
	  
	  

Chemie	  Historische	  Groep:	  Uitnodiging	  Symposium	  
FrieslandCampina	  Innovation	  Centre	  woensdag	  20	  mei	  2015	  

	  
	  

	  
	  
	  

"Nourishing	  by	  Nature"	  -‐	  hoe	  de	  natuur	  een	  chemisch	  handje	  is	  geholpen	  
	  
	  
Graag	  nodigt	  de	  Chemie	  Historische	  Groep	  van	  de	  KNCV	  u	  uit	  voor	  een	  middag-‐
symposium	  over	  de	  wordingsgeschiedenis	  van	  de	  zuivelindustrie	  in	  Nederland.	  Plaats	  
van	  handeling	  is	  het	  in	  2013	  geopende	  FrieslandCampina	  Innovation	  Centre	  in	  
Wageningen.	  FrieslandCampina	  heeft	  daar	  haar	  Nederlandse	  laboratoria	  en	  
proeffabrieken	  bij	  elkaar	  gebracht	  om	  tevens	  gebruik	  te	  maken	  van	  de	  R&D-‐
infrastructuur	  van	  Wageningen	  UR.	  
Tijdens	  het	  symposium	  wordt	  ingegaan	  op	  de	  geschiedenis	  van	  het	  InnovationCentre	  
en	  het	  Science	  Park.	  We	  bespreken	  het	  ontstaan	  van	  de	  2000	  zuivelfabriekjes	  die	  aan	  
het	  eind	  van	  de	  19de	  eeuw	  zijn	  opgericht	  en	  in	  een	  tijdsbestek	  van	  driekwart	  eeuw	  
weer	  nagenoeg	  verdwenen.	  Maar	  ook	  besteden	  we	  aandacht	  aan	  een	  eeuw	  
melkveefokkerij	  die	  de	  basis	  vormt	  voor	  het	  wereldwijde	  succes	  van	  het	  Nederlandse	  
'melkbedrijf'	  achter	  de	  dijken.	  
	  
13.00	  u	  Aanvang	  met	  inlooplunch	  
13.55	  u	  Opening	  door	  de	  dagvoorzitter	  Rob	  van	  Veen	  (Chemie	  Historische	  Groep)	  
14.00	  u	  Ger	  Willems	  (gastheer,	  directeur):	  '"Nourishing	  by	  nature":	  Missie	  en	  
wording	  van	  het	  FrieslandCampina	  Innovation	  Centre'	  
14.30	  u	  Harro	  Maat	  (Wageningen	  UR):	  'Van	  zuivelbereiding	  tot	  metabolic	  
engineering:	  Het	  Wageningse	  voedingsonderzoek	  tussen	  universiteit	  en	  industrie'	  
15.00	  u	  Bert	  Theunissen	  (Universiteit	  Utrecht):	  'Van	  Ûs	  Mem	  tot	  Turbokoe:	  De	  
melkveefokkerij	  in	  de	  twintigste	  eeuw'	  
15.30	  u	  Theepauze	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
15.45	  u	  Jan	  Korsten	  (Stichting	  Historie	  der	  Techniek,	  TU/e):	  'Een	  geschiedenis	  van	  
R&D	  in	  de	  zuivelindustrie:	  De	  fundamenten	  van	  nieuwe	  mogelijkheden'	  
16.15	  u	  Jos	  Lankveld,	  ‘Zuivelfabrieken	  kwamen	  en	  gingen’	  
17.00	  u	  Korte	  wandeling	  door	  het	  gebouw	  
17.20	  u	  Een	  knabbel	  en	  een	  glaasje	  fris	  
	  
De	  sluitingstermijn	  voor	  inschrijving	  is	  10	  mei	  2015	  
Maximum	  aantal	  deelnemers:	  30	  (dus	  op	  tijd	  inschrijven	  is	  geboden)	  
Kosten:	  €	  15	  voor	  leden	  van	  de	  CHG;	  €20	  voor	  niet-‐leden	  
	  
Inschrijven	  vóór	  10	  mei	  2015	  door	  storting	  van	  uw	  bijdrage	  op	  ING	  rekening	  
NL98	  INGB	  07	  54	  30	  65	  34	  t.n.v.	  E.R.J.	  Wils	  te	  Vlaardingen	  onder	  vermelding	  van	  
'Wageningen'	  
U	  dient	  tevens	  uw	  deelname	  op	  te	  geven	  (naam,	  eventueel	  werkgever	  en	  vereniging)	  
bij	  Jacob	  van	  Dijk	  (jacob-‐vandijk@planet.nl),	  ook	  omdat	  bij	  de	  portier	  een	  op	  naam	  
gestelde	  badge	  zal	  klaarliggen.	  
	  
Bezoekdres:	  
FrieslandCampina	  Innovation	  Centre:	  
Bronland	  20	  
6708	  WH	  Wageningen	  
Telefoon:	  0317	  -‐	  711	  100	  
Zie	  bijgevoegde	  routebeschrijving	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  


