
Actieagenda Agrofood meets Hightech 
Duurzaam, slim en vernieuwend



Toch is de toppositie van de Brabantse agrofoodsector niet vanzelfsprekend. We staan voor grote uitdagingen. 
Intensivering van landbouw en veeteelt staat op gespannen voet met milieubelangen, gezondheid van mensen en 
dierenwelzijn. Bovendien is het verdienmodel van kostenvermindering op de langere termijn niet houdbaar en is 
de uitdaging voor ons om te komen tot een duurzame, gezonde en kwalitatieve voedselproductie en –voorziening.

Onze voedselproductie vraagt om vernieuwing. Wat we willen bereiken is een economisch sterke agrofoodsector 
die de maatschappij een goede dienst bewijst op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en welzijn van men-
sen en dieren, en kwalitatief hoogwaardige producten. Om dat te bereiken is het belangrijk dat we samen heldere 
keuzes maken, krachten bundelen en doorpakken.

Focus op kansrijke kruisbestuivingen
Met het Brabantse Innovatieprogramma Agrofood geven wij ondernemende partners met vernieuwende  
ideeën een stevige duw in de rug. Sinds 2014 is vanuit het Innovatieprogramma breed ingezet op stimulering  
van innovatie in de agrofoodsector en denken we actief mee over de uitvoering. Met succes! Tegelijk vragen de  
razendsnelle ontwikkelingen in agrofood om nieuwe keuzes en acties. In de komende periode tot 2020 focussen 
we daarom onze activiteiten op kansrijke kruis bestuivingen van agrofood met drie andere sectoren:

• Agrofood & Hightech
• Agrofood & Circulaire Economie
• Agrofood & Gezondheid  

Agrofood en Hightech als speerpunt
De combinatie Agrofood en Hightech heeft onze prioriteit. Een vanzelfsprekende keus als je bedenkt dat de 
sectoren agrofood en hightech samen de belangrijkste economische pijlers van Brabant vormen. Tel daarbij op 
de sterke Brabantse kennisinfrastructuur, een ondernemende overheid en betrokken partnerorganisaties. Met onze 
Actieagenda Agrofood meets Hightech willen we de Brabantse agrofood in snel tempo verder vernieuwen, waarbij 
we dankbaar gebruikmaken van geavanceerde technologiekennis en -toepassingen. Hiermee creëren we nieuwe 
businesskansen voor zowel agrofood als hightech. 

Duurzaam, slim en vernieuwend
Agrofood zit Brabant in de genen. Brabant is trots op haar economisch groeiende en bloeiende agrofoodsector. 
Provincie Noord-Brabant wil de agrofoodsector internationaal verder versterken. Sterker, we gaan voor de top. 
Met de Actieagenda Agrofood meets Hightech willen we samen met onze partners een versnelling bereiken binnen 
het Innovatieprogramma Agrofood 2020, zodat  Brabant bij de duurzaamste, slimste en meest vernieuwende 
agrofoodregio’s van Europa hoort.

Onze ambitie
Brabant staat in 2030 nationaal en internationaal bekend als innovatieve proeftuin en businessmarkt voor 
hightech- en datatoepassingen in de Agrofood, gericht op een duurzame en kwalitatieve voedselproductie.



Wat willen we bereiken? 
• Meer werkgelegenheid in Brabant.  

In de Brabantse hightechsector werken maar liefst 
zo’n 450.000 mensen, in de Brabantse agrofoods-
ector zo’n 740.000. Een kruisbestuiving tussen beide 
sectoren kan de totale werkgelegenheid aanzienlijk 
vergroten.

• Meer economische groei in Brabant.  
De productie van de Brabantse hightech bedraagt nu 
ruim 120 miljoen euro, de productie van agrofood 
ruim 136 miljoen euro. Actieve samenwerking tussen 
beide sectoren kan de productie een flinke extra 
boost geven.  

• Oplossen maatschappelijke knelpunten.  
De huidige intensieve agrofoodproductie is belas-
tend voor het milieu en de gezondheid van mensen 
en dieren. Een duurzame, gezonde en kwalitatieve 
agrofoodsector dient de samenleving. 

