Verdiepende analyse speerpunt
Agrifood cluster in NoordoostBrabant

Uitgevoerd in opdracht van:
Agrifood Capital

Nijmegen, mei 2019

Samenvatting
⚫

Noordoost-Brabant behoort tot de top 5 agrifood regio’s van
Nederland (in totaal 40 regio’s) wat betreft werkgelegenheid,
vestigingen, productiewaarde en productiviteit. De regio is dus
van nationale betekenis wat betreft agrifood. In NoordoostBrabant zijn alle segmenten van de keten aanwezig, met een
uitgesproken profiel inzake de intensieve veehouderij.
Toonaangevende agrifood bedrijven zijn in de regio gevestigd,
denk aan Heineken, VION, FrieslandCampina etc. De
economische betekenis van de regionale agrifood sector is dan
ook groot, met een ruwweg een zesde van de regionale
werkgelegenheid (55.000 banen)* en zelfs een derde van de
regionale exportwaarde (€4,3 miljard). De agrifood sector is een
beleidsmatig speerpunt van de provincie Noord-Brabant en
bovendien één van de negen topsectoren van het Rijk.
Topsectoren zijn stuwende sectoren met een hoge
arbeidsproductiviteit, exportwaarde, R&D investeringen en het
betreft sectoren waar Nederlandse bedrijven en
onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken. Het Rijk investeert in
de ontwikkeling van deze sectoren door onderzoek, innovatie
en human capital ontwikkeling te stimuleren. Agrifood is
verbonden met de regionale economie via toeleverings- en
dienstverlenende relaties, bijvoorbeeld met hightech en logistiek
en fungeert als (economische) drager van het buitengebied.

Box 1: Internationale handel agrifood
Nederland is tweede exporteur van landbouwproducten in de wereld achter de VS. De export
van landbouwgoederen in 2018 wordt ingeschat
op ruim €90 miljard. De import voor 2018 wordt
geraamd op €61 miljard. Omdat de import
tussen 2017-2018 is sneller is gegroeid dan de
export is het handelsoverschot iets afgenomen
naar €29 miljard. Duitsland is de belangrijkste
exportbestemming met een exportwaarde van
€23 miljard (25%). De belangrijkste
productgroepen zijn sierteelt (€9,2 miljard),
zuivel en eieren (€8,5 miljard), vlees (€8,1
miljard), groente (€6,6 miljard) en fruit (€6,0
miljard). Qua import zijn fruit (€6,2 miljard),
natuurlijke vetten en oliën (€4,5 miljard), zuivel
en eieren (€4,2 miljard) en cacao en
cacaobereidingen (€ 3,9 miljard) het
belangrijkst. Exportverdiensten dragen bij aan
de economische waarde van de agrifood sector.

* Betreft de brede definitie van de topsectoren agrifood en tuinbouw & uitgangsmaterialen Bron: Wageningen Economic Research en CBS (2019)
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De sterke positie van Noordoost-Brabant in agrifood komt
voort uit de aanwezigheid van alle segmenten van de
hoofdketen van het agrifood cluster in de regio: genetica
(bijv. Topigs Norsvin en Hendrix Genetics), primaire
productie, food industrie (bijv. Mars, FrieslandCampina en
Heineken), feed industrie (bijv. Agrifirm en De Heus),
groothandelsbedrijven c.q. grossiers (bijv. Sligro en Udea)
en retail en foodservice bedrijven (bijv. Jumbo en Hutten
Catering). Wanneer op productniveau gekeken wordt, zijn
vooral intensieve veehouderij ketens sterk aanwezig in
Noordoost-Brabant, maar kent de regio toch ook een
behoorlijke vertegenwoordiging van de rundveehouderij en
tuinbouw. West-Brabant heeft een meer uitgesproken
specialisatie in plantaardige ketens (bv. akker- en tuinbouw)
en Zuidoost-Brabant heeft een meer expliciete specialisatie
in intensieve veehouderij ketens. Noordoost-Brabant geldt
van oudsher als een concentratiegebied voor intensieve
veehouderij. Zo is Noordoost-Brabant de nummer één regio
van Nederland qua varkenshouderijbedrijven en het aantal
varkens en heeft de regio tevens een sterke positie in de
pluimveehouderij. Hieraan gekoppeld zijn de eerder
genoemde genetica bedrijven maar ook slachterijen (bijv.
VION) en ondersteunende bedrijven zoals technisch
toeleveranciers (bijv. Marel) gevestigd in de regio.
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Box 2: Belang voedingsmiddelenindustrie
De Nederlandse voedingsmiddelenindustrie is
goed voor een werkgelegenheid van 116.000
arbeidsjaren, ruim 15% van het totaal in de
industrie. De voedings- en genotmiddelenindustrie
is qua werkgelegenheid het sterkst aanwezig op
de Veluwe, in Groot-Rijnmond en Utrecht.
Noordoost-Brabant bevindt zich achter deze top 3
in de ‘tweede ring’ van regio’s met een sterke
voedingsmiddelenindustrie.

