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‘We blijven hongerig 
voor kennis’

De fabriek van het Feed Design Lab bestaat vijf jaar. “We willen ons met de sector 

blijven inzetten om de kennislacunes te vullen. We zijn voortdurend ‘hungry for 

 knowledge’ en op zoek naar nieuwe projecten”, aldus scheidend voorzitter  

Mia Eeckhout bij de viering van het eerste lustrum.

Vijf jaar geleden opende de fabriek van 
het Feed Design Lab (FDL) de deuren. In 
2014 begon de organisatie met 25 
aangesloten partnerbedrijven. Inmiddels 
is dat aantal opgelopen tot 108 partners. 

Feed Design Lab viert eerste lustrum

“Een geweldig mooi resultaat”, stelt 
directeur Trudy van Megen met trots vast. 
In november vierde de organisatie het 
eerste lustrum met een symposium voor 
de partners. Centraal daarin stond de 

impact van dataficatie van agro- en 
foodketen, belicht door Paul Goethals 
(Wageningen UR) en Wilbert Hilkens 
(FoodInsights). “Alles gaat met elkaar 
verbindingen aan en die verbindingen 

Vijf jaar geleden opende de fabriek van het Feed Design Lab (FDL) de deuren.
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In de keten kan de diervoederindustrie 
bijdragen aan precisielandbouw via 
data-uitwisseling. “Gepersonaliseerde 
consumentenproducten zijn in opkomst. 
Hoe mooi zou het zijn dat een pak melk 
van Maria84 via een QR-code informatie 
geeft over wat die koe heeft gegeten?” 
Naast gebruik voor marketingdoeleinden, 
ziet de WUR-onderzoeker vooral 
perspectief in verregaande optimalisering 
van het voeren naar het genetisch 
potentieel van het individuele dier. Ook 
kan data-uitwisseling worden benut in de 
serviceverlening, bijvoorbeeld voor 
informatie over silovulling op het boeren-
bedrijf. “Als de data 24/7 in de cloud 
beschikbaar zijn, kun je daarop proactief 
inspelen.”

Systemen
Bottleneck in deze ontwikkeling is veelal 
dat diverse partners beschikken over 
verschillende systemen waarin de data 
zijn opgeslagen, waardoor data-uitwisse-
ling niet altijd eenvoudig is, zelfs niet 
binnen het eigen bedrijf. Ook wordt 
vanwege de concurrentiegevoeligheid en/
of privacy nog terughoudend gereageerd 
op de mogelijkheden die er wel zijn. 
Algemeen wordt aangenomen dat 
blockchain-technologie de geëigende 
weg is om de data-uitwisseling te 
realiseren met behoud van data-integriteit 
en het waarborgen van de privacy. “Het 
mag immers niet zo zijn dat partijen die 
toegang hebben tot elkaars informatie, 

worden steeds sneller, bijvoorbeeld door 
het 5G-netwerk. De komst van dergelijke 
netwerken zal de komende vijf jaar enorm 
disruptief zijn”, stelt Goethals.

Kansen
Dataontwikkeling en veel meer verbindin-
gen zorgen voor verstoring van bestaan-
de systemen, maar bieden volgens 
Goethals tevens volop kansen. “Hierdoor 
zijn bedrijven minder afhankelijk van de 
status quo en kan dynamischer worden 
ingespeeld op mogelijkheden en vragen 
uit de markt.” Kunstmatige intelligentie 
bepaalt volgens Goethals hoe de dingen 
gaan lopen in de wereld. “Denk daarbij 
aan zaken als gezichtsherkenning, maar 
bijvoorbeeld ook de manier waarop we 
tegenwoordig TV kijken. De consument 
zit meer en meer zelf aan het stuur.”
Goethals signaleert dat er in toenemende 
mate sprake is van consumentgedreven 
productie. Ook in de voedselketen doet 
dit fenomeen zijn intrede. Evenals de 
personificatie. Betrouwbaarheid en 
herkomst worden niet bepaald door het 
merk, maar door de over het product 
beschikbare informatie. Via slimme 
verbindingen is de producent soms tot op 
dierniveau in beeld. “Het onderling 
verbinden van informatiesystemen ontsluit 
een schat aan informatie en biedt 
bovendien mogelijkheden voor slimme 
managementbeslissingen”, aldus 
Goethals. 

Voerindustrie
Wat betekent dat voor de voerindustrie? 
Volgens de WUR-docent liggen hier 
kansen voor zowel het voerbedrijf als voor 
de informatie-uitwisseling in de dierlijke 
productieketen. “In het voerbedrijf kan 
met behulp van het combineren van 
verschillende datastromen nog veel 
worden gewonnen op het gebied van 
procesoptimalisatie.” 
Daar zit op diverse fronten nog wel een 
kennislacune, constateert Goethals. “Van 
lang niet alle apparaten weten we precies 
wat er in een machine gebeurt. Daarin 
kan het Feed Design Lab misschien een 
rol spelen.” Een mogelijkheid die Goethals 
daarbij oppert, is het maken van een 
zogenoemde ‘digital twin’, een digitaal 
model van fysieke apparatuur. “Daarmee 
kun je experimenteren en bijvoorbeeld 
ook natuurlijke variatie controleren.”

daarin eigenhandig wijzigingen kunnen 
aanbrengen of data kunnen delen met 
anderen dan degenen die hebben 
ingestemd met de uitwisseling”, legt 
Hilkens uit. 

