblokken beschikbaar
(afmetingen: 32,8 x 3,2 x 2 meter) in
een loods met doorzichtige dakplaten
voor optimaal zicht. In het waterbassin
ligt een zandbed van 30 cm. De
waterhoogte boven het zandbed is
ongeveer 1,40 m. De bak is gevuld
met ongeveer 175 kuub zout water
waarvan de kwaliteit continu in de
gaten wordt gehouden.

NEEM CONTACT OP

NEEM CONTACT OP

Wat kun je hier doen?
Als varkenshouder kun je hier ideeën
opdoen door deel te nemen
aan excursies en rondleidingen
of netwerkbijeenkomsten van
Varkensnet. Ben je een ondernemer
die zich bezighoudt met de
innovatieve varkenshouderij?
Dan kun je hier terecht voor het
gezamenlijk ontwerpen en realiseren
van nieuwe concepten voor
voeding, gezondheid, huisvesting,
klimaat- en voedersystemen,
mestbewerking, duurzame

Visserij-innovatiecentrum ZuidWest Nederland, Stellendam

MEER WETEN?

Op wie richt dit lab zich?
Houd je je bezig met technische
vraagstukken binnen de
agrifoodsector? Hier staan
studenten, docenten en
medewerkers voor je klaar om je te
helpen bij het doen van onderzoek,
procesanalyses, engineering,
prototypebouw of bij een eventuele
doorontwikkeling.

Varkens Innovatie
Centrum (VIC), Sterksel
Op wie richt dit lab zich?
Het VIC is een toonaangevend
multifunctioneel onderzoekscentrum
voor de moderne, innovatieve en
duurzame varkenshouderij in binnenen buitenland.

Wat kun je hier doen?
Analyseren van routinematige
en niet-routinematige samples.
Onderzoek naar residuen, gewenste
en ongewenste inhoudsstoffen
zoals: gewasbeschermingsmiddelen,
vitamines en mineralen.

MEER WETEN?

NEEM CONTACT OP
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Op wie richt dit lab zich?
Onderzoeksinstellingen en
commerciële bedrijven die zich
bezighouden met analytische
chemie.

Op wie richt dit lab zich?
Visserij-ondernemers, wetenschappers, onderwijsinstellingen,
NGO’s.

MEER WETEN?

Ook kan er gebruik gemaakt worden
van de innovaties die TOP in de
laatste jaren op de markt heeft
gebracht zoals de: PurePulse PEF2.0
machine en Cold Press.

Welke faciliteiten zijn er?
Het uitbesteden van het onderzoek
gebeurt via een vouchersysteem
van €8000. Dit bedrag wordt voor
de helft gefinancierd door de
FlevoCampus. De andere helft wordt
door de ondernemer zelf betaald.

Op wie richt dit lab zich?
Dit is het belangrijkste innovatiecentrum van de internationale
glastuinbouwsector. Hier komen
bedrijfsleven, onderwijs en overheid
samen om te innoveren, verbinden,
creëren en inspireren.

MEER WETEN?

9

Bonus!
Je kunt hier voor een kortere
periode ruimte huren om een
concept te testen waardoor het
financiële risico beperkt blijft.

Welke faciliteiten zijn er?
Vrijwel alles wat nodig is om een
proefproductie uit te voeren.
Zo is er bijvoorbeeld een
kookketel, grote ovens, grinder,
vloeistof afvullijn, tray sealer,
industriële droger, metal detector
met checkweigher.

Flevo Campus,
Almere

NEEM CONTACT OP

Brightlabs,
Venlo

10

NEEM CONTACT OP

Wat kun je hier doen?
Proefproducties maken van
voedselproducten, ook in kleine
oplagen.

MEER WETEN?

World Horti Center,
Naaldwijk

Wat kun je hier doen?
Je kunt hier onder andere hulp
krijgen bij onderzoek naar effecten
op gewasniveau op het gebied van
o.a. klimaat, watergift, belichting,
gewasbescherming, teeltsystemen en
meststoffen. Ook kun je hier kantoor
houden of gebruik maken van een
van de ontmoetingsplekken.

