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Made in Holland in het kwadraat. Dit rapport beschrijft de ‘perfect 

fit’ van de combinatie van een drietal topsectoren: Agro & Food, 

Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en High Tech Systemen & 

Materialen. Wij zijn er van overtuigd dat multidisciplinair denken 

en het samenbrengen van kennis uit deze – op het eerste gezicht – 

zeer uiteenlopende sectoren zal leiden tot nieuwe oplossingen. 

Oplossingen voor wereldproblemen.

Ook dit rapport is een product van samenwerking. ABN AMRO 

heeft ervoor de samenwerking gezocht met twee actieve 

brancheverenigingen: de NEVAT en de Federatie Agrotechniek. 

Onderzoek en verhelderende interviews met leden van deze 

brancheverenigingen hebben de basis gevormd voor dit rapport. 

Het rapport heeft als doel de barrière te slechten tussen de drie 

topsectoren door informatie te verschaffen over de verschillende 

ketens, de ontwikkelingen, de grote uitdagingen en de 

belangrijkste Nederlandse spelers binnen de agrotechnische 

industrie.

Ons doel is bereikt als ondernemers uit deze drie topsectoren 

elkaar beter leren begrijpen en actief elkaar gaan opzoeken om 

samen oplossingen te bedenken. Dit zal een win-win situatie 

opleveren voor zowel de agrotechnische industrie, als ook de high 

tech systems industrie. Met andere woorden: Made in Holland2!

De reis start hier…

Wilbert Hilkens David Kemps    

Sector Advisory / Agri Sector Advisory / Industrie 

ABN AMRO ABN AMRO
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Vier redenen om als ondernemer niet 
stil te blijven zitten

1. Groeiende wereldbevolking, dreigend voedseltekort. De 

wereldbevolking groeit snel, van 7 miljard eind 2011 tot 9,2 

miljard in 2050. En ook de welvaart neemt toe:  het aantal 

mensen dat tot de ‘middenklasse’ behoort, zal in 2030 drie 

miljard hoger zijn dan vandaag. Die ontwikkeling vraagt niet 

alleen om meer voedsel - terwijl  er nu al tekorten zijn aan 

agrarische grondstoffen - maar ook om meer gevarieerd 

voedsel van goede kwaliteit. 

2. Verhogen productiviteit, reduceren verspilling. Voor het 

opvoeren van de productiviteit van de wereldwijde land- en 

tuinbouw moeten de investeringen in agrotechnische 

equipment met naar schatting 6,7%  per jaar omhoog, tot  

173 miljard dollar in 2016. Het verminderen en voorkomen van 

verspilling is een andere grote uitdaging. McKinsey becijfert 

die wereldwijd op zo’n 180 miljard dollar, bij ongewijzigd beleid 

oplopend tot 300 miljard dollar over enkele jaren.

3. Leidend in land- tuinbouw. Nederland heeft een uitstekende 

agrotechnische industrie, getuige het feit dat onze land- en tuin-

bouw sinds jaar en dag nummer 1 in de wereld is en de 

productie-efficiency vijf maal hoger ligt dan het Europees 

gemiddelde. Dat verklaart waarom  Agro & Food en Tuinbouw & 

Uitgangsmaterialen behoren tot de (negen) topsectoren van de 

Nederlandse economie. Maar de wereldwijde concurrentie zit 

niet stil: om de voorsprong te behouden is er werk aan de 

winkel. Daar komt bij dat de Nederlandse boeren en tuinders al 

jaren geplaagd worden door lage marges, waardoor ze alleen 

willen en kunnen investeren in innovaties die hun kosten 

evident verlagen en/of hun toegevoegde waarde verhogen. 

Internationaal is er met name behoefte aan technologie die 

schaalvergroting faciliteert.

4. Leidend in volatiele high tech. Nederland beschikt ook over 

een uitmuntende sector High Tech Systemen & Materialen 

(HTSM), die daarom ook het predicaat topsector heeft gekregen.  

Neem ASML, met wereldwijd een ijzersterke positie in 

halfgeleiders – een markt die cruciaal is, want waar zit 

tegenwoordig geen chip meer in?  Maar de HTSM-bedrijven 

hebben te maken met volatiele markten. In de halfgeleidersecor, 

bijvoorbeeld, is sprake van hoge pieken en diepe dalen. En de 

solarsector gaat momenteel gebukt onder een wereldwijde 

overcapaciteit. Een minder cyclische markt, als de agro & food 

en tuinbouw & uitgangsmaterialen, zou de stabiliteit van deze 

topsector sterk ten goede komen.

Kortom, majeure en mondiale vraagstukken schreeuwen om 

goede oplossingen – en bieden onze sterke HTSM-sector 

geweldige kansen om te differentiëren door nieuwe afzetmarkten 

te betreden.

Lopende ontwikkelingen

Een aantal ontwikkelingen die deze vraagstukken kunnen helpen 

oplossen en waarop de agrotechnische industrie en 

kennisinstellingen reeds inspelen, zijn:

 ▶ Schaalvergroting: in Nederland, maar meer nog in 

opkomende landen als China en Rusland, neemt de schaal van 

het boeren- en tuindersbedrijf ras toe. Verschillende 

Nederlandse agrotechnische bedrijven spelen hier op in met 

een aanbod van technologie waarmee grote aantallen dieren 

en grote oppervlaktes akkerland of kassenteelt verzorgd en 

bewerkt kunnen worden met weinig mankracht en met een 

verbetering van de  productkwaliteit.

 ▶ Precision farming: in de keten is ruimte voor efficiency-

verbetering. Nieuwe (online) informatiesystemen vertellen de 

boer exact waar hij (niet) moet beregenen, bemesten of oogsten. 

Daarnaast zijn er systemen die dieren op het juiste moment de 

juiste (hoeveelheid en kwaliteit) voer aanbieden – waardoor  de 

opbrengst fors wordt verhoogd en op schaarse grondstoffen 

wordt bespaard.

 ▶ Verspillingsreductie: er wordt gewerkt aan chips die de 

eindconsument – als grootste verspiller – veel meer zeggen 

over de status van producten dan enkel de houdbaarheids-

datum. Ook wordt er gedokterd opslagsystemen voor 

agrarische producten waardoor deze langer hun kwaliteit 

behouden.

 ▶ Gentechnologie: de planten- en dierenvariaties die het best 

aansluiten op de consumentenwens worden geselecteerd 

voor reproductie van de volgende generatie. Inzicht in de 

genetische eigen-schappen bespaart jaren wachten tot de 

volgende generatie volwassen is geworden en zijn kwaliteiten 

kan tonen. Gentechnologie ondersteunt en versnelt dit. 

 ▶ Communicatiestandaardisatie: de technologie om communi-

catie in de foodketen, van boer tot retail, te optimaliseren is 

steeds breder beschikbaar. Wat nogal eens ontbreekt, is de 
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bereidheid onder de ketenspelers om zich te conformeren aan 

de communicatiestandaard die in de keten geldt, maar ook hier 

worden vorderingen gemaakt. 

 ▶ Duurzaamheid: in de land- en (vooral) de tuinbouw wordt veel 

energie verbruikt. De eerste energie-neutrale stallen en kassen 

zijn inmiddels op de markt. Steeds meer consumenten zijn 

bereid wat meer te betalen voor een ei of stukje vlees dat 

‘diervriendelijk’ is geproduceerd. De agrotechnische industrie 

weet die vraag steeds beter te beantwoorden. 

 ▶ Co-creatie: consumenten willen tegenwoordig niet alleen 

weten hoe voedsel geproduceerd wordt; we willen ook 

meedenken over hoe dat kan of moet. Het internet biedt 

daarvoor het platform.

 ▶ Wet- en regelgeving: de land- en tuinbouw is in Nederland – 

en Europa – sterker gereguleerd door overheden dan elders in 

de wereld. Dat dwingt onze agrotechnische industrie als eerste 

met innovaties te komen, wanneer dit ook in de betreffende 

landen gaat spelen.

Versnelling vergt ook samenwerking tussen 
sectoren

Deze ontwikkelingen leiden niet vanzelf tot gewenste en tijdige 

oplossingen om kwantitatief en kwalitatief te voorzien in de 

voedingsbehoefte van de groeiende wereldbevolking. Een 

versnelling van het innovatievermogen van de agrotechnische 

industrie is noodzakelijk. Het antwoord daarop is samenwerking 

tussen uiteenlopende wetenschappelijke en vakinhoudelijke 

disciplines. Veel agrotechnische oplossingen zouden vandaag niet 

bestaan zonder bijvoorbeeld de combinatie van mechanische en 

elektronische (lees: mechatronische) innovaties. Het besef dat je 

wetenschappers en onderzoekers van verschillende disciplines 

bijeen moet brengen voor ‘doorbraak’-innovaties, heeft de laatste 

jaren gelukkig breed postgevat.

Echter samenwerking tussen economische sectoren – dus over 

de grenzen van de eigen sector heen – staat echter nog in de 

kinderschoenen. En ook die is broodnodig. In het topsectoren-

beleid zijn miljoenen gereserveerd om wetenschappers, onder-

zoekers en ondernemers binnen die sectoren tot samenwerken te 

stimuleren. Maar samenwerking tussen de topsectoren is helaas 

nog geen uitgesproken onderdeel van dat beleid.

Voor duurzame verhoging van volume en kwaliteit van de 

voedselproductie is de samenwerking tussen drie topsectoren 

buitengewoon relevant: tussen Agro & Food en Tuinbouw & 

Uitgangsmaterialen enerzijds en High Tech Systemen & 

Materialen anderzijds. Binnen HTSM is de knowhow aanwezig of 

liggen de innovaties zelfs al op de plank om de land- en tuinbouw 

en de agrotechnische industrie verder te helpen. Om ziektegedrag 

van kippen nog sneller waar te nemen; om dieren nog meer 

ruimte te geven terwijl de efficiëntie en effectiviteit omhoog gaat; 

om in de groenteteelt nog adequater op retailacties te kunnen 

reageren en zo verspilling te voorkomen en opbrengsten te 

verhogen; om in de kassen de benodigde hoeveelheden fossiele 

brandstoffen en water met 90 procent te reduceren – en zo 

kunnen we nog wel even doorgaan. 

Andersom biedt de agrotechnische industrie de HTSM-sector 

kennis en knowhow van de land- en tuinbouw – en daarmee de 

mogelijkheid om nieuwe, snelgroeiende afzetmarkten te 

betreden. Vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid én 

gezond ondernemerschap.

Aanbevelingen

Om ondernemers in topsectoren die elkaar niet vanzelf 

ontmoeten, bijeen te brengen, adviseren wij op grond van het 

vorenstaande:

 ▶ Samenwerkend innoveren: co-creëren vergt openheid, wie 

geeft krijgt. Een goede oriëntatie op open innovatie en het 

selecteren van strategische partners is daarbij cruciaal. 

 ▶ Beurzen, congressen en seminars van andere sectoren kunnen 

die oriëntatie en co-creatie stimuleren. Dit geldt ook voor 

cross-industriële brainstormsessies.

 ▶ Ingenieurs en andere (nieuwe) medewerkers uit ‘die andere 

topsector’ kunnen voor nieuwe ideeën zorgen.

 ▶ In het beleid van de drie betrokken topsectoren moeten de 

mogelijkheden die cross-overs met andere sectoren bieden, 

veel meer centraal komen te staan (en niet verstopt worden in 

bijlages). Participeer als ondernemers in deze programma’s 

waarin wetenschap en bedrijfsleven samenkomen. 

Brancheorganisaties als de NEVAT en de Federatie 

Agrotechniek kunnen hierbij ondersteunen.

 ▶ ABN AMRO kent uw topsector (en de andere) en heeft er een 

groot, persoonlijk netwerk. De bank kan dus zorgen voor 

introducties en verbinding. En ook bij de financiering ervan kan 

ABN AMRO u van dienst zijn.

‘Bedrijven die hoofdzakelijk voor die ene sector werken, bieden 
doorgaans meer van hetzelfde. Wij hebben veel geleerd van een 
machinebouwer die met zijn sorteertechnieken vooral actief was 
buiten de agrotech, in de food, onder andere in een 
koekjesfabriek.’ 

Maarten de Jager, directeur van Codema, leverancier van 

tuinbouwtechnologie.

5hightech agrosystems: made in holland2



6



De ‘perfect fit’ tussen stofzuigers  
en tractoren

Is de sensortechnologie in robotstofzuigers ook toepasbaar in de 

autonoom over de akker navigerende tractor? Welke technieken 

hebben toeleveranciers van ASML in huis om verse groenten 

langer houdbaar te  maken? Kan de solarindustrie helpen bij het 

ontwikkelen van materiaal dat alleen de fotosynthetisch actieve 

straling – waar de plant van groeit – in de kas toelaat, en niet de 

warmte? En andersom, kunnen bouwers van systemen voor 

vleeskuikenproductie als Vencomatic, dankzij de snelgroeiende 

Chinese markt voor kippenvlees, toeleveranciers zoals NTS of 

Cortexon aan een stabiele eindmarkt helpen? Kan het enorme 

internationale marktpotentieel van Fancom, bouwer van stal-

inrichting en klimaatbeheersing, ervoor zorgen dat toeleveranciers 

minder afhankelijk worden van  Philips Healthcare of FEI 

Company?

Deze vragen hielden de beleidsmakers van de brancheorganisaties 

NEVAT en Federatie Agrotechniek en van ABN AMRO bezig. Kan  

het onderling verbinden van de topsectoren Agro & Food en Tuin-

bouw & Uitgangsmaterialen enerzijds en High Tech Systemen & 

Materialen (HTSM) anderzijds, resulteren in een verdere verster-

king van de concurrentiepositie van deze sectoren? In ‘Made in 

Holland’ in het kwadraat?

Baanbrekende oplossingen en vernieuwingen komen voort uit 

multidisciplinair werken en het bij elkaar brengen van verschil-

lende kennisgebieden. Dat wordt door iedereen erkend en wordt 

ook steeds vaker in de praktijk gebracht. Wat echter nog te weinig 

gebeurt, is dat kennis van een bepaalde discipline uit de ene 

sector wordt ingezet voor oplossingen in (totaal) andere sectoren. 

Jammer, want behalve verschillen tussen de techno-logische 

behoeften van uiteenlopende sectoren, zijn er vooral veel 

overeenkomsten!

Dit rapport beschrijft de ‘perfect fit’ tussen de drie topsectoren 

Agro & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en High Tech 

Systemen & Materialen: het nieuwe ecosysteem High Tech 

Agrosystems (HTA). Vele gesprekken en literatuuronderzoek 

hebben het beeld versterkt dat de combinatie van de superieure 

competenties en R&D-capaciteiten in HTSM en de enorme 

groeipotentie, het marktleiderschap en de diversiteit aan 

toepassingsgebieden binnen de andere twee sectoren zullen 

leiden tot die Nederlandse ‘sterkte in het kwadraat’. 

Die kwadratische sterkte zal leiden tot meer innovatie, grotere 

concurrentiekracht, lagere afhankelijkheid, minder schommelingen 

in omzet en winst en verhoogde financiële weerbaarheid van 

zowel de agrotechnische bedrijven als de HTSM- toeleveranciers. 

Bovendien tot een hogere voedselzekerheid. Met het oplopen van 

de wereldbevolking naar ruim 9 miljard mensen in 2050 wordt 

voedsel schaarser. Daarvoor is 70 procent meer voedsel nodig, 

terwijl er maar circa 15 procent meer landbouwgrond bijkomt. Nu 

al lijden 1 miljard mensen, waarvan circa de helft uit kleinschalige 

boeren bestaat, chronisch honger. Productiviteit en verhoging van 

duurzame voedselproductie is topprioriteit.

Het ultieme doel van deze publicatie is dan ook de lezers – 

agrotechnische- en HTSM-ondernemers – te inspireren en te 

stimuleren die stap te maken naar die voor hen nog vaak 

onbekende groep van bedrijven en daar aan te kloppen met hun 

vraag of aanbod.

