Inspelen op toekomstige
uitdagingen
De vraag naar voedsel neemt wereldwijd in de komende 40 jaar met ongeveer
65% toe. Tegelijkertijd raken fossiele grondstoffen uitgeput. Aan de sector
de uitdaging om met minder grondstoffen meer productie te realiseren. Een
gezond voedingspatroon verhoogt de kwaliteit van leven en dringt overgewicht,
obesitas en hart- en vaatziekten terug. De Topsector Agri & Food wil zowel
duurzaamheid en gezondheid de komende jaren nog meer aandacht geven.

De Nederlandse agrifoodsector is een topsector van wereldformaat. De ondernemers in de sector
zetten stevige prestaties neer. Samen vormen ze de grootste economische sector van ons land.
Ook internationaal is Nederland een belangrijke speler; we zijn bijvoorbeeld wereldwijd de
tweede exporteur van agrifoodproducten.
Duurzame veehouderij
In 2023 hebben we een duurzame
veehouderij. Door verbetering van
houderijsystemen zijn lichamelijke
ingrepen bij dieren niet meer nodig.
De dieren kunnen er hun natuurlijk
gedrag vertonen, zijn robuust en
krijgen alleen antibiotica als ze ziek
zijn. De uitstoot van ammoniak,
broeikasgassen en ziekteverwek
kende deeltjes is geminimaliseerd.

Sector duurzaam en gezond

Vrij van fossiele fosfaat en energie
Fossiele fosfaat wordt voor 2025
volledig vervangen door fosfaat
uit organische stromen. Bedrijven
implementeren bestaande en nieuwe
technologieën om energie-efficiënter
te werken en wekken gedeeltelijk of
geheel hun eigen energie op. Zo moet
2% energiebesparing per jaar worden
gerealiseerd. In 2025 is naar ver
wachting een groot deel van de be
drijven netto-producent van energie.

Wereldleider in eiwittechnologie
Nederland versterkt zijn positie op
het gebied van eiwittechnologie. De
productie van eiwitten wordt steeds
meer gebaseerd op planten,
schimmels, micro-organismen, algen
en insecten. Hiermee is het mogelijk
de CO2-voetafdruk van voedings
eiwit te halveren.

Topsector van
wereldformaat

Minder verliezen
Er gaat bij bedrijven en consumenten
nog veel voedsel verloren. Innova
ties zorgen ervoor dat de derving
in de gehele keten flink wordt terug
gedrongen. De in Nederland ontwik
kelde kennis wordt ook benut in
ontwikkelingslanden en opkomende
economieën.

Op maatschappelijk gebied werkt de sector aan een aantal interessante uit
dagingen. Hoe voed je een snelgroeiende wereldbevolking die door de
stijgende welvaart ook nog eens meer gaat consumeren? Hoe voorkom
je tegelijkertijd dat grondstofbronnen uitgeput raken? En hoe kun je
gezondere en duurzamere levensmiddelen ontwikkelen? De sector
werkt hard aan de antwoorden en heeft de beste kaarten om
deze issues op te lossen.

Een gezondere bevolking op
een gezondere aarde

Gezondere producten
Gezondere producten leiden tot gezon
dere mensen. Nederlandse bedrijven
werken hard aan producten die minder
zout, suiker of vet bevatten en toch
smakelijk zijn. Dit levert een bijdrage
aan een hogere kwaliteit van leven en
aan een kostenreductie van de (ge
zondheids)zorg omdat daarmee de op
mars van voedingsgerelateerde ziekten
als obesitas, hart- en vaatziekten en
kanker wordt teruggedrongen.

Meer weten?

Sinds 2010 ondersteunt de Topsector Agri & Food de sector om de belangrijke
maatschappelijke en economische rol nog verder te versterken. Door, samen
met overheid, ondernemers en onderzoeksinstellingen, innovatie te stimuleren.
Door ondernemers te helpen bij hun internationaliseringsplannen. Door de
regio’s in hun specifieke behoeftes te voorzien en door een goed beeld van de
sector bij consument en (potentiële)
werknemer te schetsen.

Wilt u meer weten over de Topsector Agri & Food? Neem dan een kijkje op
www.top-sectoren.nl/agrifood, op www.tki-agrifood.nl (Kennis & Innovatie)
of www.hetgroeneplein.nl (HCA).

We hebben op alle terreinen al stevige
successen behaald. De komende
jaren willen we deze successen verder
uitbouwen en nog sterker inspelen op
maatschappelijke uitdagingen. Om zo
steeds dichterbij ons ultieme doel te
komen: een gezondere bevolking op
een gezonde aarde.