NEEM CONTACT OP

Bonus!
Je kunt hier voedselveiligheidsaspecten laten onderzoeken van
nieuwe voedingsproducten.
Ook kunnen ze hier het gehalte
van milieu-indicatoren vaststellen
zoals polycyclische aromaten
(PAK’s) en zware metalen
(depositie) en kunnen ze de
mate van besmetting met
radioactieve stoffen in
voedsel vaststellen.

Op wie richt dit lab zich?
Op innovatieve bedrijven (van
startups tot multinationals) in
de voedselindustrie die nieuwe
producten op de markt willen
brengen of willen opschalen.

NEEM CONTACT OP
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MEER WETEN?

NEEM CONTACT OP

Welke faciliteiten zijn er?
Kas, laboratorium en volle grond
fieldlabs voor onderzoek en
productie.

Wat kun je hier doen?
Tegen betaling kan een ondernemer
een samenwerking aangaan met
een lector, onderzoeker of student
die de kennisvragen onderzoekt en
beantwoordt.

Wat kun je hier doen?
Ze hebben hier 110 hectare
droogtegevoelige zandgrond,
proefpercelen ingericht voor
variabele grondwaterstanden
infiltratie, beregeningsfaciliteiten,
opslag voor dierlijke mest tot 625 m3,
verschillende bewaarfaciliteiten,
diversiteit aan aaltjespopulatie en
bodemschimmels, een breed scala
aan teelten akkerbouwgewassen,
industriegroenten,
vollegrondgroenten en bollen
inclusief de benodigde moderne
mechanisatie en vergaderruimte
tot vijfentwintig personen. Een deel
van het bedrijf is biologisch (Skal
gecertificeerd).

MEER WETEN?

Welke faciliteiten zijn er?
Lab-meubilair, warm en koud
stromend water, ventilatie,
brandpreventie, vergaderfaciliteiten,
schoonmaakdienst, internet en
vergunningen.

14

Op wie richt dit lab zich?
Op deze proeflocatie van de
Wageningen University & Research
kun je terecht voor onderzoek
naar akkerbouw, groene ruimte en
vollegrondgroenten. In het bijzonder
als je op zoek bent naar specifieke
expertise op het gebied van
erosiepreventie en de toepassing
van verschillende soorten organisch
mestgebruik.

Welke faciliteiten zijn er?
Veel analytische technieken,
meestal een combinatie van
chromatografische technieken
met massaspectrometrische
detectietechnieken. Element
analyse via ICP-MS, NMR, FTIR.
Radioactiviteitmetingen
(landelijk meetnet).

MEER WETEN?

Op wie richt dit lab zich?
Meststoffenfabrikanten
(GBM en GRB).

18

Wat kun je hier doen?
Hier kunnen bedrijven en
onderzoekers terecht die voor
kortere of langere tijd op zoek zijn
naar laboratoriumruimte die aan de
benodigde vergunningen voldoet.

BONUS

Proefboerderij Vreedepeel,
Vreedepeel

Wat kun je hier doen?
Je kunt hier terecht voor onderzoek
naar en vragen over het ideale
groeirecept voor een plant,
waarin licht, lucht, water, voeding,
temperatuur en substraat perfect op
elkaar aangesloten zijn.

NEEM CONTACT OP

Wat kun je hier doen?
Dit lab is gericht op het
onderzoeken, testen en ontwikkelen
van plantversterkers en meststoffen
volgens de officiële richtlijnen van
het NVWA en het GEP-certificaat.

Op wie richt dit lab zich?
Diverse bedrijven en onderzoekers.

BrightBox,
Venlo
Op wie richt dit lab zich?
Dit expertisecentrum richt zich
op daglichtloze meerlagenteelt,
ofwel: city farming. Hier werken
onderzoekers, beleidsmakers en
commerciële partijen samen op
het gebied van voedsel, voeding,
gezondheid en logistiek.

