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Topsectorbeleid
Redactie KNPV

Voor wie onbekend is met het topsectorenbeleid,
worden enkele hoofdlijnen hier geschetst. De
tekst is grotendeels gebaseerd op www.topsectoren.nl en www.rvo.nl.
Topsectoren zijn werkvelden waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd
in uitblinken. Het bedrijfsleven, universiteiten,
onderzoekscentra en de overheid werken samen
aan kennis en innovatie om deze positie nog
sterker te maken. Binnen iedere Topsector hebben
de partijen zich gebundeld in Topconsortia voor
Kennis en Innovatie (TKI). De TKI’s hebben onderzoeksagenda’s en doelstellingen opgesteld voor de
komende jaren. In de TKI’s zoeken ondernemers
en wetenschappers van de negen topsectoren samen naar manieren om vernieuwende producten
en diensten op de markt te brengen. De uitwerking is gestart.
Iedere innoverende ondernemer kan aansluiten
bij de Topsectoren. Dat geldt ook voor MKB-ondernemers. Iedere Topsector heeft eigen mogelijkheden waar bedrijven gebruik van kunnen maken.
Op www.rvo.nl vindt u uitgebreide informatie over
de topsectoren en de stimuleringsmogelijkheden.

Negen Topsectoren
Er zijn negen topsectoren voor Nederland benoemd.
• Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
• Agri & Food
• Chemie
• Creatieve Industrie
• Energie
• High Tech
• Logistiek
• Life Sciences & Health
• Water
Elke sector heeft haar eigen topteam, met onderzoekers, ondernemers en de overheid (de ‘gouden
driehoek’). Voor elk van de negen topsectoren is
een innovatiecontract gemaakt, met daarin maatregelen, plannen en afspraken om de topsectoren
de komende jaren te versterken. Plantgezondheid
heeft een plaats in Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri & Food, maar de afspraak is dat
plantgezondheid onder Tuinbouw en Uitgangsmateriaal wordt opgepakt.
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Tuinbouw & Uitgangsmaterialen in meer
detail
De topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
omvat alle plantaardige ketens in het tuinbouwcomplex. Voor uitgangsmaterialen geldt het totale
plantaardige agrocomplex.
De topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
wil in 2020 wereldmarktleider zijn in duurzame
oplossingen. De belangrijkste maatschappelijke taak voor de komende decennia is en blijft
het voorzien in de wereldwijde en toenemende
vraag naar gezond, veilig en voldoende voedsel.
Daarnaast spelen ontwikkelingen als de toenemende verstedelijking (leefbaarheid in steden), de
klimaatverandering en het schaarser worden van
natuurlijke hulpbronnen (vruchtbare bodem, water, energie en mineralen). De topsector kan een
grote bijdrage leveren aan het oplossen van deze
vraagstukken. Hiervoor zien de bedrijven samenwerking tussen de verschillende tuinbouwketens,
dienstverlening en kennisinstellingen als onmisbaar. Deze samenwerking zorgt namelijk voor een
sterke concurrentiepositie. Tegelijkertijd kan de
toegevoegde waarde van de sector verdubbelen.
Het topteam heeft kansen en knelpunten voor de
sector in kaart gebracht en in 2012 haar innovatiecontract gepresenteerd. De economische en
innovatietop bereiken en die positie vasthouden en
uitbreiden is een echte uitdaging. Om de uitdagingen en kansen vorm te geven, heeft de sector vier
innovatiethema’s benoemd. Deze thema’s vormen de
basis voor de Uitvoeringsagenda 2012-2016. Dit zijn:
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1. Meer met minder
De wereld vraagt dringend om innovatieve
maatschappelijke oplossingen: oplossingen om
met minder ruimte, water en energie in 2020 naar
verwachting 7,7 miljard mensen aan kwalitatief
hoogwaardig voedsel en aan duurzaam geteelde
sierteeltproducten te helpen. Voor gewasveredeling ligt de uitdaging in het bereiken van een
hogere opbrengst met minder energie, water en
mineralen.

2. Voedselveiligheid en -zekerheid
De wereld heeft dringend behoefte aan innovatieve oplossingen waarmee voor de volksgezondheid
gevaarlijke ziekten of plagen vermeden of snel
kunnen worden herleid. Zo’n oplossing beperkt
het risico op het uitbreken en het verspreiden van
een (voedsel)crisis.

3. Gezondheid en welbevinden
Gezonde voeding en ook een gezond leef-, woonen werkklimaat zijn nodig om de voortdurend
stijgende gezondheidskosten te stoppen en bij
te dragen aan geluk en welbevinden. De gezond-

heidskosten stijgen als gevolg van welvaartsziekten als hart- en vaatziekten, obesitas en bepaalde
kankervormen. Met gezonde voedingsproducten
(groenten en fruit) en sierteeltproducten (inclusief
groeninrichting) draagt de topsector bij aan een
gezonde en leefbare woon-, werk- en leefomgeving.

4. Samenwerkende waardeketen
In onze huidige maatschappij vraagt de moderne
internationale consument innovatieve oplossingen en efficiënt, duurzaam ingerichte en economisch rendabele ketens om aan de vraag om
tuinbouwproducten te voldoen. De topsector wil
kennis en inzicht in het consumentengedrag om
beter aan deze vraag te kunnen voldoen en voedselverspilling te voorkomen.
De thema’s kennen dwarsverbanden met de
agenda’s voor Agri & Food, Water, Logistiek, Life
Sciences & Health, Energie, Chemie/biobased
economy. Met de topsector Agri & Food worden
diverse onderzoeksprogramma’s gezamenlijk
geprogrammeerd.

Ochtendsessie
Ir. Haakzaal

Precisielandbouw en Robotica
Corné Kempenaar1,
Piet Jan van de Marel2,
Jan Bouwman3,
Corné Kocks4 &
Kees Westerdijk4

Wageningen UR
2
Kverneland Group
3
Syngenta
4
CAH Vilentum

Vier korte presentaties, enkele inspirerende
filmpjes en een inhoudelijke discussie over wat
al gebeurt en wat gewenst is in de topsectoren op
het thema precisielandbouw en hoe dit bijdraagt
aan verduurzaming van gewasbescherming. De
presentaties komen vanuit betrokken partijen uit
het onderzoek, het bedrijfsleven en het onderwijs.

(PPL) is in 2013 afgesloten. In enkele PPS-en
wordt momenteel R&D gedaan aan voornoemde
onderwerpen of worden toepassingen onderzocht.
Aan nieuwe PPS-en wordt gewerkt. Is dit afdoende?

Onderzoek

Vanuit het bedrijfsleven worden twee presentaties
gegeven. De sprekers gegeven hun visie op hoe
precisielandbouwtechnologie kan bijdragen
aan verduurzaming van gewasbescherming en
hoe zij daar binnen hun bedrijven mee omgaan.
Ze geven daarbij aan hoe ze met onderzoek en
onderwijs omgaan. De bedrijven zijn betrokken bij
topsectorprojecten.

Bedrijfsleven

1

Vanuit het onderzoek wordt een overzicht
gegeven van Publiek Private Samenwerkingen
(PPS-en) in de topsectoren Agri en Food (A&F) en
Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (T&U), die R&D
uitvoeren op het raakvlak van precisielandbouw
en gewasbescherming. Bij precisielandbouw/
precisiegewasbescherming gaat het om
onderwerpen als sensing, plaatsbepaling (GNSS),
big data, decision support, pleksgewijze uitvoering,
integrale aanpak, automatisering, robotisering,
standaardisatie, etc.. Programma Precisielandbouw
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