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Wageningen Campus is de laatste 10 jaar 

uitgegroeid tot een werk- en ontmoetingsplek 

voor studenten, onderzoekers en (startende) 

ondernemers die werkzaam zijn op het 

gebied van voeding en duurzame voedsel-

productie, biobased materialen, leefomge-

ving, gezondheid en lifestyle, vertelt Petra 

Caessens, Manager Campusontwikkeling van 

Wageningen University & Research (WUR). 

Caessens: “Wageningen is natuurlijk internati-

onaal bekend door de aanwezigheid van onze 

topuniversiteit. Kennisintensieve bedrijven 

zijn vaak op zoek naar talent en onze campus, 

waar ca. 11.000 studenten van ruim 100 natio-

naliteiten studeren, blijkt dan erg aantrekkelijk. 

Daarnaast is de campus zeer geschikt voor 

bedrijven die op zoek zijn naar samenwerking 

met onderzoeksgroepen van de aanwezige 

instituten en bedrijven. Tel daarbij op de 

geavanceerde onderzoeksfaciliteiten en bijbe-

horende expertise van WUR toegankelijk voor 

gebruik.” 

CONTACTEN LEGGEN
Ze schetst de verschillen met een regulier 

bedrijventerrein, waar vaak zoveel mogelijk 

vierkante meters benut worden. Wageningen 

Campus is aangelegd als een park met veel 

groen, ruimte en informele ontmoetingsplek-

ken. Zo’n omgeving nodigt volgens haar uit 

om ‘naar buiten te gaan’. “Niet alleen letterlijk, 

maar ook om buiten je eigen bedrijf te kijken. 

Je kunt er lezingen bijwonen, deelnemen aan 

debatten en presentaties bekijken. Allen over 

zeer uiteenlopende onderwerpen. Onze erva-

ring is dat persoonlijke contacten makkelijker 

worden gelegd in zo’n campusomgeving. Niet 

alleen via de formele wegen, zoals onder-

zoekssamenwerking of afstudeerprojecten en 

stages van studenten. Maar juist via informele 

contacten, die je opdoet als je activiteiten 

bijwoont of je verplaatst over de campus of 

samen praktisch werk doet.” 

FACILITEITEN
Dat is een groot voordeel van de campus, 

aldus Caessens. Alle onderzoeksfaciliteiten op 

het gebied van Life Sciences zijn aanwezig op 

de campus en ook voor iedereen toegankelijk. 

Volgens Caessens moet je dan niet denken 

aan de standaardfaciliteiten, die elders ook 

beschikbaar zijn. “Als je als bedrijf op zoek ben 

naar nieuwe technieken en mogelijkheden 

voor je onderzoek, kan je die bij de diverse 

onderzoeksinstituten en de bedrijven op de 

campus gebruiken. Zowel de faciliteiten als de 

kennis. Dus je huurt niet alleen een massa- 

spectrometer of een elektronenmicroscoop, 

maar als je wilt ook een expert. Die kan je 

er versneld vertrouwd mee maken en je tips 

geven hoe je je onderzoek effectief kunt 

uitvoeren.”

Bedrijven en organisaties kunnen werken 

in een bedrijfsverzamelgebouw/incubator 

(PlusUltra). Ook kun je gebruik maken van 

de vele vergaderzalen, de ontmoetingsplek 

Impulse en de bibliotheek. Daarnaast kan je 

profiteren van het Expat Center Food Valley, 

een breed cateringaanbod, sportieve voorzie-

ningen en diverse winkels. 

AANTREKKELIJK VOOR STARTERS
Ondernemerschap is van groot belang 

en zeker ook onderdeel van Wageningen 

Campus, stelt Caessens. “Startups brengen 

vernieuwing en innovaties snel naar de markt. 

Dit begint al tijdens de studie, met onderne-

merschapsonderwijs en de mogelijkheid om 

BEDRIJVEN EN ONDERZOEKSINSTELLINGEN 
VERSTERKEN ELKAAR OP WAGENINGEN CAMPUS
Op weg naar Wageningen zie je voordat je Wageningen binnenrijdt aan de je rechterhand een groene parkachtige omgeving 

met prominente gebouwen; Wageningen Campus. Wat gebeurt daar eigenlijk en is Wageningen Campus wezenlijk anders dan 
andere bedrijventerrein in de regio? 
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als student je eigen bedrijf te starten in de studentenincubator StartHub. 

Daarnaast begeleidt het nationale programma StartLife beginnende 

starters, uit alle windstreken van Nederland, die actief zijn op het gebied 

van Food, Agri en Biobased met diverse programma’s, funding en net-

werk. Ook internationale bijeenkomsten gericht op het samenbrengen 

van Startups, investeerders en corporates, zoals F&A Next, zijn vaste prik 

op Wageningen Campus.” 

