
1. De Agro&Food sector in Nederland
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Agro&Food voegt € 29 miljard directe toegevoegde waarde toe
Totale bijdrage inclusief distributie, retail en horeca bedraagt € 48 miljard
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6 Agro&Food ketens zorgen voor primaire productie in NL
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Figuur 5: Opbouw toegevoegde waarde van de Agro&Food sector.

Figuur 6: De zes primaire productie ketens in de sector.
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1.1 De Agro&Food sector is van vitaal belang voor  
de Nederlandse economie en samenleving 

> Introductie 
Nederland is een Agro & Food land. De Agro&Food sector is een van de sterkste industrieën die ons 
land kent en is van vitaal belang voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid. Daar komt bij 
dat de sector een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verduurzaming van de samenleving en een 
gezond en gevarieerd voedingspatroon. Hierdoor kunnen we op een gezonde manier op een gezonde 
aarde oud worden. 
 
De Agro&Food keten is opgebouwd uit 4 hoofdonderdelen 
De toegevoegde waarde van € 48 miljard in de Agro&Food sector wordt gegenereerd in 4 
hoofdonderdelen van de sector: primaire productie (11%), verwerkings- en 
levensmiddelenindustrie (19%), distributie, retail en horeca (40%) en toeleveranciers (27%). Deze 
onderdelen vormen gezamenlijk 'van grond tot mond' de Agro&Food keten (zie figuur 5). 
 
Primaire productie: Op primair niveau kan de keten worden opgedeeld in een zestal grote 
deelsectoren: akkerbouw, varkenshouderij, melkveehouderij, pluimveehouderij, 
vleeskalverenhouderij en visserij. Hiermee beslaat Nederland praktisch alle belangrijke primaire 
voedselketens. De productie wordt gegenereerd door een groot aantal kleine (agrarische) bedrijven.  
De dierlijke ketens zijn grotendeels over de keten heen geconsolideerd (zie figuur 6). Het merendeel 
van de Agro-bedrijven is vertegenwoordigd in de branche organisatie LTO (Land- en Tuinbouw 
Organisatie Nederland). Daarnaast zijn er productschappen in diverse ketens.   
 
Verwerkings- en levensmiddelenindustrie: De verwerkings- en levensmiddelenindustrie kent een 
grote verscheidenheid aan productcategorieën. De belangrijkste zijn vleesverwerking, zuivel, oliën 
en vetten, suiker, cacao en chocolade, brood en banket, groente- en fruitverwerking en dranken. 
Verder vormen halffabrikaten een belangrijk onderdeel van de toegevoegde waarde die hier wordt 
gegenereerd, waarvan graan preparaten en oliën en vetten de grootste zijn. De verwerking wordt 
gekenmerkt door een aantal grote multinationals: 8 van de 25 grootste bedrijven in Nederland zijn 
levensmiddelenbedrijven. Daarnaast zijn de middelgrote bedrijven (250-500 werknemers) een 
belangrijke ‘back bone’ van de verwerkingsindustrie. De multinationals en de middelgrote bedrijven 
zijn verantwoordelijk voor 51% van de omzet. De sector bestaat voor 98% uit MKB-bedrijven die 
minder dan 250 werknemers hebben. Deze genereren 49% van de omzet. De bedrijven in de 
verwerkings- en levensmiddelen industrie zijn voor het merendeel vertegenwoordigd in de FNLI 
(Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie). 
 
Toeleveranciers: Toeleveranciers leveren producten of diensten die nodig zijn voor primaire 
productie of verwerking van primaire producten. Zo verschaffen toeleveranciers onder andere de 
benodigde grondstoffen en uitgangsmaterialen aan de sector, produceren ze alle machines, 
gereedschap en verpakkingen die gebruikt worden bij productie en verwerking en ondersteunen ze 
bedrijven met logistieke processen. Door deze grote rol in de ondersteuning van de primaire 
productie en levensmiddelen industrie, zijn de toeleveranciers van essentieel belang voor de 
concurrentiekracht van Agro&Food. 
 
