
Food & Agtech   
Landbouw en Voeding

Food & Agtech in NL                 Mkb’ers in de spotlight               Faciliteiten en projecten

De duurzame productie van gezond en veilig voedsel is  
een wereldwijde uitdaging. Slimme technologie is daarbij  
onontbeerlijk. ICT, big data, robots, sensoren, innovatieve  
materialen en andere technologieën dragen bij aan een  
robuuste en circulaire productie, goed voor klimaat,  
gezondheid en voedselzekerheid.

Sterke maakindustrie en Agro-Food-ketens in Oost- 
Nederland
Op het grensvlak van de kennisdomeinen Agro-Food en High-
tech ontstaan veel innovaties, met name in Oost-Nederland 
waar de aanwezigheid van de Wageningen Universiteit en 
Research (WUR) en Universiteit Twente een belangrijke bron 
van vernieuwing vormt.

Oost NL werkt samen met partners als WUR, OnePlanet  
Research Center en FME aan nieuwe bedrijvigheid op het 
gebied van Food & Agtech in Oost-Nederland. 

Technologieën in focus 
•  Data-driven transities & Big Data
•  Artificial Intelligence
•  Robots & drones
•  Biotechnologie & Fenotypering
•  Internet of Things
•  Nieuwe agrarische systemen & mechatronica
•  Precisielandbouw
•  Food processing
•  Bioraffinage
•  Biobased oplossingen
•  Blockchain 

Fieldlabs/proeftuinen
•  The Green East 
•  Poultry Innovation Lab
•  Proeftuin Randwijk
•  Fruit Tech Campus
•  De Marke
•  Future farm Hardenberg
•  Mineral Valley Twente 

Europese samenwerkingsprojecten
•  FOOD2020 (www.food2020.eu)
•  Digipro, slimme processen (www.digipro-interreg.eu)
•  Vanguard (www.vanguard.eu) 
•  Blockstart  (www.blockstart.eu)
•  DIH agROBOfood (www,agrobofood.eu)
•  EIT Food (www.eitfood.eu) 
•  Smart Agri Hubs (www.smartagrihubs.eu) 

Onderwijsactiviteiten in samenwerking met bedrijven 
•  Starthub Wageningen
•  Praktijkcentrum Procestechnologie Oost-Nederland (in samen- 
    werking met Innofood)
•  Saxion Center of Entrepreurship
•  Novel-T
•  Academic Consultancy Training (ACT) Wageningen UR
•  Fruit Tech Campus
•  Hogeschool Van Hall Larenstein: Green Entrepreneurship Centre

Samenwerkingsprojecten
•  ThinkEast Icoon “Data-driven transition in Food”
•  Switch 2 Sustainable Food Systems
•  StartHub Wageningen
•  StartLife
•  Twente Groeit
•  Dutch Poultry Centre
•  OnePlanet Research Center

RIWO Engineering is ontwikkelaar van agro robots (o.a. voer- 
robots) in samenwerking met diverse regionale mkb-maakbe-
drijven

Corvus drones monitort gewassen met een volledig geauto-
matiseerde drone in kassen

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SAIA Agrobotics ontwikkelt robots die zelfstandig kunnen 
oogsten in kassen

Spectro AG levert drone en satelliet services met spectrale 
sensoren en AI voor precisielandbouw

FarmResult biedt boeren data-gedreven managementsyste-
men van de veeindustrie 



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. 

Uitdagingen toekomst          Business Development           

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

Jouke Kardolus  +31 (0)6 22 19 80 70   
projectmanager Food   
jouke.kardolus@oostnl.nl

Met bovengenoemde ontwikkelingen zijn we goed op weg, 
maar om de maatschappelijke uitdagingen als het voeden 
van de wereldbevolking en het terugdringen van gebruik van 
chemicaliën het hoofd te bieden, moeten er nog veel stappen 
worden gezet. 

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van maakindustrie zijn 
essentieel om deze uitdagingen aan te gaan. Daarnaast zijn 
deze ontwikkelingen nodig om de concurrentiepositie van 
Oost-Nederlandse bedrijven te behouden en te versterken. 
Export van producten is daar onderdeel van. Tegelijkertijd 
moeten ondernemers worden uitgedaagd om samen met 
andere organisaties nieuwe producten, diensten en/of ver- 
dienmodellen te ontwikkelen en zo hun bedrijven te laten 
groeien. 

Een voorbeeld hiervan is servitization waarmee de producent 
een product aanbiedt als een service. 

Dit is een innovatief business model dat:  
- Machinebouwers stimuleert om hun product een langere  
  levensduur te geven, wat leidt tot meer hergebruik van  
  apparaten, onderdelen en materialen;
- Machinebouwers stimuleert om modulair te gaan bouwen,  
  om zodoende bij een verandering van de vraag niet per  
  definitie een hele nieuwe machine te hoeven ontwerpen en  
  bouwen; 
- Machinebouwers stimuleert om samen te werken aan het  
  optimaliseren van het gehele productieketen in plaats van  
  zich enkel te richten op ‘hun’ stap in het proces; 
- Gebruikers in staat stelt om gebruik te maken van machines  
  die ze anders om financiële redenen niet tot hun beschikking  
  hadden gehad. 

Uit de maatschappelijke uitdagingen genereert Oost NL nieuwe be-
drijvigheid. Uit ideeën ontstaan plannen en uit plannen projecten 
die leiden tot nieuwe bedrijven of nieuwe activiteiten van bestaan-
de bedrijven. Deze leveren vervolgens de gewenste bijdrage aan de 
maatschappelijke uitdagingen.  

Business development activiteiten komen tot stand dankzij pro-
gramma’s als incubator StartLife (een samenwerking met WUR) of 
die ondersteund worden door programma’s als het Investor Readi-
ness Programma of Groeiversneller Gelderland. Resultaat hiervan 
zijn o.a. innovatieve bedrijven die een duidelijke agro & hightech 
cross-over maken en deze innovaties als product of dienst op de 
markt brengen.

Oost NL werkt samen met de andere regionale ontwikkelings- 
maatschappijen om voedselverspilling tegen te gaan. Dit pro- 
gramma Voedselwaarde is er onder andere op gericht om met tech-
nische innovaties (zoals sensoren en ICT-toepassingen als Internet 
of Things) de ketens effectiever te laten functioneren om grond-
stoffen hoogwaardiger te benutten.

Veel Nederlandse machine- en equipment fabrikanten in de agro en 
foodsector zijn mondiaal marktleider. En vaak zijn deze in Oost- 
Nederland gevestigd (Pas Reform, Moba, Sanovo, FPNON etc.). 

Oost NL helpt bedrijven ook bij het ontwikkelen  van nieuwe 
business modellen zoals servitization en toevoegen van blockchain 
oplossingen. Voor dit onderwerp loopt het Interreg 5B programma 
‘Blockstart’.

Oost NL, 
dé ontwikkelingsmaatschappij 
van Oost-Nederland  €
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