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Nieuwe inzichten in de verbetering 
van het voedsel voor mens en dier 
in functie van de gezondheid

Voorwoord
Een stad die haar economische toekomst wil uitbouwen, doet 

dat het best vanuit haar intrinsieke sterktes. Tienen kan zich 

geen beter terrein toe-eigenen dan dat van de voedingsindustrie. 

Onze samenleving is zich groeiend bewust van de nefaste ge-

volgen van ongezond eten en leven. Meer en meer mensen kie-

zen resoluut voor een andere levenswijze waarin gezonde voe-

ding een centrale rol gaat spelen. Het bedrijfsleven anticipeert op 

deze trends door haar bestaande producten te verbeteren en 

nieuwe producten te introduceren. 

De keuze van de stad Tienen om zich in voeding te specialiseren 

is historisch gegroeid en getuigt van visie en ondernemerschap. 

Samen met een select aantal actoren wil Tienen een cluster 

(bedrijfsbiotoop) rond (functionele) voeding uitbouwen, waaraan 

zowel creatieve als kennisintensieve bedrijven meewerken. Het 

ambitieuze project kreeg de naam ‘Feed Food Health’ (FFH) en 

is reeds enkele jaren in voorbereiding met diverse partners. Er 

is al een hele weg afgelegd; vandaag staan we op het punt om 

het tracé te concretiseren. 

Het Feed Food Health-project is ingebed in de gehele regio rond 

Tienen en onderhoudt nauwe samenwerkingsverbanden met 

een aantal partners in Leuven. In die mate zelfs dat we nu al 

kunnen gewagen van een Feed Food Health-valley in wording. 

Deze brochure onthult de blauwdruk van Feed Food Health en 

de ongekende, aantrekkelijke opportuniteiten ervan voor 

ondernemers, vorsers en bedrijven, die net als de stad Tienen 

gezonde ambities aan de dag leggen in het herscheppen van 

onze voedingsindustrie. 
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Waarvoor staat Feed Food Health?

Van wetenschappelijke  
benaderingen naar industriële  
opportuniteiten 

Het domein van Feed Food Health heeft binnen de  
Leuvense universitaire kringen een lange voorgeschie-
denis. Het originele idee berust dan ook eerder op  
wetenschappelijke motieven dan op industriële. Onder-
tussen is het project verder geëvolueerd en heeft het 
zich binnen de geesten van de initiatiefnemende actoren 
verder uitgekristalliseerd. Het huidige concept heeft een 
sterkere industriële inslag: de omschakeltijd van tech-
nologische innovaties op laboschaal naar industriële 
toepassingen inkorten en de kans op succes verhogen.

Functionele voeding:  
motor van Feed Food Health 

In de huidige gedachtengang wordt functionele voeding 
als de motor van Feed Food Health voorgesteld. Het 
inhoudelijke werkterrein van de campus Feed Food Health 
mag hiertoe echter niet beperkt worden. Voor zover er 
binnen het domein van de bio-ingenieurswetenschap-
pen en de agro-industriële sector opportuniteiten be-
staan om innovatieve applicaties te ontwikkelen, moeten 
zij binnen het project een plaats kunnen vinden. Op deze 
wijze wordt een breed wetenschappelijk platform ont-
wikkeld en uitgebouwd waarin verschillende initiatieven  
een onderdak kunnen vinden.

Het Feed Food Health-project in Tienen vormt een kennis- en innovatiegemeenschap waarin 

plaats is voor innoverende projecten, ontwikkelingen en bedrijvigheid, in het brede domein 

van gezonde voeding voor mens en dier.

Afstemmen van kennis en  
kapitaal op volksgezondheid 

Wenst men op het vlak van (functionele) voeding een 
(internationale) reputatie op te bouwen, dan zijn middelen 
vereist die doelgericht ingezet worden en dienen de 
divisies binnen de academische en industriële wereld op 
elkaar afgestemd te worden. Deze zienswijze wordt nog 
versterkt door een brede maatschappelijke bezorgdheid 
waarbij steeds meer aandacht gaat naar een meer 
preventief georiënteerde gezondheidszorg, eerder dan 
een curatieve. 

