
Werkbezoek ICT Campus en Regio Foodvalley – 22 januari 2020

Op woensdagmiddag 22 januari vindt het werkbezoek aan ICT Campus en Regio Foodvalley plaats. In de Foodvalley werken 
ICT bedrijven in een steeds hechtere samenwerking met het onderwijs aan innovaties op het gebied van Food/Agro, Health 
en Tech. De vraag naar deze innovaties wordt steeds groter in het kader van de noodzakelijke optimalisatie van de landbouw 
en verduurzaming van de wereldvoedselvoorziening. 

Het doel van het werkbezoek is om de innovatiekracht in de Regio Foodvalley uit te lichten: we nemen jullie daarom graag 
mee naar de plekken waar de innovaties daadwerkelijk tot stand komen.
Ook willen wij het belang van regionale samenwerking over provinciegrenzen heen benadrukken. Wij zijn dan ook heel blij 
dat zowel de statenleden van de provincie Utrecht als Gelderland aanwezig zijn en hopen dat nieuwe verbindingen gelegd 
kunnen worden. 

Omdat er op de eerste locatie te weinig parkeerplekken zijn hebben wij besloten op een centraal punt te verzamelen. Jullie 
worden om 13:15 verwacht op de parkeerplaats bij de McDonald’s. Hier vertrekken wij om 13:20 richting de eerste locatie. 
We eindigen ook weer bij Vonk360. Het adres is Nieuweweg Noord 266 in Veenendaal. Er is hier voldoende 
parkeergelegenheid. Ook is de parkeerplaats bereikbaar vanaf Intercitystation Veenendaal- De Klomp (±15 minuten lopen).

Programma

13.15 uur Verzamelen bij parkeerterrein McDonald’s Veenendaal 

13.20 uur Vertrek met de bus naar Mprise in Veenendaal

13.30 uur Aankomst bij Mprise in Veenendaal
Burgemeester Gert-Jan Kats, wethouder Marco Verloop en programmamanager ICT Campus Manish 
Dixit heten jullie welkom en nemen jullie mee in het programma ICT Campus: hoe kan innovatiekracht 
de economische structuur versterken? 
Hierin is Mprise één van de grotere én innovatievere ICT-bedrijven van de regio. Dit bedrijf richt zich 
met op de ontwikkeling en implementatie van bedrijfssoftware voor de tuinbouw en bedient klanten 
over de hele wereld. Hierbij maken zij gebruikt van de nieuwste technologieën. Een voorbeeld is de 
inzet van Augmented Reality (AR), waarmee bijvoorbeeld plantenziektes kunnen worden gedetecteerd.

14.30 uur Vertrek met de bus naar Kip van de Boer in Renswoude

14:45 uur Aankomst bij Kip van de boer in Renswoude
Erik van Velthuisen is een innovatieve boer in de regio. Met zijn concept ‘Kip van de Boer’ is hij een 
prachtig voorbeeld van de korte keten, en hiermee uniek in de regio. Ook is Erik actief als 
proefboerderij rondom de eiwittransitie. Verder vertelt Arjen Droog van het regiokantoor Foodvalley 
meer over de kansen en uitdagingen van Regio Foodvalley, maar bovenal over de innovatiekracht in 
deze regio. 

15.40 uur Vertrek met de bus naar het Poultry Expertise Centre in Barneveld

16.00 uur Aankomst bij het Poultry Expertise Centre in Barneveld
Binnen het Poultry Expertise Centre wordt expertise van het onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven 
gebundeld en benut. Met als motto ‘de boer aan het roer’ doet het PEC toegepast onderzoek naar 
(o.a.) fijnstof. Wat zijn hiervan de resultaten en hoe doe je dat nu gezamenlijk in de regio?
En wat gebeurt er nog meer in de Regio Foodvalley? Manish Dixit (ICT Campus) en Gerrit Valkenburg 
(ICT Valley) vertellen jullie meer over relevante innovatieve cross-overs op het gebied van agrifood en 
ICT.

17:00 uur Vertrek naar verzamellocatie, parkeerplaats McDonald’s 
Tijdens de busrit nemen wij jullie mee in de kansen en uitdagingen in een regionale samenwerking over  
provinciegrenzen heen. Aankomst bij de verzamellocatie (rond 17:20 uur) is tevens het einde van het 
werkbezoek: iedereen kan richting huis.  


