
AgOS: Blockchain gebaseerde IT infrastructuur voedselketens

Nijkamp Pluimvee: Onderzoekt toepassing blockchain in 
                                    pluimveeketen

 
Solynta: Ontwikkeling van hybride aardappelzaad

Pectcof: Verwaarding van reststroom binnen de koffieketen

Greencovery: Extraheert ingrediënten uit reststromen

 
De Nieuwe Melkboer: Sojamelk van eigen bodem

Chainpoint: Sofwareplatform voor supply chain management

Vitulo Plus: Kalversensor voor monitoring in de keten

Food Chain Management   
Landbouw en Voeding

Food Chain Management in NL               Highlights                                       Faciliteiten en projecten

In de huidige tijd van globalisering is het niet eenvoudig om 
de herkomst van voedingsproducten te achterhalen. Om de 
veiligheid van ons voedsel te garanderen is traceerbaarheid 
van levensmiddelen erg belangrijk.

Nederlandse ondernemingen onderscheiden zich mondiaal 
door hun ketenmanagement. Ze verstaan de kunst om het 
goede product op het goede tijdstip op de goede plaats aan te 
bieden tegen de juiste prijs. Nieuwe technieken kunnen hel-
pen om deze positie te behouden en uit te bouwen. Daarnaast 
zijn nieuwe logistieke concepten nodig om uitdagingen zoals 
congestie door files het hoofd te bieden. Er worden steeds 
meer nieuwe technologieën ontwikkeld die ervoor zorgen 
dat zowel de productie als de logistiek ervan kan worden 
bewaakt, gedocumenteerd en gemonitord. Blockchaintechno-
logie en sensoren zijn voorbeelden van deze technologieën.  

Agro-Foodketens in Oost-Nederland
De ’hotspot’ voor Agro-Food ligt in Oost-Nederland en zorgt 
voor circa 27.500 banen. Circa 25% van alle Nederlandse 
Agro-Food bedrijven is gevestigd in Oost-Nederland (CBS). In 
Oost-Nederland is de sector bovengemiddeld gespecialiseerd, 
met een specialisatiegraad tussen 1,3 en 2,4. Food Chain Ma-
nagement is voor deze bedrijven van groot belang. 

In Oost-Nederland is er een grote diversiteit aan bedrijven in 
de keten van de boer tot vork aanwezig. Vanuit StartLife is er 
een focus op startende agtech en anderszins innovatieve food 
bedrijven, Novel-T in Enschede richt zich hoofdzakelijk op de 
cross-over tussen hightech en Agro-Food, waar Novio Tech 
Campus in Nijmegen zich richt op de cross-over tussen food 
en health. 

Fieldlabs/proeftuinen/R&D projecten
•  The Next Garden
•  Poultry Expertise Center
•  Fruit Tech Campus

Europese samenwerkingsprojecten
•  Food2020 (www.food2020.eu) 
•  DigiPro, slimme processen (www.digipro-interreg.eu)
•  SPECTORS, drones en data (www.spectors.eu)
•  Vanguard (www.vanguard.eu) 
•  Manunet (www.manunet.net)
•  Blockstart  (www.blockstart.eu)

Onderwijsactiviteiten in samenwerking met bedrijven 
•  Poultry Expertise Centre
•  ACT Wageningen Universiteit 
•  Saxion Center of Entrepreurship
•  Novel-T
•  StartHub Wageningen
•  Hogeschool Van Hall Larenstein: Green Entrepreneurship Centre

Netwerken
•  Foodvalley NL
•  Innofood
•  VKON
•  Orion
•  StartLife
•  Stichting Innofood 

Samenwerkingsprojecten
•  Business Innovation Program Food 
•  OnePlanet Research Center: initiatief van Imec, RU en WUR



Oost NL stimuleert een toekomstbestendige regionale 
economie door vergroting van het innovatievermogen van 
de industrie en door versnelling van groei van bedrijven, het 
behoud van of het creëren van nieuwe werkgelegenheid in 
kansrijke sectoren. Wij voeren onze activiteiten met maat-
schappelijke impact uit binnen de driehoek van bedrijven, 
kennisinstellingen en overheid door te innoveren, investeren 
en internationaliseren.