Bron: CBS (2018; data 2017)
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De agrifood sector is in beweging en in alle segmenten
spelen thema’s die aandacht vragen. Sommige thema’s
zijn doorsnijdend en vragen een antwoord van alle
segmenten (bijv. energietransitie, circulair & duurzaam).
Andere thema’s zijn juist segment specifiek (bijv.
omgevingsoverlast intensieve veehouderij). De transitie
van de intensieve veehouderij kan gezien worden als
een specifiek aandachtspunt gezien de uitdagende marktsituatie van varkenshouders, omgevingsoverlast, het
mestdossier etc. Dit jaar opent de saneringsregeling van
het Rijk voor intensieve veehouderijlocaties die overlast
geven waar ook Noord-Brabantse bedrijven aan zullen
deelnemen. Voor de andere segmenten zijn onder meer
verhogen van toegevoegde waarde en arbeidsmarkt &
talent belangrijke aandachtspunten. Naast is economische
perspectief wordt ook met een politiek-maatschappelijk bril
naar de sector gekeken. Naast het teruglopende draagvlak
onder de intensieve veehouderij betekent dit dat thema’s
als energietransitie, circulariteit en de verbinding met de
burger van belang zijn. De regio zal thema’s moeten
afwegen en selecteren welke doelen zij prioritair acht, en
daarvoor in samenwerking met partners een geëigende
strategie ontwikkelen.

Box 3: Scenario’s Agrofood Brabant 2050
BrabantAdvies heeft op verzoek van de provincie een
toekomstverkenning gemaakt van de agrofoodsector
in Brabant aan de hand van vier toekomstscenario’s
voor 2050. Fundament onder de scenario’s zijn twee
onzekere ontwikkelingen: een open versus een
protectionistische markt (1) en een wereldbeeld
gericht op de verbinding met de natuur versus
autonoom van de natuur (2). De scenario’s zijn
‘Brabant food factory’: open internationale
markt en een landbouwproductie die autonoom
van de natuur plaatsvindt. Inzet op ontwikkeling
technieken als oplossing voor maatschappelijk
vraagstukken.
‘De wereld mijn moestuin’: opereren in een
internationale markt met grondgebonden,
natuurinclusieve landbouw. Kennisbasis geënt
duurzame systemen. Inzet op eiwittransitie
‘In eigen kring lopen’: gesloten nationaal
georiënteerde markt en landbouwproductie die
grotendeels autonoom van de natuur
plaatsvindt. Brabantse agrofood produceert
voor ‘eigen mond’.
‘Boeren rond de kern’: Brabant onderdeel
nationaal georiënteerde markt en zal de
landbouw in samenhang met het natuurlijk
kapitaal vorm krijgen. Inzet op verbinding
tussen burger, zijn voedsel en de natuur.
Bron: BrabantAdvies (2019)
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Agrifood ketens zijn ingebed in de brede regionale economie via toeleverings- en dienstverlenende
relaties tussen bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan Marel dat apparatuur en systemen ontwikkelt voor
verwerkers in de food industrie, meer specifiek de pluimvee-, vis- en vleesindustrie. De relatie tussen
agrifood en hightech is sterk en biedt aantrekkelijke perspectieven. Ook tussen agrifood en logistiek
is sprake van een sterke relatie. Denk bijvoorbeeld aan de activiteiten inzake warehousing, logistieke
services, transport en distributie voor geconditioneerde producten die bij Kivits Drunen plaatsvinden.
De agifood logistiek is continue in ontwikkeling om ketenprestaties inzake efficiency, servicelevel en
duurzaamheid te vergroten. Andere relaties met ontluikende ontwikkel mogelijkheden omvatten o.a. de
biobased ecoomie waarbij
‘groene’ producten worden
ingezet in de industrie,
chemie en energiesector.
Denk aan de productie van
plastic uit suikers. Ook in de
ingredients & farmaceutische
industrie kunnen kansen
liggen wanneer de koppeling
tussen voeding en lifestyle,
gezondheid en beleving
verder gecommercialiseerd
wordt.
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Clusterorganisatie Agrifood Capital maakt deel uit van een
uitgebreid landschap van agrifood georiënteerde
ecosystemen in Nederland. Elk hiervan heeft zijn eigen
signatuur, primair langs vier lijnen:
•