De maatschappelijke opdracht van Feed Food Health 
ligt op het terrein van de volksgezondheid en de levens-
kwaliteit: lekkere en gezonde voeding.

Stad Tienen als activator  
van Feed Food Health

Begin jaren 2000 ontstond reeds het idee om Tienen 
te positioneren rond Feed Food Health. Met de ontwik-
keling van het city- en regiomarketingplan werd ernaar 
gestreefd om van Tienen en de regio op korte, middel-
lange en lange termijn een aantrekkelijke en welvarende 
regio te maken. De stad besloot haar schouders te 
zetten onder het Feed Food Health-project, dat perfect 
past binnen de speerpunten van het citymarketingplan. 

Historiek:  
voedingsindustrie in Tienen 

Met de opstart van een suikerraffinaderij op haar grond-
gebied in 1836 heeft Tienen al meteen een belangrijk 
signaal gegeven. Als stad willen we kansen bieden aan 
voedingsgerelateerde ondernemingen. Met de Tiense 
Suikerraffinaderij als koploper wordt een evolutie ingezet 
waarvan het elan tot ver voorbij onze landsgrenzen reikt. 

Dit stimuleert andere ondernemers om zich vanaf de 
jaren ‘20 in Tienen te gaan vestigen. DSM Nutricial Pro-
ducts - Citrique Belge, SES, Orafti, Kim’s Chocolates, ... 
zijn intussen uitgegroeid tot ‘global innovators’ met een 
unieke expertise, waardoor zij bijdragen tot het imago 
van Tienen als trendsettende voedingsstad. Waar alles 
begon met de suikerbiet, zijn we stelselmatig geëvolu-
eerd tot generator van nieuwe voedingselementen. 

Anno 2009 werken in de Tiense voedingssector om en 
bij de 1.000 mensen. Het globale Feed Food Health-
project beoogt tewerkstelling te creëren in de regio  
Tienen en streeft ook naar de verankering van innova-
tieve bedrijven in Vlaanderen. 

Arbeidsplaatsen dienen economisch waardevol te zijn, 
zowel naar kwaliteit (stabiliteit, interessante jobs), als 
naar materiële en morele welvaart (goede lonen, ver-
hoogde koopkracht, voldoende financiën voor gewenste 
vrijetijdsbesteding) toe.

Campus Feed Food Health Tienen: 
voedingsbodem voor veelzijdige 
vernieuwing

KENNIS-
CENTRUM

G
E
M

EN
GD IN

NOVATIEVE BEDR
IJVE

N

IN
N

OVATIEVE BEDRIJVE
N

E
X

P

ERTISECENTR
A

ClusTerkaarTn



6 7

Feed Food Health in Vlaanderen

Nutri-tech: speerpunt  
voor Vlaanderen

Gezonde voeding is een thema dat leeft in de publieke 
opinie. Ook de Vlaamse overheid heeft snel ingezien 
dat innovatie terzake van levensbelang is voor de groei 
van de sector. Getuige de oprichting van Nutri-tech, 
de strategische innovatiecluster rond voeding, gezond-
heidszorg, preventie en behandeling. 

Flanders’ Food:  
stimuleren tot vernieuwing

Een ander belangrijk initiatief luistert naar de naam 
Flanders’ Food, het innovatiecentrum van de Vlaamse 
voedingsindustrie dat vernieuwing bij Vlaamse voedings- 
bedrijven wil stimuleren. Eén van de doelstellingen is 
dan ook het opstarten van onderzoeksprojecten in 
samenwerking met kennisinstellingen en dit gebaseerd 
op de noden van de Vlaamse voedingsnijverheid. Daar-
naast is het centrum actief bij het ondersteunen van 
kennis- en technologietransfer.