Innoveren
Procesmanagement: 
•  Signaleren van trends en identificeren van kansen  voor de 
    regionale bedrijven;
•  Vanuit een neutrale positie aanjagen, begeleiden en ont- 
    wikkelen van programma’s en projecten op specifieke  
    regionale sterkten;
•  Verbindingen leggen en stimuleren van samenwerking door  
    middel van innovatieprojecten;
•  Programmamanagement; 
•  Het helpen van bedrijven in de oriëntatiefase van de  
    businesscaseontwikkeling.
Businessoptimalisatie: ondersteunen bij verrijken van 
business cases.
Focus: primair op regionale bedrijven met ontwikkel- en 
groeiambities.
Netwerk: waardevolle contacten. 
Innovatie-Ecosysteemontwikkeling: clusterontwikkeling, 
instrumentontwikkeling, samenwerking in Open Innovatie 
Centra en proeftuinen (fieldlabs).
Financiering: voor samenwerkingsprojecten MIT R&D, EFRO, 
INTERREG (6A/6B) en Europa (HorizonEurope/ Vanguard, 
nationale fondsen o.a. Groeifonds en Mobiliteitsfonds. 

Nieuwe technologieën           Business Development           

Contact: Oost NL | Laan van Malkenschoten 40 | 7301 BG Apeldoorn | +31 (0)88 667 0100 | www.oostnl.nl

Innovaties in Agro-Food zijn gericht op fundamentele verduur-
zaming van de Agro-Food sector en dragen onder meer bij aan 
betere gezondheid van de mens, aan food safety en aan duur-
zame productie van voedsel. Ontwikkelingen als bijvoorbeeld 
precisielandbouw en het scheiden van (afval)stromen in het 
voedselproductieproces helpen om meer met minder te kun-
nen produceren. Daarmee zijn cross-overs tussen Agro-Food, 
energie, milieu en hightech van groot belang voor innovatie. 
Onderstaande thema’s spelen hierin een belangrijke rol: 

•  Duurzame productiesystemen (duurzame visteelt, duur- 
    zame zuivelketen, vertical farming en stal van de toekomst)
•  Gezonde en veilige producten (blockchain, food safety,  
    eiwittransitie)
•  Circulaire systemen (food waste management)
•  Slimme technologie (smart farming, drones, precisieland- 
    bouw met sensortechnologie, data-analyses voor efficien- 
    cyverbetering)

 

Oost-Nederland wil de sterke internationale positie die de regio 
heeft de komende jaren verder uitbouwen en ontwikkelen tot 
het Agro-Food centrum van Europa. De focus ligt hierbij op 
innovatie, maar ook op de positieve ontwikkeling van het ves-
tigingsklimaat door optimaal gebruik te maken van de ruimte 
en de bereikbaarheid te verbeteren.

Annemarie van Vilsteren Maaike Büchner  
projectmanager Food projectmanager Food
annemarie.vanvilsteren maaike.büchner@oostnl.nl 
@oostnl.nl  +31 (0)6 28 90 91 81  
+31 (0)6 18 41 67 50   
 

Business Development van Oost NL levert een bijdrage aan de op-
lossing voor maatschappelijke uitdagingen in de regio Oost-Neder-
land. Daarbij richten wij ons onder andere op de volgende thema’s:
 
Voedselwaarde: in samenwerking met andere regionale ontwik-
kelingsmaatschappijen is het project gericht op het verwaarden 
van reststromen in de voedselindustrie. Gezamenlijk wordt het 
Business Innovation Program Food georganiseerd, om ondernemers 
te ondersteunen met een business case rondom reststromen en 
verspilling.

Aansluitend hierop is Oost NL stakeholder bij de landelijke 
Stichting Samen Tegen Voedselverspilling, waarin de gezamen-
lijke ambitie is om in 2030 50% minder te verspillen in de gehele 
voedselketen, van grond tot mond, en internationaal koploper te 
worden in de verwaarding van agrifood reststromen.

Blockchain: Oost NL is partner in het INTERREG VB project Block-
start, dat zich richt op de ontwikkeling van projecten waarin 
blockchain technologie wordt toegepast. Met blockchaintechnolo-
gie kunnen onzekerheden omtrent de veiligheid en herkomst van 
producten weggenomen worden door decentrale vastlegging van 
gegevens. Deze gegevens zijn niet te wijzigen zonder dat de gehele 
keten daarvan op de hoogte is. 

Oost NL, 
dé ontwikkelingsmaatschappij 
van Oost-Nederland  €
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