LabHotel,
Rotterdam

8

NEEM CONTACT OP

13

BONUS

NEEM CONTACT OP

MEER WETEN?

MEER WETEN?

16

Bonus!
Gratis adviezen van
innovatiemakelaars, gratis
begeleiding van gezamenlijke
projecten, korting op testen,
ondersteuning bij het introduceren
van een product op de markt.

Bonus!
In de proefkas kun je testen
met gewas laten uitvoeren op
bijvoorbeeld virussen of het gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen.
MEER WETEN?

Bij het aangaan van een partnership
krijg je een hoeveelheid uren om een
product te testen in ruil voor het delen
van je kennis en netwerk met overige
partner van Food Tech Brainport.

Wat kun je hier doen?
Consumentenonderzoek zoals
focusgroepen, diepte-interviews,
smaaktesten, brainstormsessies,
creativiteitssessies, enquêtes
op locatie (alleen kwalitatief
onderzoek).

Waterfabriek
• Testopstelling procesoperator
BONUS

Wat kun je hier doen?
FTB is een internationaal
expertisecentrum voor circulaire
voedselproductie en gezonde
voeding. MKB-ers kunnen hier kantoor
huren, vergaderen, kennisbijeenkomsten bijwonen, hun nationale
en internationale netwerk uitbreiden
en gebruik maken van lab- en
testfaciliteiten voor het scheiden,
absorberen, drogen, mild
conserveren en verwerken van
plantaardige reststromen. Ook is het
mogelijk om tegen commercieel
tarief kleinschalige producties van
een product te laten maken (‘tolling’).

Op wie richt dit lab zich?
Deze open innovatie community
richt zich op de thema’s
gezondheid en duurzaamheid.

Voor geografie
• Geolab
• GIS- en AutoCAD-centrum
• Design centre
Technische praktijkruimtes
• Tech-LAB (multidisciplinaire
projectruimtes, o.a. cameraregistratie-opstelling
proefpersonen t.b.v. testen games
en ICT-applicaties)
• Grond & Water-lab:
belastbaarheidsonderzoek
bodemsoorten,
waterdoorlaatbaarheid,
triaxiaaltoestellen (inzakken
bodemsoorten)
• Constructie-atelier:
hydraulische persen, trekbanken,
rijpheidscomputers,
ultrasoonmeters, schmidthamer.
• SPARK-lab (Avans): testomgeving
voor constructie-gerelateerde
innovaties. Bedrijven kunnen
materialen laten onderzoeken.
• Avans Innovative Studio:
ruimte waar multidisciplinaire
teams bestaande uit studenten,
ondernemers en onderzoekers
fulltime onderzoek doen naar
innovatie-proposities van
bedrijven. In cycli van 2 weken.
Bedrijven brengen hun casus in, na
2 weken levert de Innovative
Studio een aantal prototypes op.
• Bouw-lab (lasersnijders,
3D-printing)
• HAS Consumerlab:
onderzoekscentrum waar
bedrijven hun product in
ontwikkeling kunnen laten testen
om te kijken of er voldoende
draagvlak voor is bij consumenten.
Tools: trendsessies, observatie- en
gedragsonderzoek.

Op wie richt dit lab zich?
MKB food processing bedrijven (groot,
klein, lokaal en internationaal) die
met de nieuwste technologieën
gezondere en circulaire voeding
willen produceren.