Retail, distributie en horeca: Alle grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten die de voedselketen 
produceert vinden hun weg naar de consument via de retail, horeca of catering. Het grootste deel 
van het voedsel wordt via retailers verkocht en vervolgens binnenshuis bereid en geconsumeerd. 
Aan 'duurzame productie', zoals in de voorgaande hoofdstukken van het rapport beschreven, zit 
onlosmakelijk  'duurzame'consumptie vast. Supermarkten zijn voor consumenten het contactpunt  
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met de levensmiddelenketen. Dagelijks bezoeken in Nederland 4 miljoen consumenten de 
supermarkt waar zij op jaarbasis 32 miljard euro besteden waarvan € 26,9 miljard (80%) aan food 
(eten en drinken). Nederland kent ruim 4.100 supermarkten verdeeld over 28 ketens. Om 
tegenwicht te bieden aan grote multinationale fabrikanten, zijn er binnen de supermarktsector de 
afgelopen jaren inkoopcombinaties gevormd. Supermarkten bieden werkgelegenheid aan 260.000 
medewerkers op de winkelvloer en ongeveer 50.000 mensen in de distributiecentra en de logistiek. 
Daarmee is de supermarktbranche een van de grootste werkgevers van Nederland. In de 'out of 
home' markt wordt het voedsel buitenshuis geconsumeerd. Dit is onder te verdelen in horeca, 
catering en tankstations. Retail en Out-of-home verhouden zich qua toegevoegde waarde in 
Nederland ongeveer 50/50 ten opzichte van elkaar. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel en 
de Koninklijke Horeca Nederland verenigen veel bedrijven in dit deel van de sector.  
 
Agro&Food levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie, gezondheid en 
duurzaamheid 
Bijdrage aan economie en werkgelegenheid 
Met een totale toegevoegde waarde van het complex van € 48 miljard levert de sector een bijdrage 
van bijna 10% aan het BBP en 10% aan de totale werkgelegenheid. Het Agro&Food complex is 
daarmee verreweg de grootste economische sector van Nederland (zie figuur 7). Behalve de hoge 
bijdrage zorgt de sector ook voor economische stabiliteit. Tijdens de economische crisis heeft 
Agro&Food de minste krimp laten zien van alle sectoren. En nu zorgen de bedrijven uit deze sector 
ervoor dat de economie weer wordt aangedreven. Al met al kan worden gesteld dat de Agro&Food 
sector de robuuste motor is achter BV Nederland. 
 
Bijdrage aan een gezond voedingspatroon 
Voeding is belangrijk voor de gezondheid. Onderzoeken naar het effect van voedingsfactoren op de 
volksgezondheid tonen aan dat met de juiste voeding ziektes als obesitas en hart- en vaatziekten 
afnemen. Een gezond voedingspatroon heeft een grote impact op de verdere verhoging van de 
levensverwachting en levenskwaliteit van de bevolking en heeft de potentie om de kosten voor 
gezondheidszorg te verlagen. Voeding wordt erkend als een belangrijke factor bij gezond ouder 
worden. Een recente Europese studie (Europese Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe , 
of the wel SHARE) laat zien dat preventie van ouderdomsproblemen zichzelf terugbetaalt. 
Werknemers in goede gezondheid kunnen later met pensioen dan die in slechte gezondheid. Zij 
dragen hierdoor langer bij aan het BBP van Nederland. 
 
Bijdrage aan duurzaamheid en de groei in de wereldvoedselvraag 
Door de combinatie van wereldwijde bevolkingsgroei en dieetverandering, staat de wereld voor een 
immense opgave om binnen de draagkracht van het mondiale ecosysteem voedsel te produceren. 
Deze uitdaging vraagt om een overgang naar een meer duurzame voedselproductie en consumptie. 
Deze opgave speelt zowel op mondiaal als nationaal niveau en vereist inzet van alle partijen in de 
Agro&Food sector en aangrenzende sectoren. Nederland heeft in de transitie naar meer 
duurzaamheid veel te bieden, bijvoorbeeld goede kennis, sterke ondernemers, een kritische 
thuismarkt en ondernemingen die gelegen zijn in een gunstige delta. Hiermee kan ingespeeld 
worden op de marktkansen die de nationale en mondiale uitdagingen bieden.  
 