Leeswijzer
Dit rapport geeft antwoord op de vraag: is het verbinden van de 

drie topsectoren in een ‘High Tech Agrosystems-ecosysteem’ 

zinvol? Daartoe wordt eerst een overzicht gegeven van de 

product-marktcombinaties en het innovatievermogen in de drie 

sectoren. Gevolgd door een inventarisatie van actuele trends en 

ontwikkelingen – en van welke kansen daaruit (kunnen) voort-

komen voor de bedrijfstak die de Agro & Food en Tuinbouw & 

Uitgangsmaterialen voorziet van technologie: de agrotechnische 

industrie. Tenslotte een beschouwing van hoe bedrijven in de 

HTSM-sector en de agrotechnische industrie de samenwerking 

kunnen aangaan, en wat dat hen oplevert in termen van vergroting 

van het innovatievermogen en van omzet en winst. Natuurlijk ook  

wat het de eindklant brengt aan kostenverlaging en verhoging van 

de toegevoegde waarde.

7hightech agrosystems: made in holland2
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Bron: www.rijksoverheid.nl

Even voorstellen: de topsectoren Agro & Food, 

Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en High Tech 

Systemen & Materialen. Drie krachtige en stabiele 

motoren van onze economie, goed voor honderden 

miljarden euro’s aan bruto binnenlands product. 

Maar tegelijkertijd sectoren die door doelgericht, 

onderling samenwerken – in het te vormen 

ecosysteem HighTech Agrosystems – hun 

concurrentiepositie op de wereldmarkt wellicht 

verder zouden kunnen verbeteren. Voor een  

goed begrip eerst een korte beschrijving van  

het Nederlandse Topsectorenbeleid.

1.1 Het Topsectorenbeleid: van kennis 
naar kassa
Nederland heeft de ambitie om in 2020 tot de mondiale top 5 van 

kenniseconomieën te behoren. Het Topsectorenbeleid onder-

steunt die ambitie door de bedrijfstakken (‘topsectoren’) waarin 

ons land op het wereldtoneel vandaag uitblinkt, extra te verster-

ken. Dat zijn er negen: Agro & Food, High Tech Systemen & 

Materialen, Logistiek, Chemie, Life Sciences & Health, Energie, 

Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Water en Creatieve Industrie, 

plus het aandachtsgebied Hoofdkantoren. 

Het Topsectorenbeleid wil stimuleren dat bedrijfsleven, kennis-

instituten (waaronder universiteiten) en overheid op deze 

terreinen nauwer dan ooit samenwerken aan kennisontwikkeling 

en (product)innovatie. De overheid stimuleert dat, onder meer 

met lagere regeldruk, betere toegang tot kennis, aantrekkelijke 

fiscale regelingen en subsidiegelden. De feitelijke samenwerking 

vindt plaats in Topconsortia voor Kennis & Innovatie (TKI’s). 

Energie

Chemie
Tuinbouw en 
Uitgangsmaterialen

Creatieve Industrie

Logistiek

Life Sciences & Health

High Tech Systemen & Materialen

NL
Water

Agro & food

Bedrijven

Overheid Onderwijs en 
Wetenschap
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Daarvoor is tot 2015 een budget beschikbaar van ruim 500 miljoen 

euro; 40 procent daarvan voor rekening van het  bedrijfsleven. 

Afspraak is ook dat het midden- en kleinbedrijf (mkb) zo veel 

mogelijk wordt betrokken. Dit om de valorisatie te borgen en de 

slag ‘van kennis naar kassa’ te maken.

Van land- en tuinbouw naar agrotechniek
Het enorme belang van Agro & Food en van Tuinbouw & 

Uitgangs-materialen voor de economie van ons land staat buiten 

kijf: in 2011 brachten die samen 72,8 miljard euro aan export-

inkomsten binnen (bron CBS). We zijn daarmee de tweede 

voedselexporte-rende natie ter wereld. De productiviteit is hoger 

dan waar ook. Dat is niet alleen te danken aan factoren als 

vruchtbare grond, groeizaam klimaat, gunstige ligging en goede 

infrastructuur, maar ook aan goed ondernemerschap, kennis van 

(de behoeftes op) de wereldmarkt en – niet in de laatste plaats – 

technologisch vernuft. Rondom Wageningen Universiteit & 

Research Centre is in de loop der jaren een uniek, niet een-

voudig te kopiëren ecosysteem ontstaan. Daarin wordt voort-

durend kennis gegenereerd en omgezet in nieuwe of betere 

methodes voor land- en tuinbouw. Zo´n ‘pocket of excellence’ is 

bijvoorbeeld de zaadveredeling. 

Maar wat goed is kàn altijd beter, liever gezegd: moét beter. Want 

door diezelfde hoge productiviteit, zijn de marges dun – hierdoor 

kan er relatief weinig geld worden vrijgespeeld voor investeringen 

in nieuwe innovaties. Die wel broodnodig zijn om onze voorsprong 

te behouden én om de – als gevolg van de snel groeiende 

wereldbevolking – reële dreiging van voedseltekorten te pareren. 

Daarom is het logisch, dat beide bedrijfstakken het predicaat 

‘topsector’ gekregen hebben.

HTSM als ‘aanjager’ voor de agrotechniek
De vraag die in deze analyse centraal staat, is: kan de topsector 

High Tech Systemen & Materialen (HTSM) het innovatievermogen 

van bovengenoemde sectoren extra impulsen geven? Die vraag 

komt niet uit de lucht vallen. Als er één sector ijzersterk is in 

enabling technologieën en in samenwerken (‘open innovatie’), dan 

is het HTSM. 

Rondom grote original equipment manufacturers (oem’s) in ons 

land, zoals ASML, Philips, Océ-Canon, Paccar-DAF, FEI Company 

en Vanderlande Industries, is een grote toeleverketen ontstaan. 

Van toeleveranciers die van wanten weten, omdat die oem’s zich 

steeds meer op focussen op de ontwikkeling van product-

concepten en op eindklanten – en alles wat daarbuiten valt steeds 

meer bij hen neerleggen. Waardoor de toeleveranciers in het 

HTSM-ecosysteem specifieke kennis hebben opgebouwd in 

complexe speciaalmachinebouw, Embedded Systems, nano-

technologie, mechatronica, imaging en vision, sensortechnologie 

en zo meer. Kennis die minimaal on par is met wat concurrenten 

elders in de wereld te bieden hebben, want oem’s shoppen 

wereldwijd. 

Ook voor HTSM geldt, dat het een sector is waarin Nederland een 

grote wereldspeler is – en die als  topsector een steuntje in de 

rug verdient.

De drie Topsectoren nader bekeken

Agro & Food / Tuinbouw & Uitgangsmaterialen:  
meer met minder
De actieagenda van de topsectoren Agro & Food en Tuinbouw & 

Uitgangsmaterialen spitst zich toe op de volgende kansen: 

 ▶ meer doen met minder: duurzame innovatieve 

voedselsystemen; 

 ▶ verhoging toegevoegde waarde: innovatiefocus op gezondheid 

en duurzaamheid, onder meer door efficiënter en effectiever 

gebruik van (andere) grondstoffen en nieuwe verpakkings- en 

bewaartechnologiëen;

 ▶ (specifiek voor Agro & Food) internationaal leiderschap: export 

van producten en geïntegreerde systeemoplossingen om de 

mondiale voedselzekerheid te vergroten; 

 ▶ (specifiek voor Tuinbouw & Uitgangsmaterialen) een samen-

werkende waardeketen: innovatieve oplossingen en efficiënt, 

duurzaam ingerichte en economisch rendabele ketens die 

voorzien in de unieke vraag naar tuinbouwproducten en 

verspilling van voedsel voorkomen. 

De kansen voor Agro & Food zijn uitgewerkt in elf hoofdthema’s. 

Diverse TKI’s –Topinstituut Food & Nutrition, Carbohydrate Compe-

tence Centre, Breed4Food, Eiwit Competence Centre, etc. – zijn 

ermee aan de slag gegaan. 

Binnen Tuinbouw & Uitgangsmaterialen wordt de kennis 

uitgewerkt in de topconsortia Tuinbouw (met (milieu)technische en 

economische productie) & Uitgangsmaterialen (veredeling).

High Tech Systemen & Materialen:  
ambitieuze routekaarten
HTSM legt de lat hoog: in 2020 wil deze topsector voor 77 miljard 

euro exporteren, twee keer zo veel als in 2009. Alleen als 

bedrijven, kennisinstituten, onderwijsinstellingen en overheden 

intensief samenwerken heeft dat kans van slagen. Vandaar het 

Innovatiecontract HTSM 2012, waarin de partners hun gezamen-

lijke ambities in een 15-tal routekaarten hebben verwoord, zie ook 

figuur op p. 11. En die men wil realiseren door aansluiting te 

zoeken bij bestaande ecosystemen van grote bedrijven, mkb’ers 

en kennisinstellingen, waaronder High Tech Materials, High Tech 

Systems, Embedded Systems en Nanotechnologie. Zo maken 

bedrijven als NTS en Frencken en het onderzoeksinstituut CFT2.0 

deel uit van het ecosysteem High Tech Systemen en zijn TNO en 

het ESI, samen met Sioux en Chess, belangrijke spelers binnen 
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Hightech nodig voor ‘het sluiten van de cirkel’
 

De land- en tuinbouw is van oudsher sterk op efficiency gericht: één type 

product zo veel mogelijk produceren tegen zo laag mogelijke kosten. Niet 

altijd met evenveel oog voor de eindconsument. Gevolg: veel hoog- 

productieve, maar inflexibele productiesystemen die nauwelijks kunnen 

meebewegen op veranderingen in de vraag van klanten.  Daardoor is er 

sprake van een overcapaciteit en zijn de marges laag. Het besef dat het 

anders moet, dat het veel meer aankomt op het leveren van extra toege-

voegde waarde, begint te groeien in de sector. Het nauwer verbinden van 

de agrosector aan de sector High Tech Systemen & Materialen kan 

daarin een versterkende rol spelen, aldus business developer Jan 

Vorstermans van Fresh Park Venlo, waar zo’n 350 groentetelers hun 

waren laten verpakken en distribueren. ‘Immers,  binnen de HTSM heb je 

een groot aantal uiteenlopende disciplines die – vaak ongedacht – 

kunnen bijdragen aan het verhogen van die toegevoegde waarde.’

 

De toeleveranciers van oem’s, zoals ASML, hebben heel veel high tech 

kennis waar de land- en tuinbouw wat mee zou kunnen, weet Vorster-

mans. ‘Denk aan rfid (radio frequentie identificatie, red.) waarmee de 

koelketen – en dus de kwaliteit – geborgd kan worden.

 Nu al voorzien tuinders hun tuinplanten van QR-codes. De consument 

hoeft daar maar even een fotootje van te maken en hij kan alle informatie 

over de verzorging via internet ophalen. Zo kunnen tuinders met nieuwe 

technologie de eindconsument meer toegevoegde waarde bieden.’

 

Belangrijk focuspunt van innovatie is het ‘sluiten van de cirkel’. Vorster-

mans: ‘Fosfaten zijn wezenlijk voor onze voedselproductie, maar verdwij-

nen nu uiteindelijk in de oceaan. Dat voorkom je met technieken om die 

stoffen terug te winnen en opnieuw te verwerken in food en feed . Na-

tuurlijk werkt dat alleen bij methodes waarmee iets te verdienen valt. Dus 

moeten, naast techneuten en agrariërs, marketingmensen aansluiten om 

tot de crossovers te komen waar de eindconsument om vraagt. Denk aan 

het ontwikkelen van vleesvervangers van hoge kwaliteit waar alleen 

plantaardige producten in zijn verwerkt. De eindconsument begrijpt echt 

wel dat de groeiende wereldbevolking niet blijvend met alleen vlees 

gevoed kan worden. Maar voor het produceren van die vervangers zijn 

wel geavanceerde technieken nodig.’

www.freshparkvenlo.nl

(Bron: innovatiecontract 2012, www.htsm.nl, bewerking ABN AMRO

Embedded Systems. Binnen Nanotechnologie zijn onderzoeks-

instellingen als MESA+ en Holst Centre actief, gesteund door 

onderzoeksprogramma’s als NWO-nano en NanoNed. 

HTSM levert als leverancier van enabling technologieën een 

belangrijke bijdrage aan de economische en maatschappelijke 

ambities van andere topsectoren. Vele, zo niet alle, HTSM-

routekaarten hebben een (in)directe meerwaarde voor Agro & 

Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Dit rapport introduceert 

het zevende ecosysteem, High Tech Agro systems, met WUR 

(Wageningen University & Research Centre) als belangrijk 

onderzoeksinstituut. 

Het zevende ecosysteem,  
High Tech Agro systems en de samenhang 
met de vijftien HTSM routekaarten en  
de zes andere ecosystemen.
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1.2. Agro & Food en Tuinbouw & 
Uitgangsmaterialen: ketens, spelers 
en producten 

De ketens binnen Agro & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 

zijn complexer en internationaler dan veel buitenstaanders 

beseffen. Voor een goede samenwerking tussen de drie 

topsectoren is een goed begrip nodig van de diverse (plantaardige 

en dierlijke) voedselketens en van de schakels waaruit die zijn 

opgebouwd. 

De volgende schakels zijn in alle ketens te onderscheiden:

 

Veredeling

Reproductie

(Primaire) productie
(bloemen & planten, vruchten & zaden, melk, dieren & eieren

Verwerking

Verpakking

Retail/foodservice

De grootste ketens zijn:

 ▶ eieren (zie kader op pagina 13)

 ▶ kippenvlees

 ▶ varkensvlees

 ▶ melk & zuivelproducten

 ▶ graan & hakvruchten 

 ▶ groenten (zie kader op pagina 13)

 ▶ bloemen & planten

Producten uit deze ketens worden deels als eindproduct verkocht, 

in binnen- en buitenland. Daarnaast dient een aanzienlijk deel als 

input voor de verwerkende (voedingsmiddelen)industrie. In het 

kader hiernaast zijn twee willekeurig gekozen ketens verder 

uitgewerkt. 

Agro & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen zijn nauw 

verbonden met andere (top)sectoren. Zo is produceren in deze 

topsectoren niet of nauwelijks mogelijk zonder meststoffen 

(chemie), logistiek, de verpakkingsindustrie en de financiële 

dienstverlening. En natuurlijk kunnen beide sectoren niet zonder 

de agrotechnische industrie, dé verbindende schakel met HTSM. 

De land- en tuinbouw is sterk kostprijs-gedreven. Veel 

agrotechnische innovaties zijn gericht op schaalvergroting door 

productieautomatisering en -optimalisering, zodat met minder 

mensen en middelen meer eieren, vlees, groenten of bloemen 

geproduceerd kunnen worden. We zeiden het al: de Nederlandse 

land- en tuinbouw is de meest efficiënte ter wereld, met de 

hoogste toegevoegde waarde per hectare.

 

Nederlandse productie-efficiency bijna 5 keer hoger
dan Europees gemiddelde

Toegevoegde waarde per hectare in 2005

Nederland        4.248
Italië
Griekenland
België
Frankrijk
Spanje
EU-27   867
Denemarken
Duitsland
Oostenrijk
Portugal
Finland
Bulgarije
Hongarije
Ierland
VK
Roemenië
Polen
Zweden
Tjechië
Litouwen

Toegevoegde waarde in FTE in Nederlandse
landbouw hoogst van Europa

Toegevoegde waarde per FTE in 2005

Nederland         47,818
Denemarken
Frankrijk
België
Spanje
VK
Duitsland
Italië
Zweden
Finland
Oostenrijk
Ierland
Griekenland
EU-27               11,726
Portugal
Tjechië
Hongarije
Litouwen
Polen
Bulgarije
Roemenië

0       1.000                  2.000         5.000
€ per ha € per FTE

0 10 20 30 40 50

Bron: rapport Min EL&I, Agro & Food, De Nederlandse groeidiamant.
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De groenteketen 

In groentes onderscheiden we twee grote ketens: voor vollegronds- 

groenten en groenten onder glas. Eerst de veredelaar, dan de planten-

kweker. De veredelaar verbetert de genetica, de kweker produceert 

kleine plantjes voor de groenteteler. De vollegronds groenteketen beslaat 

een diversiteit aan producten, waaronder spruiten, kool, sla, andijvie, 

bonen en asperges.  