• Vernieuwingen die meer dan 30% rendement leveren.  
Denk hierbij aan minder verspillen, groter welzijn 
voor mensen, minder gebruik van pesticiden en 
groter dierenwelzijn.  

• Voedselproductie meer gericht op kwaliteit. 
Brabant produceert grote hoeveelheden voedsel. 
Maar de grenzen van de groei zijn bereikt.  
We willen een meer kwalitatieve productie die 
toegevoegde waarde geeft. Denk hierbij aan vertical 
farming (het hele jaar door, 24 uur per dag, voedsel 
produceren in een gecontroleerde en geïsoleerde 
omgeving in een gebouw). 

• Groeiende export.  
We willen meer export van producten, diensten en 
systemen.



Thema’s binnen  
Agrofood en Hightech 

Ook binnen de combinatie Agrofood en Hightech focussen  
we onze activiteiten. We richten ons op de volgende kansrijke thema’s:

• Smart Farming
• Smart Processing
• Eiwittransitie/Verwaarding 
• Dataficatie 



Smart farming 
Met slimme technieken en minder middelen willen  
we grotere opbrengsten en meer winst behalen.  
We richten ons op precisielandbouw en -veeteelt, 
en vertical farming.
 
• Hoe zetten we smart farming in?  

We verbinden proeftuinen en proefprojecten met 
elkaar en we bouwen deze verder uit, ontwikkelen 
sterke businessideas/modellen, stemmen vraag en 
aanbod op elkaar af, en ondersteunen actief onder-
scheidende concepten.  
 

• Concrete acties:
 » Bundelen van initiatieven rondom het  

project Proeftuin voor Precisielandbouw,  
met onder meer het ICAReS-project in 
West-Brabant en Nationale Proeftuin  
Precisielandbouw, met inzet van OP-Zuid- 
financiering. We begeleiden concrete  
businessideas en kennisontwikkeling, en we  
ondersteunen de ontwikkeling van nieuwe  
innovatieve systemen.

 » Helpen van koplopers om nieuwe business-
modellen en onderscheidende concepten te 
realiseren.

 » Uitrollen van Smart Dairy Farming over  
andere sectoren dan melkvee, binnen 
Brabant.

 » Stimuleren van deelname van bedrijven aan  
diverse Europese projecten, onder meer EIT 
Food.



• Wat zijn de uitdagingen bij precisielandbouw  
en -veeteelt? 
 » De markt: agrariërs hebben smart farming nog 

niet breed omarmd, velen zijn nog niet overtuigd 
van technologische mogelijkheden en de meer-
waarde van systeemintegratie; wet- en regelge-
ving zijn beperkend met betrekking tot drones 
en automatisch rijden, en de wetgeving rond het 
eigenaarschap van data is niet waterdicht.

 » Talent: we hebben behoefte aan multidisciplinair 
en gespecialiseerd technisch personeel (ICT, 
systeemintegratoren).

 » Faciliteiten: ontsluiting en verbinding van  
faciliteiten en initiatieven.

 » Kennis: kennisontwikkeling ten aanzien van sys-
teemintegratie is belangrijk, evenals verbinden van 
kennisinstellingen met (innovatieve) bedrijven.

 » Kapitaal: beperkte kapitaalkracht van de primaire 
sector, geen overtuigende businessmodellen en 
businesscases.

• Wat zijn de uitdagingen bij vertical farming? 
 » De markt: business cases zijn nog onvoldoende 

financieel onderbouwd; in Nederland is vertical 
farming nog niet rendabel; het accent moet lig-
gen op toegevoegde waarde (smaak, kwaliteit) 
en kostenreductie ten opzichte van kassenteelt.

 » Talent: vertical farming is minder populair bij 
hightech studenten, het is een uitdaging om ge-
kwalificeerd personeel te vinden.

 » Faciliteiten: de infrastructuur kan worden versterkt 
door demonstratieopstellingen te maken om 
draagvlak te winnen bij de consument.

 » Kennis: het verbinden van kennisinstellingen met 
(innovatieve) bedrijven.