Diverse (mondiale) trends zorgen ervoor dat het belang van de sector de komende jaren nog 
groter zal worden 
De Agro&Food industrie is wereldwijd in beweging. In 2050 zullen in totaal wereldwijd 9 miljard 
mensen gevoed moeten worden. Daarnaast neemt de welvaart in de wereld toe, waardoor mensen 
door een veranderd voedingspatroon meer vlees, vis en zuivel zullen eten. Hierdoor zal de vraag 
naar voedsel in de komende 40 jaar met ongeveer 65% toenemen. Er zal dus gezocht moeten 
worden naar manieren om duurzaam aan deze vraag te kunnen voldoen, vooral wat betreft 
productie van dierlijke producten. 
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Agro&Food vormt de grootste industriële sector van NL
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Nederland is tweede exporteur wereldwijd
Meer dan 80% van de export gaat naar Europa, vooral naar Duitsland, België en Verenigd Koninkrijk
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Figuur 7: Agro&Food bijdrage aan economie en werkgelegenheid.

Figuur 8:   Agro&Food export vanuit Nederland.
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Werknemers in goede gezondheid kunnen later met pensioen dan die in slechte gezondheid. Zij 
dragen hierdoor langer bij aan het BBP van Nederland. 
 
Bijdrage aan duurzaamheid en de groei in de wereldvoedselvraag 
Door de combinatie van wereldwijde bevolkingsgroei en dieetverandering, staat de wereld voor een 
immense opgave om binnen de draagkracht van het mondiale ecosysteem voedsel te produceren. 
Deze uitdaging vraagt om een overgang naar een meer duurzame voedselproductie en consumptie. 
Deze opgave speelt zowel op mondiaal als nationaal niveau en vereist inzet van alle partijen in de 
Agro&Food sector en aangrenzende sectoren. Nederland heeft in de transitie naar meer 
duurzaamheid veel te bieden, bijvoorbeeld goede kennis, sterke ondernemers, een kritische 
thuismarkt en ondernemingen die gelegen zijn in een gunstige delta. Hiermee kan ingespeeld 
worden op de marktkansen die de nationale en mondiale uitdagingen bieden.  
 
Diverse (mondiale) trends zorgen ervoor dat het belang van de sector de komende jaren nog 
groter zal worden 
De Agro&Food industrie is wereldwijd in beweging. In 2050 zullen in totaal wereldwijd 9 miljard 
mensen gevoed moeten worden. Daarnaast neemt de welvaart in de wereld toe, waardoor mensen 
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productie van dierlijke producten. 
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Nederland gaat de komende jaren in verdubbeld tempo vergrijzen. In 2040 zal het aantal ouderen 
zijn opgelopen tot 4,6 miljoen, ten opzichte van 2,6 miljoen nu. Parallel hieraan wordt verwacht dat 
de beroepsbevolking tot dan met zo’n 8% daalt. In de periode 1981-2009 is het percentage 
Nederlanders met overgewicht toegenomen van 30% tot 47%. Het percentage volwassenen met 
ernstig overgewicht steeg van 5 tot bijna 12%. Deze toename in overgewicht en ernstig overgewicht 
is te zien bij alle leeftijdsgroepen en binnen alle opleidingsniveaus. Hoewel de groei van het 
percentage volwassenen met overgewicht lijkt af te vlakken, blijft overgewicht bij kinderen stijgen. 
Deze ontwikkelingen vragen om een goed en gebalanceerd dieet. De Agro&Food sector kan hierin 
een belangrijke rol spelen door de ontwikkeling van een verbeterd productaanbod, dat een gezond 
voedingspatroon en een gezonde leefstijl van consumenten bevordert. 
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1.2 Nederland heeft de beste Agro&Food sector ter wereld 