De ‘groenten-onder-glas’-keten produceert onder meer komkommers,  

tomaten, paprika’s en aubergines. Producten uit laatstgenoemde keten 

worden deels verpakt en doorgezet naar de retail/foodservice en voor 

een steeds groter deel eerst verwerkt/versneden alvorens verpakt   

richting retail/foodservice  te gaan. 

Enkele grote toeleveranciers zijn:

 ▶ voor vollegronds groentes: Agrometius, SBG, Basfood, Ploeger;

 ▶ voor groentes onder glas: Priva, Kubo, Philips Lighting, Codema,  

Van de  Berg Systemen, Hoogedoorn, Metazet, Imtech.

Handelsoverschot tuinbouw (uitvoer-invoer) x mld euro’s
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Handelsbalans 

Bron: www.tuinbouw.nl

De eierenketen

De keten voor de productie van eieren begint bij de producent van  

broedeieren en die van mengvoer. De broederij krijgt de broedeieren van 

veredelingsbedrijven, die de rassen fokken waar vraag naar is. In de 

broederij komen de kuikens uit de eieren en groeien ze op tot leghennen. 

De leghennen komen in productie bij de pluimveehouder, vanwaar de 

consumptie-eieren naar de verpakker of verwerker van eieren gaan. De 

verwerker maakt eiproducten die als halffabricaat (vloeibaar of in poe-

dervorm) naar de voedingsmiddelenindustrie gaan. 

Grote toeleveranciers van deze sector zijn:

 ▶ broedmachines en systemen voor het transport van kuikens: 

Pasreform en HatchTech; 

 ▶ stalinrichting en automatiseringssystemen voor de intensieve vee-

houderij: Vencomatic, Hotraco, Jansen Poultry Equipment,  

VDL Agrotech en Fancom;

 ▶ systemen voor het sorteren en verpakken en/of het verwerken van 

eieren tot halffabricaat, zoals Staalkat/Sanovo Technology Group,  

Prinzen en Moba;

Productie en exportsaldo eieren en ei-producten in mld. stuks 
12
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Bron: Productschap Pluimvee & Eieren, jaarscijfers 2011.

Veredelaar  Verpakker Retail 
Plantekweker  Versnijder Foodservice

Groenteteler Consument

Pluimveehouder
Broederij  Verpakker Retail 

Voerfabriek  Verwerker Foodservice
Consument
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1.3. De agrotechnische industrie: 
product-marktcombinaties, 
innovatievermogen

De agrotechnische industrie is een onmisbare partner van de 

sectoren Agro & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Deze 

bedrijfstak kent drie segmenten: bedrijven die landbouwtechniek 

op de markt brengen, bedrijven die veehouderijtechniek aan-

bieden en leveranciers van (glas)tuinbouw- en fruitteelttechniek. 

Welke producten en diensten brengen zij op de markt?  

Innovatieve producten met vooral nieuwe functies (toegevoegde 

waarde) of producten die goedkoper zijn dan bestaande? Wie zijn 

hun klanten? Besteden ze veel uit? Wat is de omvang van deze 

bedrijven? En opereren ze internationaal of regionaal? Het 

onderzoek heeft de volgende antwoorden opgeleverd. 

1.3.1. Landbouwtechniek: verlagen kosten per 
eenheid

De bedrijven in dit segment, als Kverneland en John Deere, 

leveren apparatuur die akkerbouwers helpen bij het verbouwen 

van producten als aardappelen, mais, bollen, graan, groenten en 

gras. Dus: maai-, oogst- en grondbewerkings-machines, 

gewasbeschermingssystemen, bemesters, transport-wagens, 

opslagsystemen en sorteer- en verpakkingsapparatuur. De 

innovaties concentreren zich op het met behulp van ICT 

verbeteren van de koppeling tussen de vraag van de retail en het 

aanbod van de boer en tuinder (zie paragraaf 2.1.5. Communicatie-

standaardisatie) en op het verlagen van de kosten per eenheid 

product. Rooide een aardappeloogstmachine destijds één rij 

aardappelplanten, nu zijn dat vier rijen. Het zijn zelfrijdende 

machines die wat ze oogsten direct overbrengen op grote wagens 

voor transport naar omvangrijke opslagschuren. Daarnaast zijn er 

veel vernieuwingen die de kwaliteit verhogen. Zoals graanoogst-

machines die zijn uitgerust met sensoren die de bestuurder een 

signaal geven bij teveel graanverlies. Vernieuwingen concentreren 

zich in het algemeen dus op kwaliteit en capaciteit van de 

machines en niet op het goedkoper maken ervan. Lager geprijsde 

machines uit Oost-Europa voldoen vooralsnog niet aan de eisen 

van kwaliteit en capaciteit van de ‘Westeuropese’ akkerbouwer. 

De innovaties komen meer en meer tot stand in samenwerking 

met andere industriële bedrijven. Was voorheen kennis van 

werktuigbouwkunde en landbouwtechniek voldoende, de 

apparatuur van vandaag vergt ook inzicht in elektronica en ICT. Dat 

wordt versterkt doordat steeds meer bedrijven complete lijnen 

leveren. Verder wordt het nodige standaard ingekocht, 

bijvoorbeeld elektronica (printplaten).

De meeste bedrijven in dit segment zijn full-liners, gespecialiseerd 

in niches. Zij zijn gericht op bijvoorbeeld de oogst of teelt van één 

gewas. Nederlandse bedrijven als Vervaet en Miedema zijn 

gespecialiseerd in één bepaalde productketen (suikerbieten of 

aardappelen) en opereren hierin internationaal. De grootte van de 

ondernemingen loopt sterk uiteen.

1.3.2.  Veehouderijtechniek: meer duurzaamheid 
en arbeidsproductiviteit

Veehouderijtechnische bedrijven leveren melkvee-, varkens- en 

pluimveehouders zaken variërend van stalinrichtingen tot 

melkrobots, en van voersystemen en broedinstallaties tot 

systemen voor klimaatbeheersing, transport, emissiereductie 

(geur en fijnstof) en handling van mest. Tevens leveren ze farm/

teeltmanagementsystemen die grip geven op het complete 

proces, bijvoorbeeld door afval en uitval te verminderen en/of het 

dierenwelzijn in de gaten te houden en bevorderen. Tot dit 

segment behoren ook bedrijven die complete stalconcepten op 

de markt zetten (zoals Vencomatic met zijn Rondeelstal, zie 

hoofdstuk 2.2).

De innovaties in dit agrotech-segment concentreren zich op 

vergroting van de duurzaamheid en arbeidsproductiviteit. Vaak is 

(strengere) regelgeving daarvoor een drijfveer. Zo zijn veehouders 

tegenwoordig verplicht te monitoren of de uitgaande lucht in hun 

stallen niet te veel ammoniak en stof bevat. Even een raam open 

zetten mag niet. Dus zijn luchtwassers ontwikkeld en op de markt 

gebracht, vaak geïntegreerd in klimaatbeheerssystemen. En 

kwam het bedrijf JOZ met een robot die tussen de dieren door-

rijdt om snel alle mest op te ruimen om zo emissie te beperken. 

Verder worden in 2015 de melkquota vrijgegeven. Veeboeren 

zullen daardoor hun melkproductie willen verhogen, maar niet 

door meer arbeidskrachten in dienst te nemen. Een bedrijf als 

Lely speelt daarop in met voer- en melkrobots die de 

arbeidsproductiviteit flink vergroten. Ook in opkomst: 

biometrische systemen voor het (onder meer met camera’s) 

meten van allerhande ‘diergegevens’. Van hun gewicht tot en met 

hun gedrag, op groepsniveau en – in de toekomst – per dier. 

Intelligente systemen die de dieren voer van het juiste type en in 

precies de juiste hoeveelheid aanbieden, hebben de toekomst. 

Er zijn bedrijven in dit segment die zich toeleggen op hun kern-

technologie en de rest uitbesteden of daarvoor samenwerken met 

andere bedrijven en kennisinstellingen. Omdat informatie-

voorziening en interactie steeds belangrijker worden, wordt er op 

dat (ICT-)terrein steeds meer samengewerkt in de keten. Voor het 

overige komen vernieuwingen nog altijd veelal in-huis tot stand.

De grootte van de bedrijven loopt ook in dit segment sterk uiteen. 
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Bedrijven die totaalpakketten leveren (Lely, GEA Farm Technology) 

schrijven omzetten van honderden miljoenen euro’s. Vaak zijn ze 

onderdeel van grote, multinationale concerns zoals CTB, met 

vestigingen over de hele wereld en met een breed portfolio actief 

in zowel de veeteelt als de tuin- en akkerbouw. Daarnaast zijn er 

specialisten in zaken als box-afscheidingen of ventilatietechniek 

met circa 40-50 man in dienst.

1.3.3. (Glas)tuinbouw-  & fruitteelttechniek: 
geïntegreerde systemen voor één gewaslijn

Bedrijven in dit segment ontwikkelen en produceren systemen 

voor het (al dan niet volautomatisch) enten en verpoten van jonge 

plantjes, voor het verzorgen ervan (bevochtigen, bemesten) en 

voor het oogsten, sorteren en verpakken. Het gaat om zeer 

uiteenlopende zaken, zoals werktafels, systemen voor intern 

transport als rollerbanen, kranen en liften, maar ook om pluk-

robots compleet met visionsystemen (die aangeven welke 

vruchten wel/niet geoogst kunnen worden).

Steeds meer tuinders focussen zich geheel op één bepaalde, 

samenhangende gewaslijn – en doen dan alles, van het jonge 

plantje tot en met het verpakken en distribueren. En dat op grote 

schaal en zo duurzaam mogelijk. De innovaties in dit segment 

spitsen zich toe op geïntegreerde systemen, van lijnen met een 

grote capaciteit die het – met geavanceerde meet- en regeltech-

niek – mogelijk maken op het juiste moment de juiste hoeveelheid 

in de gevraagde kwaliteit aan de grote retailklant te leveren. En 

die dat feilloos doen. Want verstoring en stilstand kost veel geld. 

Deze vernieuwingen vergen veel kennis van besturingssoftware. 

Vooral daarin investeren tuinders en beschouwen ze als hun 

kerntechnologie. Anderen zoeken de samenwerking en sommigen 

zetten met collegatuinders ICT-joint ventures op. Voorts wordt er 

vooral veel in-huis ontwikkeld of als standaard ingekocht. De 

innovatie concentreert zich niet op het goedkoper maken van de 

technologie, want daarvoor hecht de tuinder/teler teveel waarde 

aan de bedrijfszekerheid. Goedkope alternatieven uit Oost-Europa 

hebben op de West-Europese markt geen kans, sterker nog: die 

ondervinden in de eigen regio veel concurrentie van de 

Nederlandse systemen.

Ook in dit segment varieert de grootte van de bedrijven zeer sterk, 

van vijf personeelsleden tot 150 man of meer bij bedrijven als 

Codema en Van Zaal Techniek. Negentig procent van dit segment 

opereert internationaal, binnen Europa of zelfs wereldwijd. 

Daaronder specialisten als Koppert Machines & Zonen, wereldwijd 

dé specialist op het gebied van de teelt en verwerking van radijs.

1.4.  High Tech Systemen & 
Materialen: product-markt-
combinaties en innovatievermogen 

In deze sector komen tal van wetenschappelijke disciplines samen, 

van embedded software, mechanica en mechatronica tot en met 

nanotechnologie en materiaaltechnologie. Vanwege het hoog 

specialistische karakter van het werk besteden de oem’s veel uit 

aan specialisten die dan op hun toegevoegde waarde worden 

afgerekend (en pas op de tweede plaats op kosten). Met name 

tussen semiconductor-equipment, solar-technologie en printing is 

technologisch veel samenhang en wederzijdse bevruchting. Het 

zijn allemaal segmenten met spelers die mondiaal acteren en dus 
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ook wereldwijd moeten concurreren met de sterkste spelers op 

hun speelveld. De oem’s zijn veelal miljardenbedrijven, hun 

system suppliers (eerstelijns toeleveranciers, verantwoordelijk 

voor complete modules) draaien omzetten van honderd miljoen 

euro’s en meer. De tweede lijn bestaat uit mkb-bedrijven, veelal 

gespecialiseerde procesleveranciers, met omzetten van een paar 

tot tientallen miljoenen euro’s. Hieronder een beschrijving van de 

segmenten. In hoofdstuk 3 beschrijven we de relevantie van deze 

sector voor de agrotech, en andersom.

Semicon-equipment: steeds sneller, steeds fijner
De oem’s in dit segment ontwikkelen en bouwen verschillende 

onderdelen van de productiestraat van IC’s (chips). Cruciaal is het 

lithografische deel waarbij de lijnenstructuur van de chips wordt 

overgebracht op wafers, ronde silicium platen waaruit de chips 

worden gezaagd. Naast de lithografische machines van ASML zijn 

Nederlandse bedrijven actief in onder meer ovens, gasdepositie-

modules, chipassemblage- en chipverpakkingsmodules. Voorts 

valt chipontwerp en chip-eindassemblage in dit segment. 

De innovaties in dit segment concentreren zich op het maken van 

betrouwbare apparatuur die chips produceren met steeds fijnere 

structuren.  De kerntechnologie hiervoor is in handen van de 

oem’s, de rest van de machines, zoals de algehele motion control, 

wordt in toenemende mate zelfstandig ontwikkeld en 

geproduceerd door system suppliers of hun gespecialiseerde 

toeleveranciers. Voor deze vorm van samenwerking is gekozen 

om de snelheid waarmee de wereldmarkt vraagt om nog snellere 

elektronica met nog meer functies, bij te kunnen houden en snel 

en zonder veel verliezen te kunnen reageren op sterke fluctuaties 

in de vraag naar productiesystemen. 

De halfgeleidermarkt is bij uitstek een globale. Oem’s als ASML 

en ASMI zijn dan ook miljardenbedrijven die chipproducenten  

als Intel en TSMC voorzien van productieapparatuur. NXP 

Semiconductors is een multinationale ontwerper van chips en 

assembleert die. Belangrijke system suppliers zijn NTS, Frencken, 

Prodrive en VDL ETG. Ook deze ondernemingen hebben 

internationaal vestigingen en een wereldwijde supply chain.

Solar: focus op productie-equipment
De solarsector in Nederland concentreert zich meer en meer op 

de ontwikkeling en productie van onderdelen van productielijnen 

voor zonnecellen. De technologie hiervoor heeft overeenkomsten 

met die van chips en is dus deels sterk gebaseerd op ontwikke-

lingen in de semicon. Nederland beschikt (daardoor) over een vrij 

groot solar-ecosysteem, met topkennisinstituten (ECN) en 

honderden gespecialiseerde bedrijven: equipmentbouwers en 

toeleveranciers. 

Ook solar is een mondiale markt met veel grote oem’s die de 

cellen en panelen produceren. Europa en ook Nederland heeft 

een sterke positie in de celproductie-equipment, in de 

ontwikkeling en productie van innovatieve high tech apparatuur, 

zoals ALD-applicaties (Atomic Layer Deposition). Actief daarin zijn 

oem’s als Solaytec, Smit Ovens en OTB-Solar. Denk bij 

toeleveranciers aan bedrijven als VDL ETG en NTS. Dat dit 

dezelfde namen zijn als in de halfgeleiderindustrie, is dus geen 

toeval.  

Printing: zeer jonge technologie
De bakermat van deze sector ligt in Venlo, de thuisbasis van Océ-

Canon, ontwikkelaar en producent van geavanceerde systemen 

voor onder meer hoogvolume en grootformaat kleurenprinters. 