ECOSYSTEEM
Caessens benadrukt dat het Wageningen Campus ecosysteem meer 

behelst dan WUR, denk alleen al aan organisaties als KeyGene, Noldus, 

FrieslandCampina en NIOO die met hun activiteiten, faciliteiten en 

onderzoekers onderdeel vormen van dit zogenoemde kenniskristalli-

satiepunt in de Food Valley. Unilever is volop aan het bouwen aan hun 

Global Foods Innovation Centre, zodat ze vanaf medio 2019 ook volop 

onderdeel zijn van dit ecosysteem. “Het is natuurlijk ook mogelijk op 

een andere manier onderdeel uit te maken van het campusecosysteem, 

bijvoorbeeld door voor een beperkte groep medewerkers een kantoor te 

huren in een bedrijfsverzamelgebouw. Vanuit deze ‘hub’ kunnen bedrij-

ven onderzoeksprojecten managen, nieuwe samenwerkingen opzetten 

of ideeën of nieuwe medewerkers scouten. Bedrijven als Yili, Synthite, 

Kikkoman, Schothorst Feed Research zitten bewust in Wageningen, 

vaakdicht bij de universiteit en instituten of op het Business en Science 

Park Wageningen. In beide gevallen werk je in de buurt van een uni-

versiteit met een groot internationaal netwerk dat goed aangeschreven 

staat op het gebied van Life Science. (Lees ook ‘How the Netherlands 

Feeds the World’, een duidelijk verhaal in National Geographic). Ook is 

WUR betrokken bij veel EU-projecten en diverse andere internationale 

samenwerkingsverbanden. Daar kunnen universiteit, onderzoeksinstitu-

ten en bedrijven elkaar helpen”, aldus Caessens. 

Ben je als kennisintensief bedrijf op zoek naar kruisbestuiving tussen 

bedrijven en wetenschappers, dan zit je zeker goed op de campus. 

“Bedrijven zijn hier eerder complementair aan elkaar dan elkaars con-

currenten”, stelt Caessens.

Het Wageningen Campus ecosysteem bestaat uit kennisinten-

sieve bedrijven en organisaties gevestigd op twee nabijgelegen 

locaties: een onderzoek- en onderwijsomgeving aan de Mans-

holtlaan/Droevendaalsesteeg, en een meer zakelijke omgeving 

een kilometer verderop aan de Kortenoord Allee het Business & 

Science Park Wageningen (BSPW). U vindt er de researchinstitu-

ten van WUR, (inter)nationale R&D-bedrijven zoals Friesland-

Campina, Noldus, Yili, Kikkoman en Keygene, onderzoeksinstel-

lingen zoals NIOO, onderwijsinstellingen zoals Wageningen 

University en de Aeres Hogeschool en tal van mkb-bedrijven en 

startups.  

TALENT
In Wageningen werken, studeren en wonen zo’n 125 nationali-

teiten. Door de aanwezigheid van de universiteit en hogeschool 

is er een voortdurende aanvoer van nieuw talent. Studenten en 

bedrijven komen met elkaar in contact via stages en afstudeer-

vakken, maar medewerkers van bedrijven kunnen ook vakken of 

colleges geven. Bedrijven kunnen praktische onderzoeksvragen 

voorleggen aan studenten via het Onderwijsloket. De studenten 

bedenken vaak creatieve en praktische oplossingen. 

DUURZAAMHEID EN NATUUR
Wageningen Campus heeft duurzaamheid hoog in het vaandel 

staan. Dat zie je terug in de duurzame gebouwen, energie- en 

watergebruik, Warmte Koude Opslag (WKO) en gebruik van 

windenergie. Door slimme groene daken en innovatieve ener-

gieconcepten is de momenteel campus 80% klimaatneutraal.

Wageningen Campus maakt deel uit van de ecologische verbin-

dingszones naar de Veluwezoom en het Binnenveld en ligt mid-

den in Valleiregio. Op de campus wordt in waterpartijen opper-

vlaktewater opgevangen. De stadsgracht in Wageningen wordt 

schoongespoeld met dit water. Er is een natuurtuin met bijzon-

dere planten en dieren, zoals ijsvogels en vleermuizen.  

BEREIKBAARHEID
Wageningen Campus ligt goed bereikbaar aan de A12, midden in 

het land in de FoodValley en op 1 tot 1,5 uur reistijd van vier 

internationale vliegvelden. 

Enthousiast over Wageningen Campus als vestigingslocatie? 

Kijk op de website voor de mogelijkheden.

wageningencampus.nl

info@wageningencampus.nl

Petra Caessens: 0317-485328