U kunt zich voor de nieuwsbrief aanmelden
via www.agrifoodnieuws.nl.
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Topsector met topcijfers
Nr. 2 exporteur
agrifoodproducten
wereldwijd

Grootste industriële sector van
Nederland, Agri & Food draagt
9,2% bij aan totale BBP

Uitbouwen van de koppositie
Toegevoegde waarde:
€ 48 miljard

€ 29 miljard
primaire productie,
verwerkende
industrie,
toeleveranciers

€ 19 miljard
distributie, retail
en horeca

9,2%
Beroepsbevolking:
700.000 (bijna 10%)

Nederland leidend in
kennis en innovatie:

Van de wereldwijde top 40
voedingsmiddelenbedrijven
hebben 12 bedrijven
een belangrijke
vestiging en/of
R&D afdeling
in Nederland

Op één na hoogste
private R&D investeringen
in Agri&Food
Wageningen en Utrecht
in Europese top-10 aantal
Agri&Food publicaties

De Topsector Agri & Food wil de
internationale koploperspositie
van de Nederlandse agrifoodsector
verder uitbouwen.
Daarbij zetten we in op
zes werklijnen:
• Kennis & Innovatie
• Internationaal leiderschap
• Maatschappelijke waardering
• MKB en regio
• Human Capital Agenda
• Duurzaamheid
Kennis & Innovatie
• TKI Agri & Food coördineert pu
bliek-private samenwerking (PPS)
in onderzoek en innovatie
• Afstemming onderzoeksagenda
van kennisinstellingen op behoefte
bedrijfsleven
•	Vraagsturing richting DLO, TNO en
NWO
• MKB-loket ondersteunt MKB-ers
•	Versterken leidende rol in
Europees onderzoek en innovatie

Belangrijkste resultaten
Kennis & Innovatie;
48 PPS-en met DLO en TNO gestart,
financiering, publiek: 17,5 miljoen euro
en privaat: 25 mln, 183 deelnemende
partijen incl. 7 productschappen,
57 MKB-bedrijven

MKB & Regio;
vorming nationaal netwerk van
16 regionale agrifoodclusters,
40 MKB valorisatieprojecten
gestart met 42 deelnemers

Internationaal leiderschap;
15 projecten met 60 MKB bedrijven
in 9 focuslanden

Verspilling te lijf
Foodcase werkt met steun van
de Topsector aan een nieuwe
generatie vliegtuigmaaltijden die
zonder in te vriezen toch lang
houdbaar zijn. Daarmee komt
een einde aan de hoge verspilling
van maaltijden. Tegelijkertijd zijn
de maaltijden ook nog een stuk
smakelijker.

Internationaal leiderschap
• Ontwikkelen en stimuleren van
internationale samenwerkingsprojecten met MKB
• Matchen en verbinden van
business partners
• Faciliteren van overheids
ondersteuning

Zijstromen optimaal benut
De PPS ‘Bouwstenen voor duurzame
verpakkingsmaterialen
op basis van agro-zijstromen’
ontwikkelt technologieën voor
de winning van suikerzuren uit
zijstromen zoals suikerbieten
pulp, fruitafval of zeewieren. De
materialen worden gebruikt als
verpakkingen.

Gesloten kringlopen
De PPS ‘Meerwaarde mest
mineralen’ wil de voer-mestkringlopen zoveel mogelijk sluiten. Zo
worden grondstoffen optimaal
gebruikt en worden tegelijkertijd
verliezen geminimaliseerd.

Maatschappelijke waardering
• Kloof tussen voedselproducenten
en consumenten dichten
• Ontwikkeling monitor
maatschappelijke waardering
• Vergroten maatschappelijk draag
vlak sector
MKB en regio
• Stimuleren van netwerken van
innovatieve koplopers
• Ontwikkelen van een strategisch
partnerschap met de regio’s
• Afstemming van inzet mensen en
middelen van (semi)overheden,
kennisinstellingen, financiële in
stellingen en branches
• Effectieve ondersteuning van MKB
bij toepasbaar maken van kennis
in nieuwe producten, processen en
diensten en bij internationalisering

Nieuwe eiwitten
Ojah ontwikkelt met steun van
de Topsector nieuwe vleesvervangende producten op basis
van lupine en algen. Deze producten vormen nieuwe, smakelijke alternatieven voor vlees.

Gezonde producten
De PPS Top Institute Food and
Nutrition werkt aan nieuwe

technologieën om smakelijke
voedingsmiddelen te maken met
minder zout, suiker en vet. Daarnaast wordt kennis ontwikkeld
om ouderen langer mobiel en
gezond te houden.

Human Capital Agenda (HCA)
• Versterken van interactie tussen
onderwijs en bedrijfsleven
• Agro-opleidingshuis als structurele,
professionele leeromgeving
• Effectieve samenwerking realiseren
tussen bedrijven en onderwijs in de
regionale economische clusters
• Actieve inbreng van het bedrijfs
leven en het onderwijs in het
Techniekpact
• Jongerenperspectief inzetten voor
HCA

Duurzaamheid
• Tweemaal de toegevoegde waarde
met de helft minder input
• Ontwikkeling van duurzame,
innovatieve voedselsystemen
• Nauwe samenwerking met
Alliantie Verduurzaming Voedsel
en Uitvoeringsagenda Duurzame
Veehouderij