Daarnaast ligt de focus steeds meer op het met doorontwikkelde 

inkjet-technologie printen van grote series van zaken als chips, 

organische leds (oleds) of zonnecellen, op een veel goedkopere 

en snellere manier dan op de traditionele wijze.  Ten slotte valt 

binnen dit segment additive manufacturing (AM, in de volksmond 

ook vaak geduid als 3D printing) waarbij een printer een product 

uit laagjes opbouwt.

Ook in dit segment wordt de kennis van de depositietechnologie 

benut die de semicon en de solar toepassen. En hier zie je veel 

open innovatie. De AM-keten is nog pril: Nederland beschikt met 

TNO over een kennisinstituut met veel verstand van zaken over 

deze technologie en over een ontwikkelaar van resins. Deze 

technologie wordt vooral gebruikt voor het maken van prototypes 

en zeer kleine, klantspecifieke series. 

Printing is een mondiaal segment met grote spelers als Océ-

Canon, Stork Prints, Xerox, Mutracx, Stratasys, MakerBot en 3D 

Systems. Nederlandse toeleveranciers zijn ondernemingen als 

MTA en CCM en – wederom – NTS en VDL ETG.

Lighting: high-end in Nederland
De bakermat van deze sector ligt bij Philips, bij de divisie Lighting. 

Naast de ontwikkeling en productie van halogeen- en spaar-

lampen en led-verlichting, wordt er gewerkt aan een nieuwe 

verlichtingstechnologie, de oled (organische led), een lichtbron die 

verwerkt kan worden in systeemplafonds, meubels, ruiten en 

spiegels en zelfs kleding. De high-end producten worden in 

Nederland en West-Europa ontwikkeld en geproduceerd, de rest 

vooral local for local. Philips heeft een groot deel van de ontwik-

keling en productie in handen. Verder heb je enkele kleinere 

oem’s, zoals Tendris (leds) en Oled Technologies (productie-

machines oled’s). 

Healthcare: hoge eisen
Binnen dit segment is Philips met haar divisie Healthcare een 

belangrijke speler. Samen met GE en Siemens domineert dit 
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bedrijf de wereldmarkt voor medische beeldvorming (onder meer 

MRI-, CT- en echografiescanners). Veel andere apparatuur is wel 

afkomstig van kleinere spelers, van robotica voor revalidatie 

(Demcon) tot apparatuur om patiënten gemakkelijker injecties te 

geven (DKMS), en van robots voor medicijndistributie (KLS) tot en 

met verpakkingen voor medische usables (Rompa).

Ook binnen Healthcare wordt vaak sterk verticaal gedesintegreerd 

ontwikkeld en geproduceerd: de oem richt zich op de kerntechno-

logie en de klant (marketing) en legt al het andere bij derden neer. 

Zo laat Philips de ontwikkeling, sourcing en assemlage van 

sommige types patiëntentafels volledig over aan Frencken. 

Grote partijen als Philips opereren wereldwijd; veel kleinere 

spelers beperken zich tot Europese markt. De hoge eisen van 

certificeringsinstellingen, zoals de Amerikaanse Food and Drug 

Administration (FDA), maken het niet gemakkelijk deze markt te 

betreden.

Security: innovatiedriehoek
In dit segment is de defensie-gerelateerde industrie verzameld. 

Bekende producten zijn de schepen van De Schelde, radar-

systemen van Thales, de Fennek pantserwagen door DDVS en de 

activiteiten van Stork Fokker voor de JSF. Ook beveiligings-

systemen, al dan niet met cameraherkenning, vallen onder dit 

segment.

Defensie-innovaties beginnen binnen de driehoek Defensie, TNO 

en industrie. Vanwege de veiligheidseisen heeft ook deze markt 

hoge toetredingsbarrières. Daardoor wordt in dit segment relatief 

weinig uitbesteed en veel in-huis geproduceerd, al heeft een 

bedrijf als Thales Nederland de laatste tien jaar veel processen 

verzelfstandigd. 

Natuurlijk bevindt ook dit segment zich in een internationale 

markt. Een probleem dat al jaren speelt, is dat globale klandizie 

verwerven sterk wordt gehinderd door het ontbreken van een 

level playing field in Europa. 

Space & Aeronautics: toeleverancier van 
vliegtuigbouwers
Als vliegtuigbouwer bestaat het al lang niet meer, maar onder de 

vleugels van Stork heeft Fokker een grote naam opgebouwd als 

leverancier van hoogwaardige vliegtuigdelen en complexe kabel-

bomen. Bedrijven als Fokker Technologies en bijvoorbeeld satel-

lietspecialist Dutch Space ontwikkelen veel van hun inzichten in 

samenwerking met het Nationaal Lucht en Ruimtevaart laborato-

rium, waar veel kennis op het gebied van aerospace te vinden is. 

Vanwege de hoge veiligheidseisen voldoen de toeleveranciers 

zoals KMWE, Landes, Airborne en Ten Cate aan strenge 

certificeringseisen. Dat laatste zorgt er ook voor dat in dit 

segment weinig kleine bedrijven actief zijn. Vanzelfsprekend is het 

een globale markt waarin een beperkt aantal oem’s (o.a. Airbus, 

Boeing, Lockheed) actief zijn.

Automotive: strakke regie
Allerhande auto-onderdelen en -accessoires, daar is de grote 

groep van Nederlandse toeleveranciers in dit segment – met 

samen tienduizenden werknemers op de loonlijst – goed in. Denk 

aan navigatiesystemen van TomTom, de opendaksystemen van 

Inalfa, de trekhaken van Bosal, de banden van Vredestein, de 

aluminium en magnesium onderdelen van Brabant Alucast, de 

carrosseriedelen van voestalpine Polynorm en de opleggers van 

Nooteboom. Daarnaast ontwikkelt en produceert dit HTSM-deel 

complete vrachtauto’s (DAF Trucks) en bussen (VDL Bus & Coach).

De automotive-bedrijven worden in hun kennisontwikkeling 

ondersteund vanuit de TU Eindhoven en verschillende hoge-

scholen, en de partijen werken samen binnen AutomotiveNL, 

NEVAT Holland Automotive en RAI Industrie. Dit segment wordt 

gekenmerkt door de strakke regie van de (grotendeels buiten-

landse) oem’s, die doorgaans op de motortechnologie na, alle 

activiteiten uitbesteden. Door de grote series waarin auto’s 

gebouwd worden, is het rendabel veel te investeren in 

standaardisatie en modularisatie. Toelevering gebeurt meer en 

meer door identieke supply bases op de vier continenten.  

Dit zijn streng gecertificeerde toeleveranciers die meedenken, 

kostengedreven re-engineeren en hoge kwaliteit modules en 

componenten produceren die direct aan de assemblagelijn 

worden afgeleverd.

1.5. Nederlandse agrotechnische 
ondernemingen

In Nederland zijn er veel bedrijven die activiteiten ontplooien 

binnen de agrotech. Binnen de kaders van dit rapport kijken we 

echter specifiek naar technische bedrijven die zich richten op de 

machine- en equipmentbouw binnen de agrotech in Nederland. 

Hieronder een – zeker niet uitputtende - selectie van fabrikanten 

en toeleveranciers die zouden kunnen profiteren van een betere 

samenwerking met de HTSM-toeleveranciers. Deze lijst is samen-

gesteld op basis van de laatste gedeponeerde jaarcijfers bij de 

KvK, waarbij, indien mogelijk, specifiek gekeken is naar de Neder-

landse werkmaatschappij. De indeling op omzet betreft een ruwe 

indeling en soms een inschatting. Binnen de omzet-categorieën 

staan de bedrijven alfabetisch gerangschikt.
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Nederlandse agrotechnische ondernemingen 
Naam (alfabetisch) Moedermij. Plaats S&D M&R S&K E&O 

       

Bedrijven met een omzet > 50 miljoen euro       
Arend-Sosef B.V.  Honselerdijk X    

DeLaval B.V. Tetra Laval Group (CH) Steenwijk  X   

GEA Refrigeration Netherlands N.V. GEA Group AG (DE) ‘s-Hertogenbosch   X  

Kverneland Group Benelux B.V.  Kverneland ASA (NO) Lelystad/Dronten  X   

Lely Industries N.V.  Maassluis  X   

Marel Meat Processing B.V. Marel hf (IS) Oss  X   

Marel Stork Poultry Processing B.V. Marel hf (IS) Boxmeer  X   

Meyn Food Processing Technology B.V. CTB Inc. (US) Oostzaan  X X  

Moba B.V. TBG Ltd. (MT) Barneveld X X   

MPS Meat Processing Systems B.V.  Lichtenvoorde  X   

Nedap N.V.   Groenlo X X   

Plasticon Europe B.V.   Oldenzaal   X  

Priva B.V.  De Lier    X 

Scheuten Glas Holding B.V.  Venlo   X  

Vencomatic B.V.  Eersel   X  

Viscon B.V.   ‘s-Gravendeel X    

Vostermans Ventilation B.V.  Venlo   X  

Zehnder Group Nederland B.V. Zehnder Group AG (CH) Zwolle   X  

       

Bedrijven met een omzet tussen 10 - 50 miljoen euro      
Agrifac Machinery B.V. Groupe Exel (FR) Steenwijk  X   

Alfa Laval Aalborg / Helpman Tetra Laval Group (CH) Nijmegen/Gr.   X  

Andritz Feed & Biofuel B.V. Andritz AG (DE) Geldrop    X 

Bercomex B.V.  Hoorn X X   

Codema Systems Group  Bergschenhoek    X 

CPM Europe B.V. CPM Acq. Corp. (US) Amsterdam    X 

Elektro Limburg B.V. Patron Agri Systems Group Maasbree    X 

Fancom B.V. CTB Inc. (US) Panningen    X 

Flier Systems B.V.  Barendrecht   X  

Frans van Zaal Totaal Techniek B.V.  De Kwakel   X  

Frans Vervaet B.V.  Biervliet  X   

Gallagher Europe B.V.  Groningen   X  

HatchTech Group B.V.  Veenendaal   X  

Hotraco B.V.  Hegelsom X X   

Indal Nederland BV  Rotterdam   X  

Incotec Group B.V.  Enkhuizen X   X

Jansen Poultry Equipment B.V.  Barneveld   X  

John Deere Fabriek Horst B.V. Deere & Co. (US) Horst  X   

JOZ Beheer B.V.  Westwoud  X   

Landbouwwerktuigenfabriek Miedema B.V.  Winsum  X   

Machinefabriek D.T. Dijkstra B.V.  Emmeloord   X  

Machinefabriek Dinnissen B.V.  Sevenum  X   

Mueller Lichtenvoorde B.V. Paul Mueller Co. (US) Lichtenvoorde   X  

Nawi B.V.  Borculo X X   

Pas Reform B.V. Hydratec Industries N.V. Zeddam   X  

Pig Tek Europe Deurne B.V. CTB Inc. (US) Deurne   X  

Ridder Drive Systems B.V. HortiMaX Groep Harderwijk   X  
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Naam (alfabetisch) Moedermij. Plaats S&D M&R S&K E&O 

SAC Nederland B.V. SAC International (DK) Marknesse  X   

Schippers Bladel B.V.  Bladel    X 

Staalkat B.V.  Sanovo Technology Group (DK) Aalten  X   

Tolsma Techniek Emmeloord B.V.  Emmeloord  X   

Trioliet Mullos B.V.  Oldenzaal  X  X 

Twinpack B.V.   Noordwijkerhout    X 

UniQFill International B.V. CTB Inc. (US) Meijel X    

Van Aarsen Machinefabriek B.V.  Heel    X X 

Van Wamel B.V.  Beneden Leeuwen  X   

VDL Agrotech B.V. VDL Groep B.V. Eindhoven   X  

Zuidberg Frontline Systems B.V.  Ens  X   

       

Bedrijven met een omzet < 10 miljoen euro      
A.P. Machinebouw B.V.  Rutten  X   

AgroVent B.V.   Emmeloord   X  

Basfood B.V.  Eindhoven    X 

Berg Hortimotive B.V.  De Lier  X   

Dacom B.V.  Emmen    X 

Gabriels Totaal Techniek B.V.  Veghel   X  

Hortilux-Schréder B.V.  Delft   X  

Impex Barneveld B.V.  Barneveld    X 

Inno+ B.V.  Maasbree   X  

Javo B.V.  Noordwijkerhout  X X  

Koat B.V.  Someren  X X  

Koppert Machines en Zn. B.V.  Monster  X   

L. Verbakel B.V.   Sint-Oedenrode   X  

Lights Interaction Agro B.V.  Eindhoven   X  

Omnivent Techniek B.V.  Zeewolde   X  

Ottevanger Machinefabrieken B.V.  Moerkapelle   X  

Philips LED Horti B.V. Philips N.V. Eindhoven   X X 

Ploeger Machines B.V.  Oud Gastel  X X  

Schouten Agra-Techniek B.V.  Uddel  X   

Schouten Sorting Equipment B.V.  Kampen  X  X 

Schuitemaker Machines B. V.  Rijssen  X   

Slootsmid B.V.  Laren  X   

Stienen Bedrijfselectronica B.V.  Nederweert   X  

Van der Lee Stalinrichting en Voersystemen B.V.   Nistelrode   X  

Van der Valk Systemen B.V.  Monster   X  

Veenhuis Machines B.V.  Raalte  X   

Volito B.V.  Veenendaal   X  

Vredo-Dodewaard B.V.    Dodewaard  X   

WPS Horti Systems B.V.  De Lier  X  X 

 Sensortechniek & Diagnostiek  S&D

 Mechanisatie & Robotisering   M&R

 Stallen- en kassenbouw & Klimaatbeheersing   S&K

 Engineering & Overige     E&O
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De agrosector in opkomende economieën wordt 

gekenmerkt door schaalvergroting: in zeer hoog 

tempo worden steeds grotere land- en tuinbouw-

bedrijven uit de grond gestampt. Ook in West-

Europa is die trend al heel wat jaren gaande per 

bedrijf. Daarnaast wordt gewerkt aan het 

verduurzamen van de productie. Dit hoofdstuk 

beschrijft, aan de hand van gesignaleerde trends 

en ontwikkelingen, waar  

de kansen liggen voor de topsectoren Agro & Food 

en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen – en daarmee 

voor de agrotechnische industrie. In hoofdstuk 3 

schetsen we hoe de sector HTSM kan helpen die 

kansen te pakken.

2.1. Naar hogere efficiency

2.1.1. Efficiency vraagt om schaalvergroting

In Nederland en Europa neemt de omvang van het gemiddelde 

agrarische bedrijf snel toe. In 2011 telde ons land ruim 70.000 

land- en tuinbouwbedrijven. Sinds 2000 is dat aantal met 28 

procent afgenomen. Terwijl de gemiddelde opbrengst1 tussen 

2000 en 2011 met 41 procent is toegenomen tot 275.000 euro. 

Die schaalvergroting is noodzakelijk door de smalle marges 

waarmee de land- en tuinbouw moet werken. Dat als gevolg van 

de overcapaciteit van bepaalde standaard producten  en de 

invloedrijke positie van de retail in deze keten. 

In verschillende opkomende economieën zet de schaalvergroting 

nog veel steviger door. Waarbij niet zelden sprake is van over-

heidsregie en (mede)financiering door overheden, private 

(westerse) investeerders en/of retailketens. In landen als Rusland, 

Brazilië, China, Mexico en Chili ontstaan grote tuinbouw-

complexen en productieboer-derijen, vaak bestaande uit meerdere 

vestigingen en compleet met voerfabriek en verwerking. 

Door de groei van de wereldbevolking en de stijgende welvaart in 

delen van de wereld – die gepaard gaat met een verschuiving naar 

energie- en eiwitrijkere voeding – groeit de wereldmarkt voor food 

stevig. De snelle ontwikkeling van de landbouwsector in deze 

landen – die nog niet zo lang geleden nog afhankelijk waren van 

voedselimporten – vangt die toename goeddeels op. De 

foodmarkt krijgt dus meer en meer een local for local-karakter. 