> Introductie 
Agro&Food Nederland heeft een grote concurrentiekracht. In vergelijking met het buitenland is 
Nederland de absolute koploper. Het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de gunstige 
randvoorwaarden voor een goede productie- en handelspositie hebben ervoor gezorgd dat 
Nederland op internationaal niveau leidend is op het gebied van Agro&Food. Nederland verzorgt 
circa 7,5% van de totale wereldexport van Agro&Food producten en is daarmee na de Verenigde 
Staten tweede exporteur van de wereld is. De export vindt van oudsher voornamelijk plaats naar 
Europese landen (80% van de totale export), maar ook in toenemende mate naar Azië, Afrika en het 
Midden-Oosten. Nederland vervult hiermee een belangrijke rol in de internationale vraag naar 
voedsel. Omdat Nederland door het buitenland gezien wordt als een voorloper op het gebied van 
efficiënte en duurzame productiesystemen, blijkt dat in geo-politieke context de Agro&Food 
expertise ervoor zorgt dat Nederland in gesprek kan komen met landen als China, Saudi-Arabië en 
India. 
 
Het Nederlandse Agro&Food bedrijfsleven staat aan de internationale top 
De Nederlandse Agro&Food ondernemers behoren tot de top van de wereld. Dit geldt voor alle typen 
bedrijven binnen ieder onderdeel van de Agro&Food keten; van Agro tot Food tot toeleverancier, van 
groot naar middelgroot naar klein. De bedrijven nemen daarmee over de gehele breedte van de 
sector een internationaal prominente positie in. Een aantal illustraties: 
 
Bovengemiddeld aantal Agro&Food Multinationals actief in Nederland: Vier van de wereldwijde top 
40 in Food & Beverage bedrijven zijn Nederlands (Unilever, FrieslandCampina, Vion, Heineken). 
Verder hebben in totaal zes van de buitenlandse bedrijven (Mars, Danone, Heinz, Sara Lee, SAB 
Miller en Fonterra) uit deze top 40 een belangrijke vestiging en/of een R&D afdeling in ons land. 
Bovendien investeren drie van deze wereldspelers (Kellogg Company, Danone, Nestlé) jaarlijks 
minimaal €2.300.000 in het Top Instituut Food & Nutrition (TIFN), waarvoor ze een commitment 
van 4 jaar zijn aangegaan. Dit zorgt ervoor dat in totaal 12 (30%) van de internationale top 40 actief 
is in Nederland (zie figuur 9). 
 
Nr. 1 in productiviteit en resource efficiency: De Nederlandse agrarische bedrijven zijn een voorloper 
in efficiënte en duurzame productieprocessen. In Nederland ligt de productiviteit 5x boven het 
Europees gemiddelde en is daarmee de hoogste ter wereld. Tevens is de toegevoegde waarde per 
FTE het hoogste in Europa (zie figuur 10). 
 
Toeleveranciers zijn wereldleiders: De Nederlandse toeleveranciers zijn innovatief en hebben vaak 
een internationaal leidende positie in hun expertise gebied. Voorbeelden hiervan zijn 
voedingsingrediënten (DSM, CSM en CSK), slachtlijnen (Stork),  melkrobots (Lely), dierlijke 
uitgangsmaterialen (CRV) en gewasbescherming (Koppert); allen wereldwijde marktleiders. 
 