In samenwerking met  
Feed Food Health

Flanders’ Food opereert op macroschaal terwijl de  
campus Feed Food Health in Tienen een duidelijk  
regionale doelstelling nastreeft. Toch zijn beide initiatie-
ven complementair, wat door de initiatiefnemers onmid-
dellijk erkend werd. Op 15 juli 2005 werd tussen Fevia, 
Flanders’ Food en de stad Tienen een ‘memorandum 
of understanding’ ondertekend. Uit dit document blijkt 
dat de betrokken partijen een duidelijke wil vertonen - 
ieder vanuit zijn perspectief - om tot een stimulerende 
samenwerking te komen. 



8 9

Bi-pool Leuven-Tienen

De complementariteit tussen Leuven als kenniscentrum 
en Tienen als ruimterijke investeringsstad is een bijzonder 
sterke troef. 

Tienen heeft de voorbije jaren bijzondere inspanningen 
geleverd om de stad als vestigingsplaats voor bedrijven 
aantrekkelijk te maken: voldoende ruimte, een goede 
ligging, een traditionele verbondenheid met de voe-
dingsindustrie en de reeds bestaande vestiging van een 
succesvol bedrijf op het vlak van functionele voeding. 
Bovendien past Feed Food Health ook perfect binnen 
de positionering van Tienen als economische regio, één 
van de speerpunten van het citymarketingplan. 

Wat betreft Feed Food Health zal de bi-pool Leuven- 
Tienen fungeren als: 
  ontwikkelingscentrum van nieuwe procedés via LFoRCe 

(dat het voedingsgericht onderzoek binnen de Katho-
lieke Universiteit Leuven Associatie groepeert); 

  leverancier van gronden, gebouwen en infrastructuur voor 

het ontplooien van de activiteiten die groeien uit deze 
ontwikkeling. 

De bi-pool heeft alles om deze ambitie waar te maken. 
Een ruimtelijke structuur met wegen en een hoogwaardig 
openbaar vervoer, wetenschappelijk onderwijs en onder-
zoek met wereldnaam en -klasse, een indu striële traditie 
en optimale culturele en ontspanningsvoorzieningen. Bo-
vendien ligt de bi-pool binnen de actieradius van ELAt, 
de technologiedriehoek Eindhoven-Leuven-Aken.

De filosofie van Feed Food Health wordt bovendien 
doorgetrokken naar de wijde omgeving van Tienen 
en brengt zo welvaart, welzijn en diverse kansen mee 
voor de volledige PORT-regio (Plaatselijk Overleg Regio  
Tienen). De PORT-gemeenten vormen een regio met  
meer dan 80.000 inwoners, een agrarische achtergrond 
en veel potentieel. Specifieke aandacht wordt dan ook 
geschonken aan de interactie met en de reconversie van 
de traditioneel sterke landbouwsector in deze regio. 

De keuze van Tienen als vestigingsplaats en initiator van 
dit project is niet toevallig. De stad kan immers volgende 
troeven voorleggen: 

 vlakbij de autosnelweg E40; 
 op relatief korte afstand van Leuven, Brussel en  

Zaventem; 
 gelegen binnen ELAt: de ‘technologiedriehoek’  

gevormd door Eindhoven, Leuven en Aken; 
 de beschikbaarheid van gronden; 
 de aanwezigheid van arbeidspotentieel; 
 de industriële traditie van Tienen; 
 de gevestigde bedrijven in Tienen rond (functionele) 

voeding; 
 de bi-pool Leuven-Tienen; 
 verankerd in de regionale samenwerking PORT 

(Plaatselijk Overleg Regio Tienen) waarbij Tienen 
haar centrumfunctie naar de omliggende gemeenten 
verder wil invullen en opnemen; 

 de structurele samenwerking met de POM Vlaams-
Brabant.

Ruimte om rijkelijk  
te ondernemen 

Tienen wil de reconversie van de landbouw en oude 
voedingsindustrie opvangen, en inspelen op de kennis- en 
creatieve economie van de toekomst. Zo kunnen nieuwe 
ondernemingen, aangetrokken door het bestaande net-
werk, zich vestigen op terreinen die voor hen worden 
aangelegd. Het is belangrijk voor de Tiense economie 
dat er niet alleen fysieke ruimte is voor nieuwe bedrijven, 
maar ook ruimte binnen het bestaande netwerk. Op 
die manier wordt de band tussen de verschillende be-
drijven binnen de regio verstevigd en kan Tienen haar 
rol als voortrekker op economisch vlak in de provincie 
Vlaams-Brabant verder vervullen. 