•

•

•

Thematische focus: de meeste regionale initiatieven op het gebied
van innovatie- en clusterontwikkeling hebben een thematische
focus. Denk aan Food Tech Brainport (zie box 4), Brightlands
Campus Greenport Venlo (gezonde voeding) en The Protein Cluster
(eiwit-transitie).
Activiteiten: de speerpunten qua activiteiten van de ecosystemen
zijn divers. Denk aan onderzoek, valorisatie, internationalisering,
netwerkvorming, financiering, proeffaciliteiten aanbieden etc.
Rolopvatting: de betrokken organisaties in agrifood georiënteerde
ecosystemen variëren qua rolopvatting tussen beheren (i.e.
wettelijke taken uitvoeren), faciliteren, coördineren (i.e. gewenste
verbindingen leggen), initiëren en uitvoeren.
Aard ecosysteem: het kan bijvoorbeeld gaan om beleidsmatige
speerpunten (met een brede visie en ontwikkelstrategie), innovatieen clusterontwikkeling-initiatieven of om innovatie-omgevingen met
een fysieke component (bijv. Campussen en innovatie-hotspots).

Afhankelijk van haar doelstelling en de ‘zwaarte’ van de
interventiefilosofie zal Agrifood Capital langs deze vier lijnen
haar positie en inzet bepalen. Daarbij zal Agrifood Capital zich
moeten positioneren in het nationale speelveld en indien
gewenst verbindingen aangaan met relevante collegaecosystemen.
© Buck Consultants International, 2019

Box 4: Food Tech Brainport
Food Tech Brainport is gevestigd in Helmond
en ondersteunt MKB bedrijven om nieuwe
technieken om te zetten in financiële inkomsten.
Food Tech Brainport levert technische support
in de vorm van applicatieontwikkeling, de
uitvoering van testen, kleinschalige
pilotproducties etc. Daarnaast levert Food Tech
Brainport ondersteuning aan MKB bedrijven
inzake de marktintroductie van nieuwe
producten, innovatiemanagement en food
design. Dit vanuit de overtuiging dat innovatie
meer vereist dan sec technologische
ontwikkeling. Focus-gebieden van Food Tech
Brainport zijn onder andere milde scheiding,
milde conservering, verwaarding van
plantaardige reststromen en smart processing
(voor technologieleveranciers).

Bron: website Foodtech Brainport
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Analyse Agrifood cluster
Opbouw
Analyse agrifood cluster
1 Nationale positionering agrifood
Hoe omvangrijk en krachtig is de
agrifood sector in NO-Brabant in
vergelijking met andere regio’s?

8 Agrifood-ecosystemen
Hoe zit het speelveld van agrifoodecosystemen in Nederland er uit?

2 Exportprestaties en -relaties
Hoe belangrijk is het agrifood cluster
voor de regionale export?

7 Mogelijke crossovers
Welke mogelijke crossovers zijn er voor
de agrifood sector?

3 Structuur agrifoodsector
Wat is de structuur van de regionale
agrifood sector?

6 Perspectieven agrifood
Wat zijn de toekomstperspectieven voor
de verschillende agrifood segmenten?

4 Agrifood-ketenschets
Wat is de samenstelling van de agrifood
keten en welke bedrijven in NO-Brabant
zijn hierin actief?
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5 Vergelijkende analyse primaire sector
Hoe sterk zijn de verschillende
onderdelen van de primaire sector
vertegenwoordigd in NO-Brabant?
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1 Nationale positionering agrifood
Top 10 Nederlandse regio’s: vestigingen
topsector agrifood*
Rang