Nederland nr. 1 innovatie regio in Agro&Food 
De Nederlandse kennisinstellingen meten zich met de besten van de wereld. In het domein 
Agro&Food is de Wageningen UR, op het Franse Nationale Instituut voor Agrarisch Onderzoek na, 
het beste Europese kennisinstituut op het gebied van Agro&Food. De Universiteit van Wageningen 
(net als DLO onderdeel van Wageningen UR) wordt samen met Cornell en Davis (beiden US) gezien 
als de wereldwijde top 3 agrarische universiteiten. Maar ook op andere relevante wetenschappelijke 
velden doet Nederland het goed. Op de algemene ranking van topuniversiteiten (2008) staan zeven 
Nederlandse universiteiten in de top 150 in de algemene ranking van topuniversiteiten (2008) staan 
zeven Nederlandse universiteiten in de top 150. Het hoge niveau van het Nederlandse 
wetenschappelijk onderzoek blijkt ook uit de hoge citatie-impact: in de periode 2005-2008 was 33% 
uit Nederland afkomstig.  
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Nederland heeft hoge mate van efficiency in primaire productie 
processen
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Figuur 9:  Grote Food bedrijven met een belangrijke vestiging in Nederland.

Figuur 10:  De efficiency van de Nederlandse Agro sector.
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1.2 Nederland heeft de beste Agro&Food sector ter wereld 

> Introductie 
Agro&Food Nederland heeft een grote concurrentiekracht. In vergelijking met het buitenland is 
Nederland de absolute koploper. Het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de gunstige 
randvoorwaarden voor een goede productie- en handelspositie hebben ervoor gezorgd dat 
Nederland op internationaal niveau leidend is op het gebied van Agro&Food. Nederland verzorgt 
circa 7,5% van de totale wereldexport van Agro&Food producten en is daarmee na de Verenigde 
Staten tweede exporteur van de wereld is. De export vindt van oudsher voornamelijk plaats naar 
Europese landen (80% van de totale export), maar ook in toenemende mate naar Azië, Afrika en het 
Midden-Oosten. Nederland vervult hiermee een belangrijke rol in de internationale vraag naar 
voedsel. Omdat Nederland door het buitenland gezien wordt als een voorloper op het gebied van 
efficiënte en duurzame productiesystemen, blijkt dat in geo-politieke context de Agro&Food 
expertise ervoor zorgt dat Nederland in gesprek kan komen met landen als China, Saudi-Arabië en 
India. 
 
Het Nederlandse Agro&Food bedrijfsleven staat aan de internationale top 
De Nederlandse Agro&Food ondernemers behoren tot de top van de wereld. Dit geldt voor alle typen 
bedrijven binnen ieder onderdeel van de Agro&Food keten; van Agro tot Food tot toeleverancier, van 
groot naar middelgroot naar klein. De bedrijven nemen daarmee over de gehele breedte van de 
sector een internationaal prominente positie in. Een aantal illustraties: 
 
Bovengemiddeld aantal Agro&Food Multinationals actief in Nederland: Vier van de wereldwijde top 
40 in Food & Beverage bedrijven zijn Nederlands (Unilever, FrieslandCampina, Vion, Heineken). 
Verder hebben in totaal zes van de buitenlandse bedrijven (Mars, Danone, Heinz, Sara Lee, SAB 
Miller en Fonterra) uit deze top 40 een belangrijke vestiging en/of een R&D afdeling in ons land. 
Bovendien investeren drie van deze wereldspelers (Kellogg Company, Danone, Nestlé) jaarlijks 
minimaal €2.300.000 in het Top Instituut Food & Nutrition (TIFN), waarvoor ze een commitment 
van 4 jaar zijn aangegaan. Dit zorgt ervoor dat in totaal 12 (30%) van de internationale top 40 actief 
is in Nederland (zie figuur 9). 
 
Nr. 1 in productiviteit en resource efficiency: De Nederlandse agrarische bedrijven zijn een voorloper 
in efficiënte en duurzame productieprocessen. In Nederland ligt de productiviteit 5x boven het 
Europees gemiddelde en is daarmee de hoogste ter wereld. Tevens is de toegevoegde waarde per 
FTE het hoogste in Europa (zie figuur 10). 
 
Toeleveranciers zijn wereldleiders: De Nederlandse toeleveranciers zijn innovatief en hebben vaak 
een internationaal leidende positie in hun expertise gebied. Voorbeelden hiervan zijn 
voedingsingrediënten (DSM, CSM en CSK), slachtlijnen (Stork),  melkrobots (Lely), dierlijke 
uitgangsmaterialen (CRV) en gewasbescherming (Koppert); allen wereldwijde marktleiders. 
 
