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Onze ambities: 
De wereld staat voor enorme uitdagingen. In de komende generatie neemt de 

wereldbevolking met ruim twee miljard mensen toe. Daarnaast lijden vandaag de dag 

800 miljoen mensen aan chronische honger of gebrek aan goede voeding. We moeten 

dus meer voedsel produceren dan ooit tevoren.  

Tegelijkertijd vragen verschillende trends om ander voedsel. Door de wereldwijd 

toenemende welvaart, stijgt de vraag naar hoogwaardige eiwitten zoals peulvruchten, 

zuivel en vlees. Een groeiend aandeel van de bevolking heeft te kampen met dieet-

gerelateerde gezondheidsproblemen (obesitas, diabetes) en steeds vaker kiezen 

consumenten ook bewust voor gezonder en duurzaam voedsel.  

Daarbij blijft de aandacht voor de ecologische houdbaarheid van ons voedselsysteem 

onverminderd groot. De Nederlandse agrarische sector heeft weliswaar wereldwijd de 

laagste impact per kilogram voedsel op milieu, klimaat en biodiversiteit, maar verdere 

verbetering is nodig en ook mogelijk. Daarom is extra aandacht nodig voor de 

ontwikkeling van klimaatneutrale, weerbare en robuuste productiesystemen waarbij ook 

circulariteit en het hergebruik van rest- en nevenstromen belangrijk zijn. Ook 

dierenwelzijn is en blijft een belangrijk topic.  

 

De maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan bieden grote economische kansen. 

Door de handen in elkaar te slaan, kunnen we maatschappelijke uitdagingen aan 

en tegelijkertijd de economische kracht van de sector versterken. Meer specifiek richt de 

Topsector zich op de volgende onderdelen: 

 Lekker, gezond en veilig eten voor een groeiende wereldbevolking  

 Klimaatneutrale en robuuste voedselsystemen  

 Circulariteit en resource-efficiency van ketens en voedselsystemen  

 Versterken van innovatie en verdienvermogen bedrijfsleven  

 Creëren van toegevoegde waarde in succesvolle ketens  

 

 

Binnen het innovatiecontract Agri&Food worden diverse kernthema’s onderscheiden. Alle 

aanvragen voor activiteiten onder dit programma dienen te vallen onder één van deze 

kernthema’s. 

 

Kernthema’s 

Een uitgebreidere toelichting per kernthema is te vinden in het Innovatiecontract 2018- 

2021, zie http://topsectoragrifood.nl/wp-content/uploads/2017/08/Kennis-en-

innovatieagenda.pdf 
 

De Topsector Agri & Food heeft de ambitie wereldleider te zijn in succesvolle oplossingen 

voor mondiale maatschappelijke uitdagingen op gebied van landbouw en voeding. De 

inzet van de topsector voor de ontwikkeling van nieuwe kennis en innovaties is 

gebundeld in vijf kernthema’s. 

 

1. Consument en maatschappij: consumptie van duurzame, veilige en gezonde 

producten, gezonde voedingspatronen, gezonde leefstijl, consument-gestuurde ketens, 

informatie en transparantie in ketens, eerlijke prijs, consumentenvertrouwen. 

 

2. Klimaatneutrale productiesystemen: ecologisch en economisch houdbaar, 

beperken emissies, resource-efficiency, reductie broeikasgassen, biodiversiteit, goede 

bodemkwaliteit, duurzaam waterbeheer, gezonde planten en dieren, optimaal 

dierenwelzijn. 
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3. Gezonde en veilige producten en productieprocessen: ontwikkeling van veilige 

producten voor een gezond voedingspatroon, duurzame voedselverwerking (efficiënte, 

milde conservering), gericht op de hele keten, borgen van de veiligheid en gezondheid 

van voedsel, dieren en productieprocessen. 

 

4. Circulaire systemen: resource-efficiency, sluiten van kringlopen, beperken van 

verliezen, tot waarde brengen van zij- en reststromen uit de agrifoodsector voor food en 

non-food. Dit kernthema wordt uitgevoerd als cross-over met het TKI Biobased Economy 

(www.tki-bbe.nl). 

 

5. Slimme technologie: ICT/big data, robots, drones, sensoren, innovatieve materialen 

en andere technologie die bijdraagt aan efficiënt, klimaatneutraal, circulair produceren, 

en meer gezond en veilig voedsel. Dit kernthema wordt uitgevoerd als crossover met de 

topsectoren T&U en HTSM. 

 