Tienen als vestigingsplaats
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De bi-pool leuven-Tienen is ontstaan in 2004-2005 en is sindsdien gegroeid. Deze regio wenst 

zich de komende jaren nog performanter te positioneren als een regio in het hart van europa, 

met knooppunten van internationale netwerken, gevormd door universiteiten, laboratoria en 

bedrijven, een aantrekkelijk woonklimaat en een uitstekende ruimtelijke infrastructuur. 



10 11

Partners Feed Food Health

Verder kunnen drie niveaus van betrokken partners  
onderscheiden worden:

 INSTITuTIoNeLe AcToReN
 KeNNISINSTeLLINgeN 
 PRIVATe BedRIjVeN 

campus Feed Food Health 

Het terrein zal weldra het hart van het Feed Food 
Health-project vormen, bestaande uit een weten-
schapspark met incubatiecentrum en een 
hoogwaardige, innovatieve bedrijvenzone, aan-
gevuld met opslagruimte en later misschien zelfs wel  
een kinderkribbe, horeca, opleidingsmogelijkheden, ... Het 
wordt omgebouwd tot een echte ‘Feed Food Health-
campus’, een volledig nieuwe zone met een incubatie-
centrum, de zogenaamde Biogenerator, als start van 
een groter geheel. 

De site wordt als het ware getransformeerd tot een in-
novatief en kennisgericht werkmilieu voor onderzoek, 
ontwikkeling en productie. Kortom, alles wat bedrijven 
nodig hebben om goed te kunnen functioneren. 

De site, waarop de campus Feed Food Health ontwikkeld wordt, is gelegen in Tienen en 

maakt deel uit van de bedrijvenzone soldatenplein, de grootste concentratie aan bedrijven 

in de Tiense regio. De site ligt aan de rand van de vallei van de Grote Gete en is 10,7 hec-

tare groot. 

Van bij de start van het project hebben de katholieke universiteit leuven, de POM Vlaams- 

Brabant en de stad Tienen de handen in elkaar geslagen om het Feed Food Health- 

project verder uit te bouwen. Inmiddels hebben ook andere publieke en private partijen zich  

aangesloten en hun engagement uitgesproken. 

Het Feed Food Health-project kent een breed draag-
vlak en is bovendien sterk verankerd in het economische 
weefsel van de regio. De ondersteuning door de Tiense 
Businessclub mag hierbij zeker niet onderschat worden. 

INSTITuTIoNeLe AcToReN 
stad tienen
provincie vlaams-BraBant
pom vlaams-BraBant
interleuven
vlaanderen - eWi

KeNNISINSTeLLINgeN
KatholieKe universiteit leuven
Bemefa
flanders’ food
fevia
deloitte fiduciaire

PRIVATe BedRIjVeN 
tiense suiKerraffinaderij 
Kestens invest
nelissen
Kim’s chocolates
BlanKedale

ecologisch, duurzaam,  
aangenaam 

Het is de ambitie om de zone uit te bouwen als een 
duurzaam en CO2-neutraal bedrijventerrein met effici-
ent ruimtegebruik, ingebed in een uitgebreid facility- 
en parkmanagement. De verdere ontwikkeling van de 
site en de aanleg van de infrastructuur zal trouwens in 
nauwe samenwerking met de POM Vlaams-Brabant ge-
beuren.