Europese bedrijven moeten toe met steeds minder gekwalificeerd 

personeel. In de opkomende landen is genoeg personeel voor-

handen, al vraagt de schaalvergroting ook daar om mechanisatie- 

en automatiseringsoplossingen die het mogelijk maken processen 

beter te monitoren en te beheersen. Die moeten zorgen voor 

hogere opbrengsten, betere kwaliteit en lagere kostprijzen. Een 

voorbeeld zijn sensorsystemen die data vergaren, analyseren en 

interpreteren en alarm slaan als bijvoorbeeld varkens teveel 

hoesten of tomaten te weinig water krijgen. 

De schaalvergroting in Europa, en meer nog in de opkomende 

markten, is een trend die de agrotechnische industrie kansen 

oplevert. Veel grote agrotechnische systeemintegratoren gaan 

ervan uit dat hun omzet in Europa de komende jaren min of meer 
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gelijk blijft, maar in opkomende landen sterk zal doorgroeien. 

Daarbij geldt dat alleen ondernemingen die zelf ook hun schaal 

(flink) vergroten de kansen die zich aandienen ook echt kunnen 

pakken. Door autonome groei of – meer voor de hand liggend – 

door overnames te doen of door overgenomen te worden. Zo 

maakt Fancom, leverancier van systemen voor de veeteelt- en 

pluimveehouderijsector, tegen-woordig deel uit van Chore Time 

Brock (CTB). Deze Amerikaanse groep van agrotechnische bedrij-

ven, onder de paraplu van Berkshire Hathaway (het investerings-

vehikel van superbelegger Warren Buffet), nam onlangs ook slacht-

machinefabrikant Meyn over. Zulke mega-conglomeraten kunnen 

hun klanten een veel completer productassortiment bieden en 

tegen lagere kostprijzen grotere series draaien of inkopen. Verkoop- 

en servicevestigingen over de hele wereld worden rendabel.

Voor alle duidelijkheid: wie wil inspelen op de trend van schaal-

vergroting moet niet de fout maken de markten in West-Europa 

en die in de opkomende landen over één kam te scheren. In de 

nieuwe markten ligt de nadruk op productieverhoging en verlaging 

van de kosten per product; en daarvoor zijn efficiënte, hoog-

productieve systemen nodig. De West-Europese agromarkten 

daarentegen, waar door overcapaciteit de marges klein zijn, 

hebben veel meer behoefte aan flexibele systemen die snel 

inspelen op de veranderende vraag van de eindconsument. Dus 

aan systemen met een hogere toevoegde waarde; zie hiervoor 

onderstaande figuur.

Investeringsbereidheid stijgt en daalt met de melkprijs

De innovatie in de tuinbouw verloopt in te kleine stapjes en gaat daardoor 

te langzaam, vindt Thomas Pehrson, directeur van Festo Nederland (sys-

teem- en componentenleverancier van onder andere de agro-sector). Die 

traagheid is terug te voeren op de geringe marges in de tuinbouw (en bij-

voorbeeld ook de melkveehouderij).  Daardoor is er te weinig geld voor 

investeringen in nieuwe ontwikkelingen. ‘In tijden dat de melkprijs boven 

de 30 eurocent per liter staat, zie je die bereidheid nog wel. Maar zakt die 

eronder dan heeft de sector gewoonweg te weinig middelen om te inno-

veren. Hier ligt een opdracht voor de overheid. Delen van de financiering 

die beschikbaar is gesteld binnen de topsectoren Tuinbouw & Uitgangs-

materialen en Agro & Food, zouden ten goede moeten komen aan deze 

vernieuwingstrajecten, voor bepaalde proeftuinen. Want, de tuinbouw en 

de melkveehouderij willen echt wel: ze behoren niet voor niets tot de 

meeste innovatieve ter wereld.’ 

Festo is al decennialang actief in de land- en tuinbouw, maar leverde 

lange tijd alleen standaardcomponenten. Pas de laatste tien jaar is het 

bedrijf, op basis van in-huis ontwikkelde competenties, op ‘functies’ gaan 

toeleveren. ‘Dat begint nu op gang te komen. Vergeet niet, de industriali-

satie van de land- en tuinbouw  is nog jong. Maar wel zie je een groeien-

de bereidheid om verder te kijken – niet alleen naar mechanica, maar ook 

naar mechatronica en motion control. Om die bijvoorbeeld in te zetten 

voor de bouw van geïntegreerde systemen die individuele planten door 

het gehele teeltproces volgen. Het begrip total cost of ownership begint 

in de sector te landen.’ Met trainingen en seminars voor de agro en de 

agrotech over nieuwe technologie draagt Festo eraan bij dat deze secto-

ren zich ervoor openstellen.

www.festo.nl
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Hightech instrumenten voor precision farming in de akkerbouw 

Bron: University of Wisconsin, Agronomy

2.1.2. Precision farming: makkelijk minder 
verspillen

Er is nog steeds veel ruimte voor verdere efficiencyverbetering. 

Met investeringen in precision farming valt er voor de agro veel te 

besparen, en dus te verdienen. Een paar voorbeelden van hoe 

daarop kan worden ingespeeld:

 ▶ De Drentse onderneming Dacom biedt wereldwijd een 

systeem aan, bestaande uit sensoren, gateways (om de 

verzamelde data naar het centrale datacenter in Emmen te 

versturen) en online voorspellend advies (online farming) 

gebaseerd op de uitkomsten van een data-analyse.  De 

sensoren meten op en rond de akker zaken als lucht- en 

bodemvochtigheid, temperatuur, windsnelheid en -richting en 

de hoeveelheid neerslag of beregening. Deze gegevens 

worden aangevuld met informatie van de boer over de 

hoeveelheid mest of bestrijdingsmiddelen die hij over zijn land 

heeft uitgereden en oogstopbrengsten. Dat alles wordt 

gecombineerd met regionale weersverwachtingen, het lokaal 

voorkomen van plantenziektes en de opbrengsten van eerdere 

oogsten. Met ingenieuze modellen (en algoritmes) kunnen 

vervolgens gerichte adviezen over de mate van beregening, 

bemesting, gewasbescherming en dergelijke gegeven worden. 

Alleen al met de kostenbesparing op de stroom en diesel die 

nodig is om water, mest en bestrijdingsmiddelen (zie hiervoor 

de tabel op de volgende pagina) op het land te brengen, is zo’n 

systeem snel terugverdiend. Dan is de extra opbrengst van de 

betere oogst en de kostenbesparing op de middelen niet eens 

meegerekend. Want die verschillen sterk van regio tot regio en 

zijn ook sterk afhankelijk van de kwaliteit van de boer. Hoe 

slechter die zijn werk deed, hoe sneller hij  het systeem 

terugverdient. 

  

 ▶ Het bedrijf Plantlab probeert de teelt voorspelbaar en 

beheersbaar te maken door gericht optimale omstandigheden 

voor de groei van planten te creëren. Daarbij gaat het niet om 

de genetica, maar om de plantfysiologie: wat zijn de ideale 

omstandigheden qua licht (kleur en intensiteit), lucht 

(vochtigheid, CO2, stroming), temperatuur, voedingsstoffen, 

enzovoorts. De condities kunnen het best worden beheerst in 

een gesloten ruimte met gecontroleerde (led)verlichting. 

Vergeleken met een conventionele kas is in zo’n plant paradise 

de opbrengst uit de fotosynthese tenminste een factor drie 

hoger en wordt tot wel negentig procent op water bespaard. 

Door in meerdere lagen te werken (verticale teelt), worden de 

beschikbare ruimte en technische infrastructuur optimaal 

benut. Zo’n paradijs creëren is een technisch hoogstandje. 

Hierin liggen voor de agrotechische bedrijven forse kansen.  

Zo’n systeem kan op de dag nauwkeurig de door de retailketen 

bestelde 10.000 kroppen sla leveren van exact de gevraagde 

grootte. Mits het beschikt over de high tech sensoren die groei 

meten en over geavanceerde visionsystemen die razendsnel 

Oogsthistorie

Grondtest (kalium)

Grondtest (fosfor)

Grondkaart

GPS-geleide grondmonster-inname

Variabele bemestingsapplicatie 
verhoogt de efficiency

Variabele inzaaidichtheidsystemen 
om optimaal gebruik te 
maken van grondkwaliteit

(Satelliet) gewas- en grondmonitoring 
om opbrengst te optimaliseren

Continue metingen met 
mobiele oogstsensoren  
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Verbruik gewasbeschermingsmiddelen in de Nederlandse land- en tuinbouw, 1984-2010

 Verbruik (mln. kg. actieve stof)
  

Categorie 1984-88 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Onkruidbestrijding 4,60 3,98 3,50 3,59 3,5 3,28 3,57 3,17 2,68 2,64

Schimmelbestrijding 4,45 4,49 4,93 4,39 4,39 4,14 5,02 4,45 3,79 3,61

Insectenbestrijding 0,69 0,55 0,29 0,25 0,21 0,20 0,21 0,19 0,21 0,24

Grondontsmetting 10,25 2,39 1,40 1,17 1,41 1,49 1,66 1,57 1,43 1,35

Overige 1,31 1,20 1,26 1,26 1,20 1,35 1,62 1,39 1,60 1,76

Totaal* 21,30 12,61 11,38 10,66 10,70 10,46 12,09 10,77 9,71 9,60

* Inclusief een beperkte hoeveelheid (max. 3%) voor toepassing in openbaar groen, op verhardingen en particulier gebruik.

Bron: Plantenziektekundige Dienst / Regeling administratievoorschriften gewasbeschermingsmiddelen (RAG).

2.1.3. Dervingsbeperking: zeker weten dat het 
nog goed is 

Niet alleen bij de boer en tuinder, ook onderweg van boerderij 

naar consument gaat er veel voedsel verloren. Vooral aan het 

einde van de voedselketen, bij de consument (in Nederland 

gooien we elk jaar voor 4,4 miljard euro aan voedsel weg), de 

retail, maar ook aan het begin, door de land- en tuinbouwketen 

zelf. Volgens berekeningen van McKinsey is met het voorkomen 

van verspilling wereldwijd al gauw zo’n 180 miljard euro te 

verdienen; en door de mondiale stijging van de welvaart en 

voedselproductie groeit dat de komende jaren zelfs naar 300 

miljard euro. Oorzaken zijn onder meer te lange bewaar- en 

reistijden, slechte verpakkingen en de wijze van opslag. Ook hier 

liggen kansen voor de agro-technische industrie:

 ▶ Wageningen University, TU Eindhoven, Philips en Holst Centre 

onderzoeken samen of het mogelijk is bepaalde vluchtige 

stoffen te detecteren die vrijkomen bij de rijping van fruit en 

groente of bij het bederven van vis of vlees. Eindresultaat 

moet een meeverpakte sensor zijn. Fabrikanten gaan nu met 

hun houdbaarheidstermijn aan de veilige kant zitten om claims 

te voorkomen. Met deze chips, die veel meer zeggen over de 

op grootte en kleur selecteren en sorteren. En verder over een 

managementsysteem dat de interne logistiek in de gaten 

houdt, zorgt dat ná levering de openvallende vierkante meters 

direct weer gevuld worden met andere teelt en dat de teler 

precies laat zien hoeveel handelingen per plant uitgevoerd zijn, 

wat zijn kosten zijn en wat de opbrengst is.

 ▶ Ook in de veeteelt zie je ‘precision-ontwikkelingen’ waarop de 

agrotech kan inspelen. Zoals het camerasysteem dat het 

groeitraject van individuele varkens in de gaten houdt en 

waarop voerprogramma’s zorgvuldig afgestemd kunnen 

worden. Aan een geluidsensor die de hoest van varkens uit de 

andere omgevingsgeluiden kan pikken, om eventuele ziektes 

vroegtijdig te signaleren, wordt gewerkt. Nu al bestaat er 

cameratechnologie die verstoord groepsgedrag bij dieren 

signaleert.  Doorontwikkeling daarvan zorgt dat straks elke 

afzonderlijke kip tussen duizenden kan worden herkend en 

gevolgd. Rfid-technologie (radio frequency identification) wordt 

al toegepast bij de individuele voergift aan koeien. Naarmate 

die rfid-chips goedkoper worden, zullen ze ook steeds meer 

gebruikt worden voor bijvoorbeeld vleesvarkens.

 ▶ Ook de wijze waarop de boer informatie krijgt aangereikt, 

maakt een snelle ontwikkeling door. Dankzij het internet en de 

draadloze communicatietechnieken zijn bedrijfsgegevens altijd 

en overal beschikbaar. Waarmee monitoren veel minder 

tijdrovend en sneller en adequaat ingrijpen makkelijk wordt. 

Dat levert de veeboer een hogere productie van een betere 

kwaliteit op en bespaart hij op bijvoorbeeld antibiotica, 

bestrijdingsmiddelen, nutriënten en water.

De adoptie van precision farming verloopt langzaam. Maar, gelet 

op de groei van de wereldbevolking en de hogere eisen die aan 

voeding worden gesteld, lijkt een versnelling een kwestie van tijd. 

Zo niet, dan wordt dat wel afgedwongen door multinationals als 

Pepsico, McCain en Heineken die er hard aan trekken hun carbon 

footprint en water footprint te verlagen. Kortom, ook hier liggen 

kansen voor de agrotechniek.
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staat van het product, hoeft dat niet meer. Want de kwaliteit 

wordt niet meer tevoren ingeschat, maar continu realtime 

gemeten. Mogelijk kan deze technologie ook gebruikt worden 

voor plukrobots die niet alleen ‘ruiken’ of een paprika aan 

plukken toe is, maar door koppeling met de logistiek ook 

kunnen beslissen of het rijpingsproces gebaat is bij een lange 

of juist korte reis naar de gebruiker.

 ▶ Ook aan de verpakkingen valt nog genoeg te dokteren. De 

eindconsument wil elke dag vers eten, maar gaat slechts eens 

in de week naar de supermarkt. Inspelen op deze trend is voor 

de afzonderlijke agrotechnische oem niet mogelijk. Dat vergt 

ook een materialenproducent die samen met verpakkings-

machinebouwers en grondstoffenleveranciers als Dow en 

DSM gaat werken aan een duurzame verpakking die voeding 

langer vers houdt. 

 ▶ Het vervoer van voedsel kan ook minder verspillend ingericht 

worden. Onder meer door met geavanceerde logistieke 

systemen ‘leeg rijden’ te voorkomen. Maar ook met 

bijvoorbeeld draadloze sensorsystemen die tijdens dat 

transport bewaken welke kisten aardbeien net iets te dicht bij 

de laadklep hebben gestaan en dus niet optimaal gekoeld zijn. 

Door die data door de kwaliteitsverloopmodellen te voeren 

waar in Wageningen aan gewerkt wordt, is goed vast te stellen 

welke doosjes in de supermarkt vooraan in het schap moeten. 

Dit komt het imago van agroproducten ten goede en daarmee 

dat van de gehele agrosector. 

Kortom, er valt voor engineers nog genoeg te doen om de 

hoeveelheid voedsel die verloren gaat tussen ‘zaadje en 

karbonaadje’ te reduceren. Daarbij moet aangetekend worden dat 

daarvoor al veel technologie beschikbaar is die niet gebruikt 

wordt. Zo is voor voorraadbeheer, gebaseerd op ‘wat het eerst 

over de datum is, moet het eerst verkocht worden’ (first expired, 

first out), inmiddels de GS1 Databar op de markt: twee 

streepjescodes waarop ook de houdbaarheidsdatum is af te lezen. 

Het communicatieplatform waarvan dat een onderdeel is, moet 

de komende jaren opgang maken.