Nederland nr. 1 innovatie regio in Agro&Food 
De Nederlandse kennisinstellingen meten zich met de besten van de wereld. In het domein 
Agro&Food is de Wageningen UR, op het Franse Nationale Instituut voor Agrarisch Onderzoek na, 
het beste Europese kennisinstituut op het gebied van Agro&Food. De Universiteit van Wageningen 
(net als DLO onderdeel van Wageningen UR) wordt samen met Cornell en Davis (beiden US) gezien 
als de wereldwijde top 3 agrarische universiteiten. Maar ook op andere relevante wetenschappelijke 
velden doet Nederland het goed. Op de algemene ranking van topuniversiteiten (2008) staan zeven 
Nederlandse universiteiten in de top 150 in de algemene ranking van topuniversiteiten (2008) staan 
zeven Nederlandse universiteiten in de top 150. Het hoge niveau van het Nederlandse 
wetenschappelijk onderzoek blijkt ook uit de hoge citatie-impact: in de periode 2005-2008 was 33% 
uit Nederland afkomstig.  
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Nederlandse Agro&Food sector is leidend op gebied van kennis 
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Voorbeeld succesvolle PPS in 'De Gouden Driehoek': 
Innovatieprogramma Food & Nutrition

Top Institute Food & Nutrition

• Excellente kennispositie
• Citatieimpact 2x hoger dan wereldgemiddelde
• Doorgroei naar EU topinstituut
• 5 nieuwe internationale topbedrijven toegetreden
• Toepassing kennis in nieuwe producten met  jaarlijkse 

omzet € 710 miljoen

Food & Nutrition Delta

• 383 verschillende bedrijven in 223 FND-projecten
• > 90% zijn MKB bedrijven
• 70% nieuw in innovatiesysteem
• Mid-term review: 25 bedrijven genereerden 248 

nieuwe banen en € 126 miljoen omzet
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Daarnaast is de R&D intensiteit van bedrijven in de levensmiddelenindustrie zeer hoog ten opzichte 
van andere landen. Nederland neemt hierbij op Europees niveau de tweede plaats in, na 
Denemarken (zie figuur 11). Het aantal octrooiaanvragen dat jaarlijks wereldwijd op het gebied van 
voedingstechnologie wordt ingediend, ligt tussen de 2.000 en 2.700. Nederland scoort goed met een 
aandeel van 9 procent. Hiermee bezet Nederland een vierde positie achter de Verenigde Staten, 
Japan en Duitsland. 
 
Bovendien speelt Nederland op Europees niveau een leidende rol in innovatieprogramma's. Het 
initiatief voor het European Technology Platform 'Food for Life' is in Nederland ontstaan en heeft 
ertoe geleid dat in de periode 2007 t/m 2010 in totaal €95,2 miljoen aan middelen vanuit het 
Zevende Kaderprogramma aan Nederland is toegekend voor het thema Knowledge Based Bio 
Economy (Agro&Food). Verder speelt Nederland een inhoudelijke rol in het Eureka EuroAgri 
FoodChain programma, heeft Nederland het initiatief genomen voor het Joint Programming Initiative 
'A healthy diet for a healthy life' en speelt het een leidende rol in de uitvoering daarvan. Nederland 
neemt eveneens actief deel aan het Joint Programming Initiative ‘Food security, Agriculture and 
Climate Change’. Andere internationale initiatieven waarin Nederland een rol speelt zijn 
bijvoorbeeld de KIC voor Agro&Food en FABRE, een ETP rond Farm Animal Breeding and 
Reprodcution Technology. 
 
Naast de inspanningen van bedrijfsleven en kennisinstellingen wordt de concurrentiekracht 
versterkt door de geografische ligging van Nederland 
Nederland heeft een uitermate goed klimaat en geschikte grond voor melkveehouderij, visserij en 
akkerbouw. Ook is Nederland door de (lucht)havens van Rotterdam, Amsterdam en Schiphol een 
logistiek knooppunt in het transport van goederen en Agro&Food producten. 
 