Dergelijke aanpak maakt deze locatie tot een aantrekke-
lijke vestigingsplaats voor bedrijven. Naast een attractieve 
werkomgeving, zijn de bereikbaarheid en de kwaliteit 
van het stedelijk wonen en van de andere voorzieningen 
belangrijke vestigingsfactoren.
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Het wetenschapspark op de campus Feed Food Health 
wordt een thematische bedrijvenzone waar alleen on-
derzoeksgerichte bedrijven, gerelateerd aan de voe-
dingssector in zijn breedste betekenis, terechtkunnen. 
De ondernemingen moeten voldoen aan de volgende 
criteria: 

 ze zijn (hoog)technologisch;
 ze zijn werkzaam in het brede domein van Feed Food 

Health, zoals onder meer voeding, agrofood, dieren-
voeding, functionele voeding, bioproducten en machines 
voor voeding;

 ze voeren onderzoeks- en/of ontwikkelingsactiviteiten 
uit die in vele gevallen leiden tot prototypes en/of 
kleine productieseries. Deze bedrijven voeren echter, 
noch bij aanvang, noch op termijn, grootschalige pro-
ducties uit in het wetenschapspark.

Het wetenschapspark 

extra faciliteiten

Naast deze ondernemingen worden ook ondersteunende 
diensten toegelaten die de activiteiten van de bedrijven 
op het wetenschapspark vlotter en efficiënter moeten 
doen verlopen. Deze ondersteunende diensten kunnen 
zowel gericht zijn op de bedrijven zelf (conferentie- en 
seminariefaciliteiten, venture kapitaal bedrijven, juridische 
en/of octrooikantoren, …) als op de medewerkers van deze 
bedrijven (restauratie, sportfaciliteiten, bankservice, …). 

De condities worden gecreëerd om een stroom 
te ontwikkelen waarbij kennis getransformeerd 

wordt in een commercieel product

Het incubatiecentrum

Door het creëren van een dynamische sfeer en het ter 
beschikking stellen van aantrekkelijke faciliteiten en 
diensten zal dit initiatief bijdragen tot de ontwikkeling van 
ondernemerschap als economische groeimotor in de  
regio. Waardevolle ideeën krijgen de kans te ontstaan, 
tot bloei te komen en finaal een eigen koers te varen. 

De opdracht van het incubatiecentrum situeert zich op 
het vlak van voeding voor mens en dier, gezondheid 
en levenskwaliteit. Milieu in zijn brede definitie - bo-
dem, water, lucht - behoort ontegensprekelijk ook tot dit  
domein. Binnen de kenniscentra is een zeer groot we-
tenschappelijk potentieel aanwezig. Het zou een grote 
verdienste zijn mocht een bijdrage geleverd kunnen 
worden om op dit domein de krachten te bundelen en 
vermarktbare applicaties te ontwikkelen. 

Wetenschapsparken liggen op het kruispunt tussen ondernemerschap en onderzoek. In 

deze parken worden onderzoeksresultaten vertaald in concrete bedrijfsprojecten en tewerk-

stelling.

Het incubatiecentrum, de zogenaamde Biogenerator, zal de spil van het wetenschapspark 

en de gehele campus Feed Food Health vormen. Via kennisclusters wil het incubatiecentrum 

de wetenschap en het bedrijfsleven dichter bij elkaar brengen en zo de samenwerking tussen 

wetenschappers en ondernemers bevorderen. 

‘een incubatiecentrum is een infrastructuur voor 
opstartende bedrijven waar deze, tegen gun-
stige voorwaarden, kantoor-, labo- en/of pro-
ductieruimte kunnen huren. daarnaast worden 
ondersteunende basisdiensten aangeboden 
die de startende ondernemers moeten helpen 
zich volledig te focussen op hun eigen bedrij-
vigheid.’
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Wat is innovatief? 

Innovatie kan een zeer breed toepassingsgebied heb-
ben binnen een onderneming. In het kader van het ves-
tigingsbeleid in Tienen, wordt hoofdzakelijk rekening 
gehouden met de output van de innovatie. Met andere 
woorden, wat is zichtbaar en controleerbaar in termen 
van producten en diensten? 

Een project is vernieuwend wanneer het de mogelijk-
heid opent om een nieuw product, proces of dienst aan 
te bieden of te produceren waarvoor een technologi-
sche oplossing nodig is. 

