
Faciliteiten

De bijzondere architectuur van het 
gebouw is een blikvanger in de regio 
en ademt zowel intern als extern de 
innovatieve sfeer.
Feed Design Lab beschikt over alle 
faciliteiten die nodig zijn om educatie 
en projecten te ondersteunen. In de 
proeffabriek, die in 2014 gerealiseerd is, 
bevinden zich de nieuwste technologieën 
en machines die multifunctioneel 
inzetbaar zijn. 

Projecten

Feed Design Lab is touwtrekker in 
projecten die bijdragen aan het doel om 
tot een duurzame dierlijke eiwitketen 
in 2020 te komen. Hierin stimuleren we 
ondernemers, onderzoek en onderwijs om 
door samenwerking, open innovatie, en 
co-creatie te komen tot nieuwe 
oplossingen. De focus ligt hierbij op 
het gebruik van nieuwe grondstoffen, 
duurzaamheid en gezondheid.

Hét onderzoek- & 
educatiecentrum voor 
innovatie & verduurzaming
van de diervoerindustrie

Educatie

Er is een trainingscentrum opgezet 
waarbij in de proeffabriek praktijk 
trainingen en opleidingen worden 
verzorgd op het vlak van productie van 
diervoeders en (proces)technologie 
in diervoeding. Deze opleidingen 
worden verzorgd door experts en 
ervaren docenten voor verschillende 
doelgroepen; van ervaren medewerkers 
in de branche, tot studenten die voor de 
sector gaan werken.



Over Feed Design Lab
Feed Design Lab is jong en ambitieus. Waartoe we in staat zijn 
werd duidelijk toen in 2013 binnen een jaar tijd de proeffabriek 
gerealiseerd werd en de officiële opening van Feed Design 
Lab in 2014 een feit was. Voor vele belangstellenden een 
indrukwekkende prestatie, voor ons ‘slechts’ het begin van iets 
groots. 
De ambities van Feed Design Lab gaan namelijk veel verder. 
Zo staan onder andere een uitbreiding van de faciliteiten, 
opleidingen en het innovatieprogramma in onze toekomstvisie. 
Dit alles draagt bij aan onze missie om tot een duurzame 
diervoederindustrie te komen.

Netwerk
Het netwerk van Feed Design Lab is de kern van onze 
activiteiten. Sinds de oprichting van Feed Design Lab hebben 
we al veel bedrijven weten te enthousiasmeren om samen tot 
(open) innovatie te komen. Het netwerk van Feed Design Lab 
stopt niet bij de grenzen van diervoerproductie. 
Ondernemers uit de grondstoffen, reststromen, additieven, 
techniek en technologie zijn partner van Feed Design Lab. Het 
netwerk blijft zich continu uitbreiden, zowel binnen als buiten 
de sector, nationaal en internationaal. Wij doen er alles aan 
om dit netwerk voor u te laten renderen en we werken samen 
om van elkaar te leren en met elkaar te innoveren.

De proeffabriek
Een van onze troeven is de proeffabriek van Feed Design Lab. 
Binnen dit ruim opgezet gebouw bevind zich een diervoerfa-
briek op kleine schaal. Onze partners maar ook andere partijen 
kunnen de diverse procesonderdelen gebruiken om te testen, 
te experimenteren of om proefvoeders te produceren. 
Op dit moment hebben we de beschikking over een hamermo-
len, peddelmenger, gaas zeef, conditioner, expander/extruder, 
pers, koeler/droger, trommelzeef en een vacuümcoater. 
Bovendien is er voldoende ruimte om apparatuur bij te 
plaatsen voor specifieke experimenten.
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Feed Design Lab: 
integer, flexibel en 
professioneel

Informatie
Wilt u meer informatie over mogelijkheden, 
partnerschap, tarieven of het Feed Design Lab  
bezoeken? Neem dan gerust contact met ons op.

Stayerhofweg 25f,   5861 EJ   Wanssum
E: contact@feeddesignlab.nl 
T: 06  - 538 266 11

Integriteit
Feed Design Lab waarborgt een gedegen protocol 
waardoor we geheimhouding bij onze medewerkers 
garanderen. De opdrachtgever beslist op welke manier, 
waarover gecommuniceerd wordt. 
We zijn een onafhankelijk kennisinstituut en u kunt er 
zeker van zijn dat uw intellectueel eigendom bij ons 
in goede handen is. Onze medewerkers hebben veel 
ervaring in de verschillende schakels binnen de sector 
zoals projectbegeleiding, educatie, commerce, en proces 
technologie. Deze ervaring is opgedaan door te werken in 
de praktijk. Als u samenwerkt met Feed Design Lab bent 
u verzekerd van samenwerken met een professioneel en 
ervaren team met een waardevol netwerk.

Flexibiliteit
Wij geloven dat flexibiliteit een onmisbare eigenschap 
is om te kunnen innoveren. Zowel onze medewerkers 
als onze faciliteiten zijn er op gericht om zo flexibel en 
innovatief mogelijk te kunnen opereren. In de proeffabriek 
van Feed Design Lab kunnen alle machines individueel 
en onafhankelijk van elkaar gebruikt worden. Er kunnen 
zowel grote als zeer kleine charges geproduceerd worden. 
Van gangbare grondstoffen tot innovatieve producten die 
nooit eerder gebruikt zijn.
Wilt u testen uitvoeren waarvoor een machine nodig is die 
niet in onze fabriek staat? Geen probleem. Feed Design 
Lab is zo ingericht dat er eenvoudig machines bijgeplaatst 
kunnen worden waarmee u uw onderzoek kan uitvoeren. 
Op deze manier geven wij u alle ruimte om uw nieuwe 
ideeën en innovaties in de praktijk te testen.

Professionaliteit
We streven naar een hoge standaard in kwaliteit en 
denken daarbij aan proces, product en personeel. Om deze 
hoge standaard te waarborgen gebruiken we moderne 
technologie die zich bewezen heeft in de praktijk. 
Hygiëne en restloos werken zijn van groot belang in ons 
proces en we zijn dan ook voorzien van de erkenningen 
GMP+ (incl Haccp) en NVWA.
Onze fabriek presenteert zich heel open, met veel ruimte 
en zicht rondom de machines. Dit alles draagt bij aan de 
veiligheid voor mens en product: een belangrijk aspect 
omdat we onderdeel zijn van een kwetsbare voedselketen.

www.feeddesignlab.nl