Dat nieuwe technologie vaak maar moeizaam haar weg vindt, 

heeft deels te maken met de vaak tegenstrijdige belangen in de 

foodketen. De producent of groothandel investeert in iets nieuws, 

maar de voordelen komen bij de retail of de eindconsument 

terecht. Voor een ketenregisserende partij als de retail is de 

noodzaak klaarblijkelijk nog niet hoog genoeg. Ondanks dunne 

marges van doorgaans minder dan 5 procent, kleven er blijkbaar 

nog te veel praktische bezwaren aan investeren in maatregelen 

die verspilling (toch 1,5 procent van hun omzet) voorkomen. Veel 

vestigingsmanagers vinden nog steeds dat weggooien nu 

eenmaal bij hun vak hoort. Om die patstelling te doorbreken 

werken wetenschappers van Wageningen University & Research 

aan een systeem dat de effecten berekent van een innovatie op 

de businessmodellen van álle ketenpartijen. Dan kun je vaststellen 

wie erbij wint en verliest en wat het de totale keten oplevert. Die 

transparantie zorgt ervoor dat de partijen eerder bereid zijn de 

lasten en de baten eerlijker te verdelen, zo is de verwachting.

Wellicht valt de ‘verspillingpatstelling’ wel te doorbreken met 

systemen die de consument in staat stellen beter te plannen. Al 

jaren is er sprake van de intelligente koelkast die zijn eigenaar in de 

supermarkt inseint wat er nog in de groentelade ligt. Van jongere 

datum zijn de mogelijkheden om de consument boodschappen-

lijstjes te geven, gepersonaliseerd op basis van eerder gedane 

inkopen. In de regio Apeldoorn loopt het project ‘Foodbattle’, waarin 

wijken met elkaar aan de slag gaan om zo min mogelijk voedsel te 

verspillen. Diverse retailbedrijven – corporate en lokaal – doen eraan 

mee. Ze doen daarin ervaring op met een nieuwe manier van 

communiceren met consumenten, met meer persoonlijke binding. 

Ja, minder consumentenverspilling kan voor de supermarkten 

leiden tot minder omzet, maar meer binding kan leiden tot een 

betere inkoopplanning en kostenbesparing. Die bewustwording op 

gang brengen is het doel van het Apeldoornse project.

Vooral aan het einde van de voedselketen, bij de consument (in 

Nederland gooien we elk jaar voor 4,4 miljard euro aan voedsel 

weg), de retail, maar ook aan het begin, door de land- en 

tuinbouwketen zelf. Volgens berekeningen van McKinsey is met 

het voorkomen van verspilling wereldwijd al gauw zo’n 180 miljard 

euro te verdienen; en door de mondiale stijging van de welvaart 

en voedselproductie groeit dat de komende jaren zelfs naar  

300 miljard euro. 
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2.1.4. Gentechnologie:  
het ondersteunen van selectie

Gentechnologie biedt fokkers en veredelaars de mogelijkheid om 

sneller betere dierrassen en plantensoorten te ontwikkelen. 

Dierlijke productie
Gentechnologie is gericht op de ondersteuning van het sneller en 

beter selecteren van dieren voor de productie van volgende 

generaties, zodat de dierprestaties sneller verbeteren. Twee 

technologieën spelen hierbij een belangrijke rol:

 ▶ SNP-chip technologie: maakt een groot deel van het DNA 

inzichtelijk bij de geboorte, zodat niet meer gewacht hoeft te 

worden tot de dieren volgroeit zijn (bij een stier vergt dat zes 

jaar). Deze technologie wordt al enkele jaren gebruikt en de 

daarmee gefokte dieren komen nu op de markt. 

 ▶ Sequencetechnologie: hierbij wordt van dieren het volledige 

DNA (dieren hebben ongeveer 25.000 genen) in beeld 

gebracht en kan de  selectie nog zorgvuldiger dan met de SNP-

chip. De versnelling van rasverbetering die dit oplevert, wordt 

over plusminus vijf jaar zichtbaar in de markt, onder meer bij 

legkippen. 

Beide technologieën vragen grote investeringen in R&D die 

uiteindelijk slechts enkele grote partijen zullen kunnen opbrengen.

Plantaardige productie
Van de belangrijkste gewassen is inmiddels de genoomsequentie 

bekend; binnen enkele jaren is dit naar verwachting voor vrijwel 

alle gewassen het geval. Met sequenties wordt het veel 

eenvoudiger om te bepalen welke van de circa 35.000 genen die 

planten hebben, betrokken zijn bij eigenschappen waarop de 

veredelaar zich richt. Is bekend wat een gen doet, dan kan ook 

gericht gezocht worden naar varianten van zo’n gen met wellicht 

nieuwe nog onbekende positieve eigenschappen. Verder kan met 

de sequenties genetische kennis van het ene gewas op het andere 

toegepast worden. Is bijvoorbeeld bekend welk gen in tomaat zorgt 

voor een bepaalde virusresistentie, dan kan in de aardappel of 

paprika gericht naar een soortgelijk gen gezocht worden. 

Nieuwe veredelingsmethoden als reverse breeding, ‘cisgenese’ 

en ‘gerichte mutagenese’ geven de veredelaar ongekende moge-

lijkheden om gerichter en sneller tot nieuwe verbeterde rassen te 

komen. De toepassing van dergelijke nieuwe technieken hangt 

echter af van beslissingen van de het maatschappelijk draagvlak.

 

2.1.5. Communicatiestandaardisatie: de 
technologie is niet het probleem

In de agroketens wordt al veel gecommuniceerd over waar welk 

product zich op welk moment bevindt. Deze tracking & tracing-

informatie wordt gebruikt voor het plannen van productie en 

voorraden en het doen van de facturatie. In het kader van de 

General Food Law is het vergaren van deze informatie verplicht, 

onder meer om in het geval van calamiteiten terugroepacties 

(recalls) te kunnen doen. De sierteeltbedrijven (leveranciers van 

bollen, potplanten, bloemen) zijn al in een vroeg stadium van start 

gegaan met deze procesautomatisering, geleverd door tal van 

vaak kleine agrotechnische automatiseerders die vaak eigen 

communicatiestandaarden hebben ontwikkeld. Afspraken over 

het hanteren van één communicatiemodus voor de keten zijn wel 

gemaakt (Flor-e-com), maar nog niet algemeen overgenomen; met 

alle problemen van dien.

In de groente- en fruitteelt is dat beter voor elkaar. Door de 

schaalvergroting die er –  onder regie van grote handelshuizen als 

Bakker Barendrecht, Haluco, The Greenery, Fruitmasters en 

brancheorganisatie Frugiventa – heeft plaatsgevonden, is hier de 

identificatiecommunicatie vaak goed gestandaardiseerd.  Van teler 

tot retail wordt gebruik gemaakt van dezelfde GS1-barcodes. De 

paar mkb’ers die dat niet doen, brengen bijzondere rassen of 

soorten op de markt.
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Ook in de vlees- en eierensector is dankzij schaalvergroting de 

communicatie gestandaardiseerd, van de boer tot en met de 

retail. Grote bedrijven, zoals vleesverwerkers Plukon en de Van 

Drie Groep, hebben daar veel aan bijgedragen.

De communicatie over de kwaliteit van verse producten laat in  

alle agrosectoren nog te wensen over. Die informatie is bij de 

verschillende schakels wel aanwezig, maar wordt niet optimaal 

uitgewisseld. Waardoor boeren en verwerkers geen terug-

koppeling op batchniveau krijgen over hoe consumenten hun 

producten hebben ervaren en ze informatie mislopen waarmee  

ze hun productieproces kunnen optimaliseren. Vooral bij de 

kwaliteitscommunicatie tussen de retail en handel is nog veel  

te winnen. 

Als het gaat om de communicatie over de hoeveelheden zijn er 

technologisch geen echte problemen. De knelpunten die nog 

overwonnen moeten worden zijn vooral van organisatorische aard. 

Ook wat betreft de communicatie over productkwaliteit is 

technologisch al veel mogelijk, al is kwaliteit soms lastig 

meetbaar. Maar ook hier geldt: reeds beschikbare informatie 

wordt slechts beperkt gedeeld. De verwachting is dat de 

communicatie als gevolg van de voortgaande schaalvergroting, 

consolidatie en professionalisering van de Agro & Food-ketens 

verder verbetert. Met alle voordelen van dien voor de Nederlandse 

handelspositie in het algemeen en voor de agrotechnische 

industrie in het bijzonder.

2.2. Duurzaamheid:  
wie goed doet, goed ontmoet 

De land- en tuinbouw moet meer naar de behoeften van de 

westerse eindconsument kijken. In de veeteelt zie je gaandeweg 

een verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit tegen een 

betaalbare prijs. De eindconsument vraagt steeds meer om 

duurzame kwaliteit. De agrotechnische industrie speelt een 

cruciale rol bij het beantwoorden van die vraag:

  

 ▶ De Rondeel-stal is een voorbeeld van hoe door de vraag naar 

duurzaamheid marktkansen voor de hele keten gecreëerd 

kunnen worden. De rond gebouwde stal biedt de kip ruimte 

om te scharrelen. In een ander deel worden de eieren 

‘verwerkt’ en wordt het Rondeel-ei verpakt in een doos die  

de diervriendelijke en duurzame omstandigheden waarin de 

eieren zijn geproduceerd overbrengt op de eindconsument.  

En die, dat wetende, de hogere prijs best wil betalen. 

Supermarkten maken graag schapruimte vrij voor ‘Rondeel-

eieren’, al was het alleen maar om mee te liften op de trend 

van duurzaamheid en diervriendelijkheid. En de Rondeel-

pluimveehouder?  De extra marge door de hogere prijs komt 

ook deels bij hem terecht. Dit voorbeeld laat ook zien dat de 

boer én kennis van de markt nodig heeft én een groter deel 

van de productieketen in eigen huis moet houden, zijn eieren 

zelf moeten verpakken  en dat niet altijd moet overlaten aan de 

retail. Hij kan die stap het beste maken als hij vanuit de 

agrotechnische industrie totaaloplossingen krijgt aangereikt 

voor een proces dat opti-maal diervriendelijk is en waarin 

zaken als klimaatbeheersings- en biometriesystemen, intern 

transportsysteem en een verpakkingsstraat volledig 

geïntegreerd zijn.

 ▶ Het Terra Sea-stalconcept voor vleeskippen is een ander 

voorbeeld. Hierbij worden de kippen energieneutraal gehouden 

door klimaatoptimalisatie, waardoor het vlees met een lage 

carbon footprint op de markt komt. Tevens bevordert het 

concept het dier-welzijn en een efficiënt gebruik van het voer.

 

 ▶ Ook in de kastuinbouw is energiezuinigheid het devies en 

energie-neutraliteit het toekomstideaal. Op zoek naar de meest 

energie-zuinige oplossingen kiezen steeds meer 

ondernemingen voor energiezuinige leds die voor bepaalde 

gewassen het telen in lagen zonder zonlicht rendabel maken. 

Waardoor de kasruimte niet langer in vierkante meters maar in 

kubieke meters kan worden uitgedrukt. Verder worden 

installaties om regenwater te bufferen populairder. 
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Fancom vertaalt consumenteisen in duurzame  
technologie

Trends bieden Fancom, dat in de varkenshouderij en pluimveehouderij 

actief is, mogelijkheden om zich te onderscheiden van de concurrent 

door meer toegevoegde waarde te leveren of mogelijkheden tot kosten-

verlaging te bieden. Vooral de eisen die de retail – en in het verlengde 

van de retail ook de eindconsument – stelt, zijn voor Fancom leidend bij 

het uitzetten van de roadmap. ‘Duurzaam boeren’ is zo’n eis. Directeur 

Paul Smits van het bedrijf uit Panningen: ‘Het publiek wil geen ‘plofkip,’ 

maar vlees dat op een verantwoorde wijze geproduceerd wordt. Dus eist 

de retail dat kippen niet in bijvoorbeeld zes, maar in acht weken slachtrijp 

worden. De veredelaars komen dan met kippen die langzamer groeien. 

Wij komen met technologie die de kip de ruimte geeft in een gezonder 

tempo te groeien, zodat de bottenstructuur zich beter kan ontwikkelen en 

het vlees minder vet bevat. Waar de klant een betere prijs voor betaalt.’ 

Fancom zet ook systemen in de markt voor het beheersen van het stal- 

klimaat, voor het voederen en voor de zogenaamde biometrie: het meten 

van allerhande zaken van de dieren, van hun gewicht tot en met hun 

gedrag. Dit ‘duurzaam boeren’ is een trend waarop Fancom ook met zijn 

voedersystemen inspeelt.  Voer wordt gemaakt van plantaardige produc-

ten die vanzelfsprekend verbouwd en bewaterd moeten worden. De af-

gelopen decennia is de hoeveelheid tarwe die een varken nodig heeft om 

slachtrijp te worden al met 30 tot 40 procent gedaald. De grote winst is 

inmiddels wel gemaakt, weet Smits, maar de paar procent die nog te be-

halen zijn kunnen wel het verschil uitmaken tussen verlies lijden en  winst 

maken. ‘Voer is erg duur. Dus zorgen onze voeder- en biometriesytemen 

dat een varken of kip precies die samenstelling en hoeveelheid eet waar-

door hij optimaal groeit en zo min mogelijk mest produceert.’

www.fancom.com

2.3. Co-creatie:  
invloed eindconsument neemt toe

‘Tell me, I will forget. Show me, I will remember. Involve me, I will 

understand.’  ‘Involvement’ raakt de kern van co-creatie. Dat is 

‘het zorgen dat de ontwikkeling en verbetering van een product 

een gezamenlijke activiteit wordt van bedrijf én afnemer. Dat 

gebeurt via een actief, creatief en sociaal proces, wat door sociale 

media de laatste jaren is vergemakkelijkt. Eindconsumenten 

kunnen tegenwoordig overal hun mening over geven en doen dat 

dan ook graag. 

De uitdaging is om consumenten die producten te verschaffen 

waar ze ook als burger achter staan. Dit is vooral in de dierlijke 

productie een uitdaging.

Het proces van co-creatie zorgt ervoor dat consumenten beter 

geïnformeerd raken over het productieproces, maar hier ook een 

grotere invloed op uitoefenen. Voor de agro & foodwereld staat dit 

nog in de kinderschoenen. Gevolgen voor de agrotechnische 

industrie kunnen zijn dat de vraag naar flexibele systemen zal 

toenemen, hogere eisen worden gesteld aan tracking & tracing en 

een grondige kennis van productieprocessen nodig is om op 

verschillende niveaus te kunnen interveniëren in de productie. 
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2.4. Wet- en regelgeving biedt kansen

De wet- en regelgeving die de topsectoren Agro & Food en 

Tuinbouw & Uitgangsmaterialen raakt moet de kwaliteit van het 

voedsel borgen (voedselveiligheid) of de voedselzekerheid 

waarborgen. Dat eerste met het oog op dierwelzijn, reductie van 

het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en medicijnen en 

het beschermen van de gezondheid van de consument. Regels 

die invloed hebben op de voedselzekerheid hebben bijvoorbeeld 

betrekking op de afschaffing van de melkquota en de omvorming 

van het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. 

Belangrijke wijzigingen die de komende jaren doorgevoerd 

worden, zijn:

 ▶ nieuwe Meststoffenwet (borgt voedselveiligheid en 

waterkwaliteit): daarin is vastgelegd dat veehouders niet meer 

mest mogen produceren dan ze op eigen grond en via vaste 

contracten kwijt kunnen. Elke veehouder die meer mest 

produceert wordt verplicht een deel van het overschot te laten 

verwerken tot een product dat geen dierlijke mest meer is. 

 ▶ nieuwe welzijns- & milieurichtlijnen voor de intensieve 

veehouderij (borgt voedselveiligheid, in de periode 2011-2014);

 ▶ omvorming Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (borgt 

voedselzekerheid): meer aandacht voor verduurzaming en 

marktwerking (relevant voor met name akkerbouw, 

melkveehouderij en kalverhouderij, per 2014);

 ▶ afschaffing van het melkquotum (borgt voedselzekerheid; 

relevant voor de melkveehouderij, per 2015).

