Feestelijke opening Plus Ultra II – 18 november 2021
Donderdag 18 november was het dan eindelijk zover …
De feestelijke opening van Plus Ultra II op de campus in
Wageningen is een feit! Het prachtige bedrijfsverzamelgebouw
brengt een grote groep ondernemende bedrijven, starters en student-challenges samen en biedt deze
bedrijven de kans om te groeien. Een gebouw waar ik inmiddels kind aan huis ben …
Van live event naar hybride in 6 dagen
Deze mooie opdracht kreeg ik anderhalf jaar geleden van Kadans Science Partner, waar ik ze zeer
dankbaar voor ben.
Het was al meerdere malen uitgesteld, maar nu zou het dan toch eindelijk gaan gebeuren. Een prachtig
programma verdeeld over Plus Ultra I en Plus Ultra II met live aanwezigheid van zo’n 400 gasten.
Helaas … In verband met wederom aangescherpte corona-maatregelen, die mij 6 dagen van tevoren
werden aangekondigd, koos mijn opdrachtgever – en terecht - uiteindelijk voor een hybride event waarbij
enkele huurders van Plus Ultra II live te gast waren tijdens de opening, en alle andere geïnteresseerden
en genodigden via een livestream de opening konden bijwonen. Met behulp van een levende groene boom
op stelten (Jelicious) openden en Constantijn van Oranje (Special Envoy van Techleap.nl) en Michel
Leemhuis (CEO van Kadans Science Partner) officieel het gebouw.

Bedankt!
Ik wil iedereen bedanken, die aan deze opening heeft meegewerkt, met speciale dank aan Amelie van
Dongen, Rik Creemers, Wendy van Duijnhoven, Mart Verhagen van Kadans en Norbert van Jenx
Communicatie. Enorme dank ook aan het team van BPR Visie, die in 2 dagen tijd de capaciteit konden
vrijmaken en de technische ondersteuning en kennis konden bieden.
Dank ook aan de fijne samenwerking en flexibiliteit van onze super dagvoorzitters Raymond Reesink en
Fleur Huijs. Wat hebben we met z’n allen hard gewerkt: Vermaat Catering, studenten van Vakschool
Rijnijssel voor de hospitality, Dapp Frietfiets, een proeverij van zeewierburger van Umameats en
veganistischte pastasaus van Innogusto. Schipper Beveiliging, fotograaf Guy Ackermans, decoratie en
inrichting van Riwojo en tuincentrum De Oude Tol.

Trots op de huurders van Plus Ultra
Kijkers zaten middenin een leuke talkshow samen met Jan Jongsma (COO van Nutrileads), Wilbert de
Louw (CEO van Foodcase International) en Gerrit Smit (Managing Director van Yili Innovation). Zij
spraken over de voordelen van Wageningen Campus, en het internationale succes van Wageningen als
hart van de Foodvalley regio. Ook de ruim 200 kijkers thuis werden via Mentimeter gevraagd wat zij nog
misten op de campus. “Een gezellig kroeg en nog meer groen”, werd er geroepen.
Peter van der Vlugt (General Manager van Kubota) en Corjan van den Berg (CEO van FUMI Ingredients),
twee huurders van Plus Ultra II, spraken over het ecosysteem van start-ups, scale-ups en corporates
binnen Plus Ultra II. “Dat maakt Plus Ultra II zo interessant. We delen de ruimte met andere start-ups,
waardoor je ervaringen met elkaar kan uitwisselen en van elkaar kan leren”.
Marjolein Brasz (Managing Director van Foodvalley NL) en Rens Buchwaldt (Lid van de Raad van Bestuur
van Wageningen University & Research) gingen in gesprek over de toekomst van de agri-food sector, en
hoe innovatie binnen deze sector zijn steentje kan bijdragen aan duurzaamheid.
De opening sloot af met muziek van de oudste studenten jazzband van Nederland, de Ceresband.
Joris, mannen, bedankt!

Kijk de opening terug via de link!