Regio

1

Achterhoek

2

Rang

Regio

3.650

1

Utrecht

19

Noordoost-Noord-Brabant

3.635

2

Veluwe

14

3

Veluwe

3.460

3

Groot-Rijnmond

14

4

Twente

3.285

4

Noordoost-Noord-Brabant

14

5

Zuidoost-Noord-Brabant

3.240

5

West-Noord-Brabant

9

6

Noord-Overijssel

2.830

6

Zuidoost-Noord-Brabant

9

7

Utrecht

2.750

7

Twente

8

8

Groot-Rijnmond

2.710

8

Arnhem/Nijmegen

7

9

Noord-Friesland

2.420

9

Achterhoek

6

10

West-Noord-Brabant

2.330

10

Zuidwest-Gelderland

6

Nederland
Smalle definitie agrifood, zie *

⚫

Vestigingen

Top 10 Nederlandse regio’s: werkgelegenheid
topsector agrifood* (1.000 FTE)

65.445
Bron: CBS, 2013**

Nederland
Smalle definitie agrifood, zie *

Werkgelegenheid

202
Bron: CBS, 2013**

Noordoost-Brabant is de 2e regio van Nederland (uit een totaal van 40 regio’s) in termen van het aantal
vestigingen van agrifood bedrijven en de 4e regio qua werkgelegenheid in agrifood. Het zijn dus relatief
kleine bedrijven in de regio, hetgeen correspondeert met een sterk ontwikkelde primaire sector.

* Betreft de smalle definitie van de topsector inclusief primaire productie en verwerkende industrie en exclusief groot- & detailhandel en ‘overig’
** Recentere data op COROP-niveau zijn niet beschikbaar. De gepresenteerde data betreft het resultaat van een maatwerkopdracht van het
ministerie van Economische Zaken (EZ) aan het CBS uit 2015
© Buck Consultants International, 2019
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Top 10 Nederlandse regio’s: productiewaarde
topsector agrifood (€ mln.)
Rang

Regio

1

Veluwe

2

Rang

Regio

9.740

1

Aggl. Leiden en Bollenstreek

163

Utrecht

8.748

2

Zaanstreek

139

3

Groot-Rijnmond

7.927

3

Arnhem/Nijmegen

131

4

Noordoost-Noord-Brabant

7.037

4

West-Noord-Brabant

125

5

Zaanstreek

4.093

5

Noordoost-Noord-Brabant

109

6

West-Noord-Brabant

3.782

6

Veluwe

105

7

Zuidoost-Noord-Brabant

3.175

7

Oost-Groningen

101

8

Arnhem/Nijmegen

3.097

8

Noord-Drenthe

101

9

Achterhoek

2.933

9

Delft en Westland

99

10

Aggl. Leiden en Bollenstreek

2.637

10

Zeeuwsch-Vlaanderen

98

Nederland

85

Nederland

Smalle definitie agrifood, zie *

⚫

Productiewaarde

Top 10 Nederlandse regio’s: arbeidsproductiviteit
topsector agrifood (€ 1.000 / werkzame persoon)

80.523
Bron: CBS, 2013*

Smalle definitie agrifood, zie *

Arbeidsproductiviteit

Bron: CBS, 2013*

Noordoost-Brabant is de 4e regio van Nederland qua productiewaarde in de topsector agrifood (uit een
totaal van 40 regio’s). Qua productiviteit scoort de regio een 5e positie. Kortom, de agrifoodsector in
Noordoost-Brabant is krachtig.

* Betreft de smalle definitie van de topsector inclusief primaire productie en verwerkende industrie en exclusief groot- & detailhandel en ‘overig’
** Recentere data op COROP-niveau zijn niet beschikbaar. De gepresenteerde data betreft het resultaat van een maatwerkopdracht van het
ministerie van Economische Zaken (EZ) aan het CBS uit 2015
© Buck Consultants International, 2019
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2 Exportprestaties en -relaties
Ontwikkeling exportwaarde goederen Noordoost-Brabant (€ mld.)
Agrifood

Overig

Totaal

2008

2010

2012

2014

2015

2016

2017*

Absoluut

3,5

3,1

3,8

4,4

4,3

4,5

4,3

Aandeel totaal (%)

35

31

34

35

36

39

36

Absoluut

6,4

6,8

7,5

8,1

7,6

7,0

7,5

Aandeel totaal (%)