 

Agrotechnische toeleveranciers kunnen zich onderscheiden met 

meer kennis van actuele regelgeving, en door de betekenis ervan 

voor de klant te vertalen in innovaties. Voorts: Nederland en de EU 

lopen met wet- & regelgeving vaak voorop.  Dat verschaft de 

agrotechnische industrie met haar (duurzame) producten een 

voorsprong in landen waar die regelgeving in een later stadium 

wordt ingevoerd. 
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De nieuwste robotstofzuiger bevat technologie waar een 

autonoom navigerende tractor wellicht ook baat bij zou hebben. 

Om maar te zeggen: voor echt baanbrekende innovaties is kennis 

nodig uit andere disciplines én sectoren. In het voorgaande 

hoofdstuk lag het accent op trends en ontwikkelingen die de 

agrotechnische industrie tal van kansen bieden om haar eindklant 

beter te bedienen, met lagere kosten en meer toegevoegde 

waarde. Maar in hoeverre kan die industrie dat alleen? Wat levert 

het optimaliseren van de samenwerking met bedrijven in de 

topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) op?

3.1. Nieuwe oplossingen door 
samenwerking

Dankzij onder andere de agrotechnische industrie is de Neder-

landse land- en tuinbouw de meest efficiënte ter wereld, maar 

hierdoor is de complexiteit wel toegenomen. Dat stelt de agro-

technische bedrijven voor een strategische keuze: óf zich 

specialiseren in het leveren van onderdelen/modules of eind-

producten/processen (de ‘onderdelen’- of ‘werktuig-supplier’) óf 

zich verbreden tot systeem integrator. 

In beide gevallen kan de veeleisende klant niet meer alleen 

bediend worden met de disciplines waarin de agrotechnische 

sector zijn oorsprong heeft: werktuigbouwkunde en landbouw-

techniek. Uit het voorgaande zal duidelijk geworden zijn dat ook 

kennis nodig is van zaken zoals de mechatronica, vision, embedded 

software-ontwikkeling en sensor- en lichttechnologie. Deze kennis 

zit veelal niet meer binnen één bedrijf. Veel zal ontwikkeld moeten 

worden samen met en ingekocht worden bij een beperkt aantal 

strategisch gekozen leveranciers. 

Binnen de sector HTSM nemen first & second tier suppliers 

cruciale posities in. Bij de toeleveranciers van oem’s zoals ASML, 

FEI en Thales (zie par. 1.4) zit heel veel (high tech) kennis waar de 

agrotechnische industrie iets mee kan.  Zo hebben ze plasma-

technieken in huis, waarmee ook verse groenten van microben 

ontdaan kunnen worden zodat die langer houdbaar blijven. Maar 

denk ook aan draadloze sensornetwerken die producten door het 

gehele ketenproces kunnen volgen waardoor de koelketen (en 

dus de kwaliteit) geborgd kan worden.  

             

Waterschaarste in de wereld dwingt om efficient met water om te gaan voor landbouw

Bron: International Water Management Institute.

Voldoende water beschikbaar. (Dit betekend niet dat er geen tijdelijke droogte op kan treden.)

Waterschaarste op termijn verwacht. (Meer dan 60% van het beschikbare water wordt al gebruikt.)

Fysieke waterschaarste. (Meer gebruik dan verantwoord. Hierdoor komt ook de toekomstige watervoorziening in gevaar.)

Economische waterschaarste. (Er is voldoende water, echter menskracht of financiële middelen ontbreken om daar maximaal gebruik van te maken.)

Geen gegevens bekend.
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De noodzakelijke ketenintegratie en -optimalisatie in de agro-

technische sector biedt ruimte aan HTSM-bedrijven om hun 

toegevoegde waarde aan nieuwe (strategische) klanten aan te 

bieden. Zorgvuldig geselecteerde, goede fits zullen het innovatie- 

en concurrentievermogen van agrotech-klanten versterken. Aan 

de HTSM-toeleverancier bieden ze, in aanvulling op de vaak 

volatiele markten waarin die opereert, een stabiele groeimarkt. 

Met enorme uitdagingen. De snelgroeiende wereldbevolking zal 

gevoed moeten worden, dankzij de toenemende welvaart in de 

opkomende landen (de middenklasse groeit tot 2030 wereldwijd 

met 3 miljard mensen, aldus McKinsey) met plantaardig en dierlijk 

voedsel van goede kwaliteit. Terwijl de meest vruchtbare gronden 

al lang in gebruik zijn en prijzen voor belangrijke agrarische grond-

stoffen sterk stijgen. En ook het gebruik van water zal efficiënter 

moeten, zie hiervoor de figuur op p. 31. De oplossing voor deze 

complexe problematiek ligt in een verdere verduurzaming en 

intensivering van de agrarische productieprocessen. Nieuwe 

technologie zal daarin een cruciale rol spelen. 

3.1.1. De koplopers

Natuurlijk zijn er binnen de agrotechnische industrie al heel wat 

bedrijven die de weg naar andere sectoren en ketenoptimalisatie 

gevonden hebben. Het zijn veelal grotere, exporterende bedrijven 

die deze stap hebben al gezet omdat hun grote Russische of 

Chinese klant erom vroeg. Om hun maaiers, melkrobots, teelt-

sensoren, bewaar- en beheerssystemen en zo meer in de markt 

te zetten werken zij nauw samen met strategische leveranciers 

(key suppliers). Stuk voor stuk bedrijven met technologieën en 

processen die hun uitbesteders zelf niet in huis hebben. Of niet 

méér in huis hebben. 

Deze koplopers zijn ondernemingen die ooit sterk verticaal 

geïntegreerd waren, maar met name in de laatste vijf tot tien jaar 

typische kopstaartbedrijven zijn geworden en alle hardware – 

standaard of klantspecifiek – inkopen bij sleuteltoeleveranciers. Ze 

zijn systeem integrator geworden, leggen zich toe op één 

bepaalde kerntechnologie – niet zelden de besturingssoftware. 

Verder ontwikkelen ze het klantspecifieke ontwerp van hun 

systemen, hebben ze dikwijls de eindassemblage van de 

elektronica in huis en dragen ze zorg voor het complete logistieke 

proces. En ze hebben een taak in het nauwgezet volgen van de 

ontwikkelingen in de markt aan de hand van eindklantcontacten, 

rechtstreeks en via hun distributienetwerk. 

De rest van de activiteiten om tot die complexe systemen te 

komen, laten ze graag over aan hun strategische toeleveranciers: 

de servomotoren, koelingen, ventilatoren, voersilo’s, de 

omkastingen inclusief de printplaten. Ook de transportbanden,  

rollerbanen en andere interne logistieke systemen als kranen, 

liften en robots die in de tuinbouw gebruikt worden, worden in 

hun geheel of in modules aangeleverd door toeleveranciers.

Key suppliers: proactief meedenken en 
meeontwikkelen
De strategische toeleveranciers worden geacht niet slechts op 

specificatie te leveren, maar ook mee te denken en mee te 

ontwikkelen. Daartoe worden ze vroeg bij de klantvraag 

betrokken. Ze worden verondersteld zelf – proactief - met de 

nieuwste technologie te komen. De motorenleverancier die zelf 

met een energiezuinige variant komt en samen met zijn klant 

onderzoekt hoe die geïntegreerd kan worden in het grotere 

geheel.  Deze  leverancier investeert om die nieuwe technologie 

voor de klant passend te maken en doet zo inzichten op die hij 

ook voor hun andere klanten kan inzetten. 

Ook van bijvoorbeeld printplaatleveranciers wordt proactiviteit 

verwacht.  In de land- en tuinbouw moeten de pcb’s (printed 

circuit boards) functioneren in een stoffige, vochtige atmosfeer – 

soms met chemische stoffen en ammoniak. Printplaten zonder 

een grote robuustheid en goede afscherming geven daar te snel 

de geest. Dus wordt het op prijs gesteld als de leverancier op 

zoek gaat naar pcb’s met de functionaliteit van, zeg maar, smart 

phones. Zodat de boer en tuinder in ‘ruige’ omstandigheden kan 

werken op een touchscreen die hem hetzelfde gebruiksgemak 

biedt als die van zijn tablet-pc thuis waarop hij in een handomdraai 

grafieken kan maken.

Op klantorder
Systeem integratoren programmeren en assembleren puur op 

klantorder. Materialen die ze zelf verwerken (zoals pcb’s en 

behuizingen en de modules/componenten voor rollerbanen en 

robots) houden ze zoveel mogelijk op voorraad, om korte lever-

tijden te halen. De rest wordt op klantorder ingekocht en door de 

key supplier vaak rechtstreeks bij de klant afgeleverd, conform  

de eis: snel en betrouwbaar.  Bij die klant doen installateurs de 

inbouw van de systemen. Is de eindklant gevestigd in een deel 

van de wereld waar geen gekwalificeerde installateurs voor-

handen zijn, dan integreert de systeem integrator meer functies  

in één module. Dat scheelt installatiewerk.   

De ingebruikstelling is vaak wel weer het terrein van deze 

systeem integrator, net als het onderhoud. Want zo houdt hij 

controle over zijn totaaloplossing en de rentabiliteit ervan. En 

houdt hij voeling met zijn klant, zodat hij in een zo vroeg mogelijk 

stadium kan meedenken over diens  ideeën over aanpassingen of 

additionele systemen. 

Hoge eisen, heldere afspraken
Veel vooroplopende systeem integratoren hechten vandaag de 

dag sterk aan dit uitbestedingsmodel. Immers, zij zitten in een 

markt voor kleine series. Jaarlijks hebben ze hooguit 20.000 
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elektromotoren van een bepaald type nodig. Dus kun je die motor 

beter betrekken van een specialist die, omdat die méér klanten 

heeft, er 1 miljoen produceert, waardoor die ook de schaalgrootte 

heeft om zijn kennis van motoren up-to-date te houden.

Vanzelfsprekend maakt die afhankelijkheid van toeleveranciers wel 

enigszins kwetsbaar. Temeer daar menig bedrijf kiest voor single 

sourcing: per component, module of proces één toeleverancier. 

Voor de agrotechnische uitbesteders is het dus zaak hele heldere 

afspraken te maken, in lijn met de hoge eisen die ze stellen.

 

3.1.2. Het peloton: zoveel mogelijk 
binnenshuis

Het aantal koplopers, die als systeemintegrator totaaloplossingen 

of als specialist geavanceerde deeloplossingen aanbieden en 

daarvoor samenwerken met strategische leveranciers, is beperkt. 

De agrotechnische industrie bestaat voor een groot deel uit 

werktuigbouwers en systeemleveranciers die gewend zijn 

problemen zoveel mogelijk binnenshuis op te lossen. Vaak met 

beperkte werktuigbouwkundige middelen. In z’n algemeenheid 

staat de ketenintegratie en -optimalisatie in de agrotechnische 

keten nog in de kinderschoenen. Dat heeft veel te maken met 

angst om de regie over innovatietrajecten te verliezen, afhankelijk 

te worden. Worden toeleveranciers ingezet voor iets dat men tot 

nog toe zelf heeft gecoverd, dan ontstaat snel het gevoel van 

‘maar mijn pincode geef ik niet af’. Dus zijn er nog veel bedrijven 

die zelf veel metaalbewerking doen, daar kostbare apparatuur voor 

in huis hebben, terwijl een gespecialiseerde metaalbewerker dat 

beter sneller, beter en goedkoper kan. Waardoor de waarde voor 

de eindklant toeneemt.

AM, in de volksmond ook 3D printing genoemd

3.2. Geschikte ketenpartners vinden

Samenwerken tussen ondernemingen uit de HTSM-sector en  

de agrotechniek kan zeer zinvol zijn, maar vergt dikwijls enig 

doorzettingsvermogen. Een strategische partner vinden die bij je 

past, is verre van eenvoudig. Hoe bepaal je of er een fit is? 

Fit bepalen
Bij het achterhalen welke bedrijven goede partners zijn, komen 

vier dimensies om de hoek kijken: 

 ▶ Allereerst: is er een strategische fit:  positioneert de kandidaat 

zich als kwaliteitsaanbieder of is het toch vooral een 

prijsvechter?

 ▶ Is er een operationele fit: passen onze werkwijzen, kwaliteits-

standaarden (ISO-certificatie) en IT-systemen bij elkaar?

 ▶ Is er een culturele fit: werkt de kandidaat, in een strakke, 

hiërarchische of juist een platte organisatie; neemt hij weinig 

risico’s of zijn ze opportunistisch? En past dat bij ons?

 ▶ Tenslotte moet er een netwerkfit zijn: past hun netwerk van 

relaties bij het onze, kunnen er concurrerende/conflicterende 

situaties ontstaan?

Fit tussen HTSM- en agrotechnische bedrijven?
In zijn algemeenheid uitspraken doen over de fit tussen  

HTSM- en agrotechnische bedrijven is lastig. Toch een paar 

waarnemingen:

 ▶ In beide sectoren ligt de focus doorgaans op kwaliteit. Door de 

hoge loonkosten in ons land is concurreren op prijs lastig; je 

onderscheiden met innovatieve producten/diensten is dan  

een betere optie -> strategische fit geeft meestal weinig 

problemen.

 ▶ In lijn daarmee: bedrijven in beiden takken van sport zijn 

meestal solide gecertificeerd. En PLM- en ERP-programma’s 

zijn vaak gemakkelijk te koppelen (met bijvoorbeeld service 

oriented architecture) -> een  operationele fit is kansrijk.

 ▶ De cultuur binnen veel HTSM-bedrijven lijkt meer open te 

staan voor ‘open innovatie’ met ketenpartners en kennis-

instituten. Agrotech-bedrijven lijken geslotener: ontwikkel- en 

productieprocessen worden vaak grotendeels zelf uitgevoerd 

-> een culturele fit is niet vanzelfsprekend.

 ▶ Beide werelden zijn tot nog toe goeddeels gescheiden.  

Voor de netwerken zal hetzelfde gelden, zodat het risico op 

conflicterende situaties klein is ->  geen belemmeringen voor 

een netwerkfit.

Pas als de fit aanwezig is, kunnen concrete afspraken worden 

gemaakt over de manier waarop het samenwerkingsverband 

gestalte moet krijgen. Daarbij gaat het om vragen, zoals: wie is de 

leider, wie doet wat (welke werkgroepen stellen we in), hoe 

verloopt de besluitvorming, hoe gaan we om met octrooien  

(IP, intellectual property), merkenrecht etc.  
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3.3. Sectoren versterken elkaar

Vernieuwingen tot stand brengen vereist multidisciplinair werken, 

verschillende kennisgebieden bij elkaar brengen. Dat inzicht bestaat 

al langer. Veel onderzoeks- en innovatieprogramma’s zijn zo ook 

ingericht. Echter kennis die is ontwikkeld in een bepaalde sector, 

inzetten in een compleet andere sector, is minder wijdverbreid. 

Jammer, want wel beschouwd zijn er meer overeenkomsten dan 

verschillen in de technologische behoeften in sectoren als Agfro & 

Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen enerzijds en High Tech 

Systemen & Materialen anderzijds. De voorbeelden die eerder 

werden aangehaald, spreken boekdelen.

Grootste knelpunt in beslissingsfase
Zoals eerder gesteld, verkennen we in dit rapport de mogelijk-

heden om de productiviteit en de verduurzaming van de land-  

en tuinbouw extra impulsen te geven. Welke technologische 

systemen zijn daarvoor nodig? 

In de kern gaat het om systemen die waarnemen en data verza-

melen en op basis van de vergaarde informatie beslissingen nemen 

en die uitvoeren. En die met behulp van algoritmen, modellen of 

anderszins die data interpreteren om op grond daarvan sneller, 

beter en op den duur ook goedkoper beslissingen te nemen waar 

iedereen beter van wordt. Er zijn al heel veel meetsystemen 

beschikbaar, maar tegelijkertijd kunnen we nog heel veel niet 

meten aan bodem, planten en dieren. De technologieën verzameld 

in de topsector HTSM zouden daarbij goed kunnen helpen. Zo 

kunnen met nanotechnologie en labs-on-a-chip (nu bijvoorbeeld in 

de medische sector in gebruik voor snelle bloedanalyses) metingen 

aan planten en dieren worden gedaan.