NEEM CONTACT OP

Voor milieu technologisch
onderzoek
• Milieuhal, opstellingen voor
onderzoek in water,
bodem en lucht, anaerobe
en aerobe waterzuivering,
scheidingstechnieken,
luchtzuivering en afvalverwerking,
incl. analyseapparatuur.
• Waterloopkundig laboratorium:
beoordeling waterkwaliteit,
grondwaterbeheersing,
waterzuiveringstechnieken en
biologische processen in water.
• Chemielab
Voor biologisch onderzoek
• Biolab
• Chemielab
• Tuinbouwkas
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Food Tech Park Brainport,
Helmond

BONUS
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Wat kun je hier doen?
RIKILT doet onafhankelijk onderzoek
naar de veiligheid en betrouwbaarheid van voedsel. Het instituut
adviseert en traint overheden
en bedrijven Medewerkers zijn
gespecialiseerd in het meten van
stoffen, met name residuanalyse.
Ook onderzoeken ze de samenstelling van voedsel. Ze tonen
voedselfraude aan en doen
forensisch onderzoek. RIKILT is een
Nederlands nationaal
referentielab (NRL) voor elf domeinen
en een Europees referentielab (EURL)
voor twee domeinen: residuen in
levensmiddelen van dierlijke
oorsprong en myco- en planttoxinen.

Welke faciliteiten zijn er?
LC-MSMS, GC-MSMS, PCRapparatuur, ICP-MS, HPLC,
3M-petrifilm.

NEEM CONTACT OP

MEER WETEN?
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Bonus!
Je kunt de machines hier individueel
en specifiek instellen op grondstof- en machineniveau voor
onderzoek in kleine oplages.

RIKILT Wageningen University
& Research, Wageningen
Op wie richt dit lab zich?
Nederlandse en Europese
overheden, food en feed
gerelateerde multinationals.

Wat kun je hier doen?
Analyses van residuen van o.a.:
pesticiden, zware metalen of
mycotoxines. Onderzoek naar
voedingswaarden en vitaminen.
Hoofd- en sporenonderzoek en
microbiologische analyses.

MEER WETEN?

Wat kun je hier doen?
Het beschikt over 7500 m2 aan
laboratoria, cleanrooms, pilot
plants, geconditioneerde ruimten,
onderzoeksruimten, technohallen,
vergaderzalen, presentatieruimten
en kantoren. Wanneer je je hier wilt
vestigen om onderzoek te doen,
kan de huisvesting volledig op jouw
wensen worden aangepast.

Welke faciliteiten zijn er?

Voor tuinbouw en teelt:
• Tuinen (containerveld,
aquateeltsysteem) voor
gewasonderzoek en teeltproeven.
• High tech kassen (1500 m2
kasruimte verdeeld over 15
units) met afzonderlijk bestuurbare
klimaatregulering en
watertoevoer, substraatcompartimenten en een
eb- en vloedsysteem.
• Centre for Growing Concepts: 8
klimaatkamers voor
meerlagenteelt-experimenten
en metingen van lichtintensiteit,
lichtkleur, ruimtemperatuur,
worteltemperatuur, CO2-gehalte
en luchtvochtigheid.
• Tuinbouwlaboratorium

Plus Ultra,
Wageningen
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Op wie richt dit lab zich?
Telers, boeren, handelaren,
supermarkten, stichtingen en
overheidsinstanties die zich
bezighouden met onderwerpen
zoals: open teelt, glastuinbouw,
AGF-handel, levensmiddelen- en
biotechnologie. De focus ligt
op het doen van chemische
en microbiologische analyses in
opdracht van derden. Deze analyses
zijn meestal gebaseerd op wettelijke
eisen, retailspecs of klanteneisen.

Op wie richt dit lab zich?
Ondernemers uit de diervoedersector.

BONUS

Groen Agro Control,
Delfgauw

BONUS

Inclusief een groot netwerk van
foodondernemers.
MEER WETEN?
NEEM CONTACT OP

‘Agrifoodlabs in Nederland’
is een uitgave van:

Deelnemende steden:
Almere, Amsterdam, Den Bosch,
Den Haag, Ede, Groningen,
Helmond, Leeuwarden, Oss,
Rotterdam, Utrecht, Venlo.

onderzocht en getoetst worden.
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Kijk voor meer informatie op
www.citydealvoedsel.nl
of mail naar info@citydealvoedsel.nl