Welk type bedrijven? 

De zone voor innovatieve bedrijven is bestemd voor de 
vestiging van ondernemingen actief in de productiege-
relateerde voedingsindustrie, eventueel de logistieke 
sector of de dienstverleningssector. Het gaat derhalve 
om bedrijven die behoefte hebben aan productie- en/
of opslagruimte, gecombineerd met kantoren. Ook de 
inplanting van labo’s is mogelijk. Opslagactiviteiten zijn 

de zone voor innovatieve bedrijven Instrumenten voor 
ontwikkeling en werking

In november 2008 werden de diverse instrumenten geïnstalleerd voor de realisatie van de campus 

Feed Food Health. 

Wetenschappelijk comité

In het wetenschappelijk comité zetelen vertegenwoordigers 

van de katholieke universiteit leuven. Dit comité adviseert 

het Beheerscomité bij het (al dan niet) toelaten tot het 

wetenschapspark. Deze beslissing gebeurt op basis van het 

wetenschappelijke karakter en de innovatieve capaciteiten van 

het bedrijf/project. 

Innovatief comité

In het innovatief comité zetelen vertegenwoordigers van de 

drie basispartners, aangevuld met vertegenwoordigers van 

VOka. Het comité adviseert aanvragen voor de innovatieve 

bedrijvenzone.

Beheerscomité

De ontwikkeling en de werking van het wetenschapspark 
en de zone voor innovatieve bedrijven worden gestuurd 
door één beheerscomité, bestaande uit vertegenwoor-
digers van de stad Tienen, de POM Vlaams-Brabant en 
de Katholieke Universiteit Leuven. Het beheerscomité 
beslist over de al dan niet aanvaarding van eindgebrui-
kers op de zone voor innovatieve bedrijven.

Biogenerator

Op 3 november 2008 werd de nv Bio-Generator  
regio Leuven - Tienen - PORT opgericht. De POM 
Vlaams-Brabant, Interleuven, de Tiense Suikerraf-
finaderij, Kim’s Chocolates, Kestens Invest, Nelissen 

toegelaten voor zover zij een onderdeel zijn van bredere 
logistieke activiteiten die een toegevoegde waarde le-
veren op het vlak van tewerkstelling en een verbreding 
vertegenwoordigen van de logistieke keten van produ-
cent naar consument. 

de innovatieve bedrijvenzone  
verschilt van het  
wetenschapspark:

 door een bredere benadering van toegelaten bedrijfs-
activiteiten (minder researchgericht);

 door het deels wegvallen van de thematische be-
perking waardoor ook niet-voedingsbedrijven op 
de zone voor innovatieve bedrijven terechtkunnen 
indien zij voldoen aan de vestigingscriteria van de 
zone;

 door het basisconcept onderzoek te verbreden tot 
innovatie (= vernieuwing); 

 door het waarborgen van de thematische invulling 
van de zone omwille van de beperking dat maximaal 
30 % niet tot de cluster van de voedingsbedrijven 
dient te behoren.

en Blankedale vormen de zeven aandeelhouders van 
de naamloze vennootschap met een startkapitaal van  
2,8 miljoen euro. Voor de samenstelling van de raad 
van bestuur wordt geopteerd voor dertien personen, die 
allen blijk hebben gegeven van een ruime expertise.  
Expertise op het vlak van spin-offs, de voedingssec-
tor, wetenschapsparken en/of zones voor innovatieve  
bedrijven of een bredere knowhow en ervaring. 

Adviescommissies

De adviescommissies hebben een adviserende rol ten 
opzichte van het beheerscomité met betrekking tot het 
aantrekken van bedrijven naar de campus Feed Food 
Health.

Om in aanmerking te komen voor de zone voor innovatieve 
bedrijven moeten projecten vernieuwend zijn 



stad Tienen - Grote Markt 27 - 3300 Tienen - www.tienen.be

dienst communicatie

Meer info

Ingrid Goyens - dienst economische zaken 

tel 016 80 57 70

ffh@tienen.be

www.ffhtienen.be
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