Het grootste technologische knelpunt zit echter in de beslissings-

fase. Want ook al zijn de data voorhanden, op basis daarvan de 

juiste beslissing nemen is lastig. Alles weten over de conditie van 

een paprika vereist andere kennis dan nodig is voor een robot die 

die paprika op exact het juiste moment oogst. Onkruidpluk-robots 

bestaan al, maar de allerbeste zitten nog in 15 procent van de 

gevallen fout. Die systeemproblemen oplossen is allereerst een 

kwestie van software ontwikkelen die juiste beslissing neemt, 

zodat de hardware de juiste handelingen kan verrichten. Kortom: 

grootste knelpunt zit hem in de aansturing van die hardware. ICT-

kennis die in verschillende sectoren ontwikkeld is verzamelen en 

cross-sectoraal toepasbaar maken; dat is de crux.

Andere concrete voorbeelden
Ook andere disciplines dan ICT zijn nodig om die beslissystemen 

– op allerlei aggregatieniveaus, van afzonderlijke plantencellen tot 

complete stallen of ketens – efficiënter, effectiever en duurzamer 

te laten functioneren. Enkele voorbeelden:

 ▶ Er wordt gewerkt aan afdekmaterialen die zonlicht filteren  

en het infrarode spectrum weren, dat de kas in de zomer 

teveel opwarmt – zodat alleen de fotosynthetisch actieve 

straling waar de plant van groeit wordt doorgelaten. Dat vergt 

onder meer materiaaltechnologische inzichten uit de solar die 

nu nog niet afdoende worden ingezet.

Dacom wil meer controle over toeleveranciers

Dacom zit, mede dankzij eerder genoemde mondiale demografische en 

economische trends, in een groeimarkt. De omzet van de Drentse  

precision farming-specialist stijgt 20 procent per jaar. Maar vanzelf gaat 

dat niet, beklemtoont directeur Jan Hadders. De kerncompetentie van 

Dacom zit hem in relevante data vergaren, uit die gegevens met modellen 

voorspellingen halen en die vertalen naar (online) advies aan de boer 

over wanneer hij hoeveel moet spuiten, strooien of beregenen. Die data 

worden vergaard door sensoren en andere hardware. Voorheen kocht 

Dacom die simpelweg in, maar slechte ervaringen met (onbetrouwbare) 

leveranciers maakten de kwetsbaarheid van het business-model duide-

lijk. ‘Daarom heb ik aandelen genomen in enkele specialistische bedrij-

ven: Pronamic (een Deense specialist in beregeningsmeters, red.) en het 

Oostenrijkse Tekbox, dat in nauwe samenwerking met ons sensoren ont-

wikkelt en bouwt voor het meten van de bodemvochtigheid. Zo heb ik 

meer grip gekregen op de kwaliteit en tijdige toelevering van mijn senso-

ren’, aldus Hadders. 

Nee, Dacom gaat zelf geen elektronica produceren. Wel steekt het veel 

tijd in het testen van de instrumenten en stelt het de specificaties op voor 

nieuwe, kansrijke ontwikkelingen. Zo zit er een sensor in de pijplijn die 

het zoutgehalte van de bodem meet. Hadders: ‘In sommige delen van de 

wereld is dat hoog en dat is slecht voor de plantengroei. Extra beregenen 

is dan noodzakelijk.’ Voorts legt hij zich, samen met zijn dochter die het 

roer geleidelijk aan overneemt, toe op het voorspellen van de oogstop-

brengst en de kwaliteit ervan. De technologie moet nog deels ontwikkeld 

worden. Een optie is dat onbemande vliegtuigjes (drones) de metingen 

doen. En instrumenten om met (nabij) infrarood licht de hoeveelheid bio-

massa te meten bestaan al, maar zijn nog te duur. ‘Die kosten nu nog rond 

de 25.000 euro per apparaat. Dus daar gaan we zelf, samen met high tech 

partners, mee aan de slag.’

www.dacom.nl
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 ▶ Door nieuwe wetgeving om lichtvervuiling terug te dringen 

moeten kassen ’s nachts afgedekt worden. Maar de gangbare 

natriumlampen produceren dan te veel warmte. Led-verlichting 

kan de oplossing bieden, mits die juist dát licht produceert waar 

tomaten goed van groeien en een lekkere smaak van krijgen.

 ▶ De automotive steekt meer tijd en geld dan welke sector ook 

in de ontwikkeling van accu’s met een hogere opslagcapaciteit 

en een kortere oplaadtijd. Autonome robots voor oogsten in 

kassen of andere toepassingen draaien ook vaak op accu’s.  

De oplaadcapaciteit vergroten kan de inzetbaarheid sterk 

verhogen. Binnen de chemische technologie wordt gewerkt 

aan de fluoride-ion batterij, met een tien maal hogere opslag-

capaciteit dan lithium-ion-accu’s.  Ook vanuit de nanotech-

nologie komen oplossingen.

 ▶ Safety-technologie, die opgang maakt in onbemande militaire 

vliegtuigjes (drones) zouden in de toekomst heel goed gebruikt 

kunnen worden om data te verzamelen over gewassen op de 

akkers, ter ondersteuning van de productieoptimalisatie. 

Kortom, kennis ontwikkeld voor totaal andere applicatiegebieden 

en uit uiteenlopend disciplines, is nodig om tot werkelijk nieuwe 

systemen te komen. Een kwestie van out-of-the box denken: door 

andere sectoren en andere disciplines te betrekken ben je in staat 

om heel anders naar bestaande oplossingen te kijken.

LEDverlichting in de tomatenteelt

De stevige eisen van Codema

Systeem integrator Codema Groep ontwerpt, engineert, produceert en  

installeert logistieke systemen voor de glastuinbouw. De BV WEVAB  

produceert nog hardware, maar de laatste jaren kwam het accent veel 

meer op ontwikkeling van totaalconcepten, engineering, softwareontwik-

keling en vermarkten te liggen. In 2008 heeft directeur Maarten de Jager 

ingrijpende maatregelen doorgevoerd. Zo werd het accent minder 

op zelf-doen en veel meer op uitbesteden gelegd. ‘Wij bedenken en engi-

neeren het geheel, maar zaken als motoren, pneumatiek, kunststof of 

elektronica kopen we in. Net als het installeren. Voorheen deden we dat 

zelf, maar specialisten die dagelijks installeren kunnen dat beter dan je 

eigen mensen die steeds afgeleid worden door allerlei andere zaken.’ 

De Jager stelt wel stevige eisen aan zijn toeleveranciers: grote leverbe-

trouwbaarheid, min of meer van dezelfde omvang (140 man), continuïteit, 

goede prijs-kwaliteitverhouding en het vermogen om mee te ontwikkelen 

en met nieuwe ideeën te komen. In dat laatste geval zijn toeleveranciers 

buiten de tuinbouw beter dan erbinnen, heeft hij gemerkt. ‘Bedrijven die 

hoofdzakelijk voor die laatste sector werken, bieden doorgaans meer van 

hetzelfde. We hebben veel geleerd van een machinebouwer die met zijn 

sorteertechnieken vooral actief is in de voedingsmiddelenindustrie, onder 

andere in een koekjesfabriek. En Festo, actief in heel veel marktsegmen-

ten, loste, toen hun pneumatiek aangetast raakte door de bijtende voe-

dingstoffen die telers gebruiken, het gewoon zelf op. Want ze leren daar 

zelf ook weer van en weten dat ze die ervaringen later elders te gelde 

kunnen maken. Wij bieden daardoor onze  klant extra toegevoegde 

waarde. Net zoals door onze samenwerking met Philips Lighting dat ons 

heeft uitgekozen voor het testen en vermarkten van hun led-verlichting. 

Daarom werken we ook samen met werktuigbouwkundige en mechatro-

nica-studenten van de TU Delft.  Die komen vaak met compleet nieuwe 

ideeën, bijvoorbeeld om paprika’s op te pakken. De keten is voor ons als 

systeem integrator heel belangrijk geworden.’

www.codemasystemsgroup.com
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3.4. Hogere voedselproductie: baten 
en lasten 

Wereldwijde vraag naar voedsel (1961 = 100)
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Bron: Food and Agriculture Organisation

De voedselproductie moet in de komende decennia fors verhoogd 

worden. Daarnaast blijft het beperken van verspilling een grote 

uitdaging. Beide ontwikkelingen vragen om nieuwe oplossingen, 

ook technologische. De investeringen in agrarische apparaten 

stijgt naar verwachting met 6,7% per jaar, tot 173 miljard dollar in 

2016 (bron: ‘World Agricultural Equipment to 2016’). Vooral door 

investeringen in de opkomende landen, omdat daar het verschil 

kan worden gemaakt.

Dat geeft vanzelfsprekend reden tot zorg, maar biedt ook kansen 

voor de Neder-landse agrotechnische industrie. Die is immers 

sterk, heeft ervoor gezorgd dat Nederland de meest efficiënte 

land- en tuinbouw ter wereld heeft. Onze agrotechnische 

bedrijven zullen hun punten van de taart dus echt wel blijven 

nemen. Maar, alles overziende, moet je constateren dat dit 

aandeel met steun van HTSM-partijen flink kan worden 

opgehoogd. De noodzakelijke vergroting van de 

wereldvoedselproductie maakt het ecosysteem HighTech Agro 

systems juist nu noodzakelijker dan ooit. 

 Natuurlijk vergt het grijpen van deze kansen extra R&D-inves-

teringen van bedrijfsleven én overheid. Echter, echt cruciaal is dat 

die samenwerking met bedrijven in andere sectoren gezocht 

wordt. Met andere woorden: er dient niet enkel technologisch, 

maar ook sociaal geïnnoveerd te worden. Sociale innovatie - een 

goed organisatieontwerp, hoge managementkwaliteit en succes-

volle externe samenwerking - is nodig om de vruchten van R&D-

investeringen ten volle te kunnen plukken. Uit onderzoek blijkt 

immers dat sociaal innovatieve bedrijven productiever zijn (+21%) 

en een hogere omzet- (+16%) en winstgroei (+13%) scoren.

Mooie cijfers die natuurlijk alleen realiteit kunnen worden als de 

boer en tuinder, dankzij de aangeleverde agrotechnische 

producten en diensten, hun kosten omlaag en hun toegevoegde 

waarde omhoog weten te krijgen.  Uit een inventarisatie in de 

Nederlandse markt blijkt dat de terugverdientijd van innovatieve 

agrotechniek varieert tussen de één en vijf jaar, afhankelijk van 

zaken als de mogelijkheid die de klant heeft om zijn schaal te 

vergroten, de transportafstanden en de kwaliteit van het 

productieproces voorafgaande aan de investering.  

Uiteindelijk natuurlijk nog belangrijker dan korte terugverdientijden 

en winstgroei is dat innovaties in deze sectoren een antwoord 

geven op de vraag naar gezonder en veiliger voedsel, geprodu-

ceerd met minder schaarse middelen voor het voeden van meer 

monden. De agrotechnische industrie laat al decennia zien in staat 

te zijn dat antwoord te geven. Echter, in de gegeven situatie van 

groeiende voedsel behoefte én groeiende concurrentie, is een 

innovatieversnelling noodzakelijk. En daarvoor is keten-

optimalisatie en versteviging van de band met de HTSM-

toeleveranciers dringend gewenst.

3.5. Randvoorwaarden voor 
ketenoptimalisatie 

Om de gewenste én noodzakelijke verlaging van de kosten en 

verhoging van de toegevoegde waarde voor de eindklant in de 

topsectoren Agro & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen te 

bereiken, is een hechte samenwerking tussen de agrotechnische 

bedrijven en de HTSM-sector cruciaal. Andersom kan de agro-

technische industrie voorzien in de urgente behoefte van HTSM- 

aan klantdiversificatie en stabiele afzetmarkten. De afhankelijkheid 

van toeleveranciers van oem’s in die topsector, als ASML, Philips, 

FEI en Fokker, is nu vaak te groot. Een ecosysteem HighTech Agro 

systems is voor de agrotechnische industrie en HTSM-sector is 

daarom van groot belang. Dat vraagt om ondersteuning, juist om 

het gesignaleerde conservatisme te doorbreken. 

Wat kan de overheid doen? En wat kunnen brancheorganisaties 

en ABN AMRO doen om die samenwerking te versterken?

 

 ▶ Het topsectorenbeleid geeft met miljoenen euro’s (zie par. 1.1.) 

een stevige impuls aan op innovaties gerichte samenwerking 

tussen bedrijfsleven en onderzoeksinstituten. Extra financiële 

overheidsstimulans kan de aanzet geven tot het stellen van 

nieuwe, aanvullende prioriteiten in de onderzoeksagenda’s van 

de Topconsortia voor Kennis & Innovatie van de drie betrokken 

topsectoren. Ook door regulering kan de overheid een impuls 

geven aan productiviteitsverhogende en duurzame innovaties.
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 ▶ Brancheorganisatie als de NEVAT en de Federatie Agrotechniek 

moeten zich meer toeleggen op het samenbrengen van de 

keten: van eindconsument tot componentenleverancier. De 

NEVAT – van oudsher georiënteerd op competentieversterking 

binnen de sector algemene toeleveringen – gaat zich inzetten 

om representanten van die drie topsectoren samen te brengen 

en daarbij ook kennisinstellingen te betrekken. In 2012 heeft 

de NEVAT de eerste ‘Agro & Food meets HTSM-dagen’ 

georganiseerd. Met succes, want er zijn twee nieuwe BV’s uit 

ontstaan.

 

 ▶ Ook de Federatie Agrotechniek (FA) oriënteert zich op andere 

gebieden, onder meer door bezoeken aan bedrijven als 

Plantlab, instituten als ESA (ruimtevaart) en sectoren als de 

automotive. Daarbij staan thema’s als lean manufacturing en 

recycling op de agenda. Voorts zijn er contacten met de NEVAT 

en neemt de FA deel aan projecten die opgezet zijn vanuit de 

topsectorenorganisaties. Over de sectorgrenzen heen 

samenwerken laat de FA vooralsnog aan de leden zelf over. 

Verticale ketensamenwerking wordt actief bevorderd door de 

leden voor te houden dat ze, in plaats van de eigen expertise 

af te schermen, er beter aan doen met kennisinstellingen en 

andere partijen open samen te werken aan innovaties, omdat 

dit winst oplevert voor alle betrokkenen.

  

 ▶ Investeringen in geïntegreerde totaaloplossingen kunnen 

leiden tot kostenverlaging en meer toegevoegde waarde voor 

de eindklant. Zulke investeringen financieren vraagt kennis van 

de sector, maar ook van de dynamiek van innovatieve en/of 

snel groeiende bedrijven. Het optimaal kunnen voorzien in een 

kapitaalsbehoefte is mede afhankelijk van het verdienmodel 

dat een ondernemer gekozen heeft. 

ABN AMRO heeft ruime ervaring met het ondersteunen van 

bedrijven binnen en buiten de drie sectoren die in dit rapport 

centraal staan, en ondersteunt het ecosysteem High Tech 

Agrosystems  door:

 ▶ kennisdeling door onze sectorspecialisten;

 ▶ kennisdeling door onze specialisten Groei & Innovatie;

 ▶ bedrijfsfinanciering te verstrekken, mogelijk met 

gebruikmaking van staatsgarantie: Borgstellingskrediet, 

Groeifaciliteit, GO faciliteit;

 ▶ gebruik te maken van lease-financiering: ABN AMRO 

Lease;

 ▶ gebruik te maken van debiteurenfinanciering: ABN AMRO 

Commercial Finance;

 ▶ toegang te verschaffen tot een netwerk van informele 

investeerders: de Informal Investment Service;

 ▶ gespecialiseerde en wereldwijde handels- en 

goederenfinanciering door Trade & Commodity Finance 

desks.
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