 » Kapitaal: businesscases zijn vaak niet  
overtuigend voor financiers.



Smart processing 
Met slimme technieken willen we verspilling van voedsel 
voorkomen en verminderen, reststromen verwaarden, 
houdbaarheid verlengen en voedselveiligheid  
vergroten. 

• Hoe zetten we smart processing in?  
We willen proeftuinen en proefprojecten met elkaar 
verbinden en winstgevend maken met overtuigende 
businessideas, een goede match van vraag en  
aanbod en onderscheidende concepten. 
 

• Concrete acties:
 » Procesondersteuning rondom het project  

Verspilling in Veghel (o.a. Food Waste  
Experts in samenwerking met Threesixty). 

 » Procesondersteuning bij de opschaling van 
het Food Techpark Brainport (FTB), en de 
begeleiding van diverse businessideas.

 » Helpen van koplopers in de foodindustrie 
om nieuwe businessmodellen en onder-
scheidende concepten te ontwikkelen; 
deelname van bedrijven aan Europese 
projecten: Food2020, Food Hero’s, Food 
from Food en CoteMaco.

 » Uitvoering van projecten afstemmen op de  
provinciale agenda Circulaire Economie.



• Wat zijn de uitdagingen bij het verwaarden van 
reststromen? 
 » De markt: verspilling van voedsel is maatschap-

pelijk een groot thema. Maar het tegengaan van 
verspilling stuit op problemen, deels veroorzaakt 
door een complexe marktdynamiek. Uitdaging is 
ook om goede verdienmodellen te maken. 

 » Talent: er is een tekort aan technisch opgeleid 
personeel, een betere aansluiting is nodig van de 
thematiek bij het wetenschappelijk onderwijs.

 » Faciliteiten: het mkb heeft nog onvoldoende 
toegang tot test- en ontwikkelfaciliteiten; het faci-
literen van expertise in voedselverspilling bevindt 
zich nog in de opstartfase.

 » Kennis: er is onvoldoende kennis van datascience 
om verspilling tegen te gaan; het mkb heeft nog 
te weinig toegang tot aanwezige kennis. 

 » Kapitaal: er zijn nog weinig overtuigende busi-
nesscases voor financiering.

• Wat zijn de uitdagingen bij verlengde houdbaar-
heid? 
 » De markt: de keten is lang en complex, waar-

door kleine partijen moeilijk op gang komen; de 
consument is nog niet bereid om meer te betalen 
voor langere houdbaarheid. 

 » Talent: er is meer hoger en anders opgeleid  
personeel nodig; op termijn dreigt een tekort  
aan MBO-gekwalificeerde foodprocessors.

 » Faciliteiten: Food Tech Brainport is toe aan  
opschaling.

 » Kennis: er is behoefte aan kennis in applicatie-
mogelijkheden en (big) data, en het toegankelijk 
maken van kennis voor het mkb.

 » Kapitaal: er zijn nog weinig overtuigende  
businesscases voor financiering.



Eiwittransitie en verwaarding 
Met slimme technieken willen we vervangers voor  
dierlijke eiwitten/vlees maken. De kweek van insecten 
is een speerpunt. Dit is een betrekkelijk nieuw werk-
veld. 
• Hoe zetten we eiwittransitie en verwaarding in?  

We willen proeftuinen en innovatieve hotspots verder 
laten groeien, met het oog op de ontwikkeling van 
nieuwe en haalbare businessideeën en –modellen. 
Dit willen we bereiken door het goed matchen van 
vraag en aanbod, het maken van onderscheidende 
concepten en het opschalen van activiteiten.  
 
Concrete acties:
 » Het ondersteunen van koplopers; het stimuleren 

van het ontwikkelen van kennis op basis van de 
behoefte van bedrijven; het aansluiten bij en 
afstemmen van projecten met kennisinstellingen.

 » Deelname aan Europese projecten is een doel-
stelling. 