Blockchain klinkt voor velen nog altijd als 
iets ingewikkelds, maar volgens Hilkens is 
het concept vergelijkbaar met een 
gezamenlijke grootboekrekening. “Binnen 
dat specifieke grootboeknummer worden 
de partijen die erbij betrokken zijn, 
voortdurend op de hoogte gehouden van >>

“Snelle netwerken zullen de komende vijf jaar enorm disruptief zijn”, verwacht Paul Goethals.

Vertrouwen is binnen een blockchain volgens 

Wilbert Hilkens de ‘cruciale of limiterende’ 

factor.
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Voorzitterswissel
Han Swinkels werd tijdens de Feed Design Lab-bijeenkomst ter gelegenheid van het 
eerste lustrum voorgesteld als nieuwe voorzitter. Hij volgt in deze functie Mia Eeck-
hout op die deze rol sinds 2015 vervulde. Swinkels ziet in het FDL een dynamische 
verbinding tussen partijen in de sector die streven naar innovatie en vooruitgang. Hij 
wil daaraan graag een bijdrage leveren als voorzitter. Bijeenkomsten zoals de viering 
van het eerste lustrum zijn volgens hem belangrijk om de uitwisseling van kennis en 
ideeën te stimuleren. “Het is mooi dat deze club bedrijven een fysieke plek hebben, 
de fabriek hier in Wanssum, om samenwerking te stimuleren. Dit biedt een goede 
gezamenlijke basis om vooruitgang te boeken”, aldus Swinkels. 

Eeckhout was vanaf het eerste moment betrokken bij de totstandkoming van het 
Feed Design Lab. “In 2012 werd ik programmamanager”, brengt ze de genodigden 
in herinnering. In 2014 werd de fabriek geopend en een jaar later volgde Eeckhout 
Yvan Dejaegher op als voorzitter. Eeckhout, hoogleraar aan de Universiteit van Gent, 
stond ook aan de basis van de eerste cursussen die het Feed Design Lab organiseerde. 
Inmiddels is het cursusaanbod een belangrijke pijler onder de activiteiten van de 
organisatie. “Mia heeft een enorm hart voor de voerindustrie en dat heeft ze ook 
gelegd in de ontwikkeling van onze organisatie”, aldus directeur Trudy van Megen. 
Als dank voor haar inzet werd Eeckhout benoemd tot eerste ‘honorairy partner of 
Feed Design Lab’. Eeckhout was vereerd met deze waardering. “Bij de eerste plannen 
voor dit initiatief dacht ik net als velen dat het een ‘man on the moon’-project was. 
Een futuristisch plan waarvan de haalbaarheid in vraag gesteld kon worden. Maar net 
als bij de maanlanding, het Feed Design Lab is er gekomen. En kijk waar we nu staan. 
Als ik er nu naar kijk, heb ik er vertrouwen in dat we met Feed Design Lab naar Mars 
 kunnen”, besluit Eeckhout.

“Met Feed Design Lab willen we kennis-

lacunes in de sector invullen”, aldus 

scheidend voorzitter Mia Eeckhout.

“De fabriek in Wanssum biedt een goede 

basis om gezamenlijk vooruitgang te 

boeken”, aldus voorzitter Han Swinkels.

de stand van zaken. Op die manier wordt 
onderling vertrouwen gecreëerd.” 
Vertrouwen is binnen een blockchain 
volgens Hilkens de ‘cruciale of 
 limiterende’ factor. “Het is maar net hoe je 
er naar kijkt.”

Vertrouwen
Zelf gaat hij uit van de optimistische 
benadering: vertrouwen creëren. “In de 
voedselketen draait alles om vertrouwen. 
Als er iets mis gaat, zijn de benodigde 
data in een split second beschikbaar, 
terwijl daar met de huidige systematiek 
een aantal uren overheen gaat.” Hilkens 
stelt dat het mogelijk is de data bij het 
product te houden, via bijvoorbeeld een 
digitaal productpaspoort. “De data gaan 
op die manier mee door de keten.” Hoe 
ver dat gaat, is nog moeilijk te voorspel-
len. “Voedselmerken werken voortdurend 
aan het creëren en behouden van 
consumentenvertrouwen, wat daarvoor 
nodig is, zal leidend zijn. Transparantie is 
daarin de sleutel.”
Daarbij plaatsen de aanwezigen wel de 
nodige kanttekeningen. “Transparantie 
kan ook tegen je werken”, zo luidt het. 
“Kijk naar het vermelden van E-nummers. 
Ineens zijn alle E-nummers synoniem met 
ongewenste toevoegingen, terwijl 
daarvan vaak geen sprake is.” Volgens 
Hilkens is het de uitdaging om de juiste 
informatie te presenteren aan de diverse 
schakels in de keten. “Niet iedereen hoeft 
alles te weten. Via blockchain bestaat de 
mogelijkheid om de data gedifferentieerd 
te ontsluiten en alleen op relevante 
aspecten informatie te delen.” 

In de productmarkt wordt op dit moment 
nog weinig gebruikgemaakt van block-
chain, erkent Hilkens. Hij verwacht dat 
data-uitwisseling vooralsnog vooral zal 
worden gebruikt op aspecten die niet 
concurrentiegevoelig zijn. Han Swinkels, 
de nieuwe voorzitter van Feed Design Lab 
(zie kader), ziet perspectief in data-uitwis-
seling via blockchain. “Wel verwacht ik 
dat ontwikkelingslanden hier voortvaren-
der mee aan de slag gaan dan wij. Zij 
worden niet gehinderd door bestaande 
infrastructuur of al bekende werkwijzen, 
waardoor ze nieuwe technologie 
makkelijker omarmen.”

Het Feed Design Lab is nog altijd ‘Hungry for knowledge’.
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