
 

 
Sharing Innovation – 11 oktober 2018  
Where research meets business 

 

 

Beste heer/mevrouw, 

 

IT-innovaties en hightech ontwikkelingen kunnen dé oplossing bieden voor mondiale vraagstukken 

van de agrofoodsector. Sharing innovation brengt onderzoekers, de overheid en het bedrijfsleven bij 

elkaar om crossover-innovaties tussen IT en (agro)food te stimuleren. 

 

Tijdens het evenement pitchen onderzoekers, vertegenwoordigers van de overheid en het 

bedrijfsleven een aantal innovatieve pilots én gaan ze op zoek naar nieuwe innovatieve ideeën en 

samenwerkingen. Ook denkt u als deelnemer actief mee over actuele vraagstukken en mogelijke 

oplossingen. Crossover-ideeën met potentie krijgen een plek binnen ICT Campus voor verdere 

uitwerking.  

 

Wat:  Sharing Innovation 

Wanneer: Donderdag 11 oktober 2018, 15.00 – 17.30 uur 

Waar:  Impulse (ontmoetingscentrum WUR), gebouw 115, Stippeneng 2, Wageningen 

 

Programma 

14.30 – 15.00   Inloop/koffie 

15.00 – 15.05 Welkomstwoord door Gerrit Valkenburg (ICT Valley) via interview met 

wethouder Marco Verloop (gemeente Veenendaal) en Rens Buchwaldt (lid 

raad van bestuur WUR) 

15.05 – 15.15 Presentatie ICT Campus en Digital FoodValley Hub 

15.15 – 15.25 Presentatie Big Data @ WUR door Willem Jan Knibbe (Head of Wageningen 

Data Competence Center)  

15.25 – 15.55 Diverse pitches 

15.55 – 16.55  Uitleg en start projectencarrousel 

16.55 – 17.00  Samenvatting van de middag en afsluiting 

17.00 – 17.30  Netwerkborrel 

 

 

https://www.ictvalley.nl/sharing-innovation-2018


Pitches 

 WUR: FIWARE 

 Gemeente Barneveld: Monitoring buitengebied 

 Mprise: Blockchain/VR in de sierteelt 

 

Projectencaroussel met onder meer: 

 Gemeente Barneveld: is big data dé oplossing voor het monitoren van activiteiten en het 

meten van de luchtkwaliteit in en om leegstaande stallen in het buitengebied?  

 Het Poultry Expertise Centre: samenwerkingen met WUR en de ICT-sector zijn van belang 

voor het oplossen van de Fipronil-problematiek. Draag jij je steentje bij? 

 WUR: is FIWARE, een Europees netwerk dat ontwikkelaars de mogelijkheid geeft nieuwe 

(mobiele) toepassingen te ontwikkelen, een geschikt aanknopingspunt voor samenwerking? 

 Moba: welke data is er allemaal uit eieren te halen en wat voor applicaties kun je met deze ‘ei-

data’ ontwikkelen?  

 

U bent van harte welkom; meld u direct aan! 

 

We zien u graag op 11 oktober! 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens de organiserende partijen: 

  

https://www.ictvalley.nl/e1t/c/*W5N0l2H22hK-8W6Rdnb09041gp0/*VRwtr55Rs_g3W5tHp4R2Rj9l10/5/f18dQhb0Sjvm8XJ9TCW7nLj3B2qwv1SW32lzFV1hc673Mf5gNKXD6prW7cmS1s8pCQ6vW5DrjK950MH4DW5sYnz598PDCpW2ykB336R9vXGW964jkV5DQqWbW2z8ZTq90G7thW8S23M92yJF1WVYT2jk6P4lCXW3Vpx8-7NrMZsW3ndqZK6gF7LRW4Dl4vz3sxGzCW9jc8mQ94q7cqW6VKJl21hC_8gW5lppFZ5gZJdhW458Ypt4JyDlnW7Vj0525pMcbMW4-S8p493B7XqW3ZRVjC8jZ13YW1rMbxV94P7zHW6cr6y46Wq-cFVTZs2x6xJbzNW8FFBq28WzLgVW5SB6QK5fbVHQN76xt5FD2h9XW9kCCHM52rhNlW4K5tXz2Y1wNPW7rBypt1PmR39W6f6trk5g85YZW3_5JKx8PZsklW3ygvH88c3fNVW5mF9tF1xXy62W1L8Gry7rN_vyW1YYCGy1mnJb7W8vJZgg1wlbN3W5bL7RQ6D-fGmW8yg6Zd4LCBKQW7VY0Vc9l6Sy2W8r0fnB8Nn1X6N3QzSg8QN_TjVKp9Xd3fD2h60