• Wat zijn de uitdagingen bij transitie van plant-
aardige en dierlijke eiwitten?
 » De markt: het is een uitdaging om met groot-

schalige productie toegevoegde waarde te 
krijgen. De grootste uitdagingen voor de groot-
schalige kweek en toepassingen van insecten 
als (dier)voedingsgrondstof liggen op het gebied 

van wet- en regelgeving en in de snelheid waar-
mee we schaalvergroting van de insectenproduc-
tie en kostprijsverlaging kunnen realiseren.

 » Talent: er is behoefte aan talent op dit relatief 
nieuwe terrein.

 » Faciliteiten: er is een groeiende behoefte aan 
test- en experimenteerruimte.

 » Kennis: er is nog te weinig specifieke onder-
zoeks- en kennisontwikkeling op eiwitten.

 » Kapitaal: er is een beperkt aantal overtuigende 
businesscases voor financiering.

• Wat zijn de uitdagingen bij het halen van eiwit  
uit reststromen?
 » De markt: eiwit is erg goedkoop. Eiwit uit rest-

stromen kan hierdoor moeilijk concurreren met 
“reguliere” eiwitten. Om eiwitten uit reststromen 
concurrerend te maken, is het belangrijk om  
businesscases aan te vullen met andere verdien-
mogelijkheden, bijvoorbeeld door ook andere 
stoffen uit de reststromen te verwaarden.

 » Talent: er is tekort aan technisch personeel.
 » Faciliteiten: het ontsluiten van faciliteiten voor 

bedrijven.
 » Kennis: het gaat om een relatief nieuw terrein,  

de kennis is nog volop in ontwikkeling.
 » Kapitaal: er zijn nog weinig overtuigende  

businesscases voor financiering.



Dataficatie 
Hierbij gaat het om nieuwe (big) data, ICT-gedreven 
ketenconcepten, nieuwe bedrijfsideeën en  
product-marktcombinaties, en test- experimenteer- en 
ontwikkelruimte voor bedrijven en studenten. 

• Hoe zetten we dataficatie in?  
We maken nieuwe businessmodellen op alle onder-
delen van de voedselketen, we stemmen vraag en 
aanbod goed af, we gaan verspilling tegen, we ver-
groten transparantie en vergroten voedselveiligheid 
en voedselzekerheid, we ontwikkelen nieuwe kennis 
in het complexe voedselproductiesysteem. 
 

• Wat zijn de uitdagingen bij dataficatie? 
 » Er is geen duidelijke regie op dataficatie in de 

keten: wie neemt de regie voor samenwerking? 
 » Er is nog te weinig verbinding tussen ICT/data 

en de agrosector.
 » Er is nog onvoldoende erkenning door indivi-

duele bedrijven en de keten als geheel voor het 
belang en de kracht van ICT/data.  

 » Er is een tekort aan getalenteerd personeel.
 » De effecten van dataficatie zijn op korte termijn 

vaak niet zichtbaar.

• Concrete acties:
 » Ondersteunen van het businessplan voor DataLab, gericht op de leer- en experimenteeromgeving  

voor nieuwe business. Dit met behulp van (big) data en higtech sensortechnologie, vision, en ICT/ 
automatisering.

 » Stimuleren van nieuwe samenwerkingsverbanden op HBO en academisch niveau en afstemmen  
op de behoeften van het bedrijfsleven.

 » Ondersteunen van initiatieven om te komen tot standaarden voor het uitwisselen van data,  
en initiatieven tot samenwerking en delen van data, bijvoorbeeld met data coöperaties. 

 » Propageren van open data.



Provincie Noord-Brabant 2018

Versterk de Brabantse Agrofood!
De uitvoering van de Actieagenda Agrofood meets 
Hightech kan alleen maar slagen als ondernemers,  
kennisinstellingen en intermediairs hun expertise,  
innovatieve kracht en visie gezamenlijk inzetten om  
de Brabantse agrofoodsector naar een hoger plan te 
tillen. Goede initiatieven zijn meer dan welkom.

Meer informatie over het Innovatieprogramma 
Agrofood kunt u vinden op de provinciale website 
en op het UBA 2020 platform.

https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/platteland/agrofood-in-brabant/innovatie-agrofood.aspx
http://brabantse-agrofood2020.nl/default.aspx
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