Door de traditioneel goede organisatie van de sector heeft Agro&Food de positie aan de 
wereldtop verworven  
Het Agro&Food complex bestaat uit een grote hoeveelheid verschillende spelers. Het 
ondersteunende netwerk is zeer breed. Van oudsher heeft de sector zich succesvol weten te 
organiseren in ketens (bijvoorbeeld coöperaties), doormiddel van belangenorganisaties als de FNLI 
en LTO en meer recentelijk ook over de keten heen in bijvoorbeeld in het Platform Verduurzaming 
Voedsel, het Initiatief Duurzame Handel (IDH) en de Regiegroep Food & Innovation dat zich onlangs 
vanuit de levensmiddelen industrie heeft uitgebreid naar het Agro-domein. 
 
Met betrekking tot innovatie heeft de sector goede ervaring met talrijke PPS-constructies in 'De 
Gouden Driehoek' (zie figuur 12), waar kennisinstellingen, bedrijfsleven en de overheid gezamenlijk 
participeren in innovatieprogramma's. Dit heeft er niet alleen toe geleid dat Nederland 
internationaal leidend is op het gebied van Agro&Food, maar ook dat het aandeel van private R&D 
investeringen in bijvoorbeeld de levensmiddelenindustrie in Nederland met € 360 miljoen  na 
Denemarken de grootste van Europa is. Omdat met een gemiddelde R&D-intensiteit van 0,6% de 
investeringen van de Nederlandse voedings-en drankenindustrie relatief hoog zijn in vergelijking 
met het Europese gemiddelde (0,24%) zal een verhoging van de R&D investeringen van Nederlandse 
bedrijven onze concurrentiepositie verder versterken. 
 
Daarnaast zien we veel regionale en nationale initiatieven waarbij bedrijven en kennisinstellingen 
innovaties stimuleren zoals Food Valley. 
 
We kunnen stellen dat Agro&Food Nederland een zeer sterke uitgangspositie heeft. De toekomst 
kent echter ook een aantal belangrijke uitdagingen. De sector is van plan de kansen die er zijn met 
beide handen aan te pakken, en met baanbrekende innovaties de uitdagingen het hoofd te bieden. 
Daarmee zal het laten zien dat deze stabiele motor van wereld formaat, de groeidiamant van de 
Nederlandse economie is. 
 

Figuur 11:  De sector is leidend in kennis en innovatie.

Figuur 12: Voorbeeld van een succesvolle PPS in de Gouden Driehoek.
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2.2 Meer met minder door duurzame,  
innovatieve voedselsystemen 

> Achtergrond 
De Agro&Food industrie, de(internationale) politiek en de samenleving staan voor een grote 
uitdaging. Zoals eerder gesteld vragen de toename van de wereldbevolking, de stijgende vraag naar 
dierlijk- en gemaksvoedsel, de opkomende grondstoffenschaarste, afnemende biodiversiteit en de 
klimaatverandering met toenemende weersextremen, om innovatieve en duurzame 
productiemethoden. Verduurzaming en ondersteunende technologische innovatie zijn hierdoor geen 
keuze maar een 'must' om toekomstige voedseltekorten en aantasting van de leefomgeving te 
voorkomen. In Nederlandse context vertaalt dit zich naar het realiseren van twee maal de 
toegevoegde waarde met de helft minder input. Een aanpak waarbij mens, dier en natuur centraal 
moeten staan. 
 
De sector ziet verduurzaming als kans om méér economische waarde te leveren met méér 
duurzaamheid 
Het realiseren van meer duurzaamheid en meer toegevoegde waarde moet met name gezocht 
worden in processen die zorgen dat datgene wat onttrokken wordt aan het systeem, ook weer wordt 
teruggegeven. Het sluiten en efficiënt maken van kringloopsystemen biedt hiervoor een uitgelezen 
mogelijkheid. Hierin worden bijvoorbeeld de reststromen zodanig verwerkt dat zij niet alleen een 
eigen economische waarde krijgen maar ook een waarde en kwaliteit hebben die weer terug kan 
worden gegeven aan het systeem.  
 
De focus voor innovatieve voedselsystemen is het sluiten van de kringlopen (zie figuur 16 en 17). Het 
gaat hier met name om de stromen van mineralen, zoals fosfaat, stikstof, water en koolstof. Fosfaat is 
essentieel voor plantgroei en is slechts in eindige voorraad op de aarde aanwezig. Met de stijgende 
vraag naar (plantaardig) voedsel, stijgt ook de vraag naar fosfaat en (zoet) water. Ook wordt meer 
beroep gedaan op koolstof door gebruik van fossiele brandstoffen en bijbehorende negatieve 
effecten. Het is daarom van belang de bronnen voor koolstof en fosfaat maximaal te benutten. Dit kan 
bereikt worden door enerzijds deze stoffen efficiënter te gebruiken, anderzijds door herwinning van 
de stoffen uit reststromen. Als gevolg zullen de benodigde inputs reduceren waardoor minder druk 
ontstaat op het gehele ecosysteem. Op deze manier wordt in deze kringlopen meer duurzaamheid en 
meer toegevoegde waarde gerealiseerd. Aangezien de Agro&Food sector veel (grond)stoffen deelt 
met omringende sectoren, zoals Chemie, is het van belang dat alle betrokken partijen zich inzetten 
om de kringlopen te sluiten.  
 
Ook op raakvlakken met andere sectoren rijzen kansen. Een goed voorbeeld hiervan is de bio-based 
economy, die op het snijvlak ligt van de sectoren Chemie, Energie en Agro&Food. In de bio-based 
economy worden fossiele grondstoffen vervangen door groene grondstoffen, of meer in het 
algemeen biomassa. In belangrijke mate betreft dit grondstoffen uit de Agro&Food sector. De kansen 
voor de sector liggen enerzijds in het beter benutten van hoofdstromen, de valorisatie van zij- of 
reststromen en het produceren van nieuwe grondstoffen dan wel aangepaste hoofdstromen. Voor 
meer gedetailleerde uitwerking voor de mogelijkheden van de bio-based economy verwijzen wij 
naar het cross-sectorale rapport over de bio-based economy. 
 
De sector heeft een concrete duurzaamheidsambitie voor 2020 vastgesteld en wil zich 
daaraan committeren 
De Agro&Food sector wil koploper worden in het bouwen van optimaal duurzame kringloop 
systemen. Hiervoor zijn een duidelijke ambitie en meetbare doelstellingen noodzakelijk. 
Duurzaamheid is echter een breed begrip, waar veel uiteenlopende en soms conflicterende thema's 
en oplossingsrichtingen onder vallen. 

Figuur 16:  Gesloten kringlopen in de bio-based economy.

Figuur 17:   Voorbeelden van het sluiten van kringlopen.

18

Gesloten kringlopen in bio-based productie
Illustratief voorbeeld
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Chemie / Bio-energie / 
Afvalverwerking

Natuurlijk ecosysteem -
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Agro&Food sector Consument
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In een duurzaam en innovatief voedselsysteem worden diverse 
kringlopen gesloten

• Mineralen 
opgenomen door 
planten komt in 
diervoeding terecht

1

• Dieren scheiden mineralen 
uit via mest, dat weer 
gebruikt kan worden voor 
akkerbouw

• Dieren worden geslacht voor 
hun vlees, zoveel mogelijk 
vlees komt bij de consument 
terecht

4

• Een deel van de 
reststroom van 
menselijk voedsel 
komt in de GFT/swill
terecht
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• Reststromen vanuit 
akkerbouw kunnen als 
diervoeder gebruikt 
worden

2 3

• Reststromen, zoals 
botten en vetten, 
worden gevaloriseerd

5 • Minimaliseer de 
hoeveelheid afval die 
niet herwonnen of 
hergebruikt wordt
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