65

69

66

65

64

61

64

Absoluut

9,9

9,9

11,3

12,5

11,9

11,5

11,8

* Voorlopige cijfers

Bron: CBS

Ontwikkeling exportwaarde goederen Noordoost-Brabant (€ mld.)
⚫ De exportwaarde van goederen in
14
Noordoost-Brabant is tussen 2008
12
en 2017 met €1,9 mld. gegroeid.
Tussen 2010 en 2014 vindt de
10
grootste stijging plaats. De laatste
8,1
7,6
7,5
8
7,0
7,5
drie jaren is het beeld redelijk stabiel
6,4
6,8
6
⚫ Agrifood goederen hebben een
substantieel aandeel in het totaal.
4
Meer dan een derde van de totale
4,5
4,4
4,3
4,3
2
3,8
3,5
3,1
export van Noordoost-Brabant
betreft agrifood goederen. Buiten
0
2008
2010
2012
2014
2015
2016
2017*
een piek in 2014 is ook de waarde
Agrifood
Overig
de laatste jaren behoorlijk stabiel
© Buck Consultants International, 2019
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Export agrifood goederen Noordoost-Brabant naar handelspartner (€ mld.)
5.000
4.500

236

207

205

1135

1088

125

4.000
108
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500

174

952

136

610

600

44
15

38
34

923

500
0

205

128
326

181
233

335

909

1.018

952

970

1.086

430

460

400

404

372

316

313

318

329

343

790
442
334

248

639

562

727

732

723

739

757

281

252

244

217

240

251

272

2008

2010

2012

2014

2015

2016

2017*

België

⚫

938

145
142

73
84

441
1.000

1041

Duitsland

Frankrijk

Verenigd Koninkrijk

Overige EU

China

VS

Rest van de wereld

Onbekend

Bron: CBS

Duitsland is de belangrijkste buitenlandse markt voor agrifoodbedrijven in Noordoost-Brabant (€757
mln. exportwaarde; 17% totaal). Zo 65% van de export blijft binnen de EU, tegenover 76% in 2008.
Tussen 2008-2017 is de export naar de VS verdrievoudigd en de uitvoer naar China zelfs
vertwintigvoudigd (beiden overigens vanaf een kleine basis).

© Buck Consultants International, 2019
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3 Structuur agrifoodcluster
3.1 Vestigingen agrifood

A&F Primaire productie
A&F Industrie
A&F Handel
A&F Ontwikkeling
T&U Totaal
Totaal

⚫

⚫

⚫

Noordoost-Brabant

Brabant

Nederland

Absoluut

Relatief

Relatief

Relatief

3.546

49

41

37

161

2

4

4

2.962

41

47

51

52

1

1

1

505

7

8

8

7.226

100

100

100

Brede definitie, zie *
Bron: LISA, 2017

De primaire productie en de handel zijn de grootste segmenten in de agrifoodsector in NoordoostBrabant in termen van het aantal vestigingen. Deze twee segmenten zijn ook het grootst in Brabant
en Nederland.
De verhouding tussen deze segmenten wisselt tussen enerzijds Noordoost-Brabant en anderzijds de
provincie Brabant en ook Nederland. In Noordoost-Brabant is de primaire productie het grootst terwijl
in de provincie Brabant en Nederland juist de handel het grootst is. Dit feit kan verklaard worden door
het feit dat (food) retail en detailhandel in de handel zijn opgenomen, en deze in hoog stedelijke
gebieden sterk vertegenwoordigd zijn.
Redenerend vanuit de 52.140 vestigingen in de regionale economie in 2017, omvat de agrifoodsector
zo’n 14% van het totaal.

* Betreft de brede definitie van de topsectoren agrifood en tuinbouw & uitgangsmaterialen
© Buck Consultants International, 2019
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Ontwikkeling aantal vestigingen agrifood Noordoost-Brabant
2013

2014

2015

2016

2017

2013-2017
Absoluut

A&F Primaire productie
A&F Industrie
A&F Handel
A&F Ontwikkeling
T&U Totaal
Totaal

⚫

Relatief

3.513

3.509

3.525

3.537

3.546

33

1

163

155

151

151

161

-2

-1

2.878

2.869

2.886

2.935

2.962

84

3

44

42

51

48

52

8

18

451

461

486

497

505

54

12

7.049

7.036

7.099

7.168

7.226

177

3

Brede definitie, zie *
Bron: LISA, 2017

Het aantal vestigingen in agrifood in Noordoost-Brabant is tussen 2013-2017 gegroeid met circa 180,
oftewel 3%. Dit groeipercentage is lager dan het economie brede percentage (14% in periode 20142018).

* Betreft de brede definitie van de topsectoren agrifood en tuinbouw & uitgangsmaterialen
© Buck Consultants International, 2019

12

3.2 Banen agrifood

Noordoost-Brabant

Brabant

Nederland

Absoluut

Relatief

Relatief

Relatief

A&F Primaire productie

9.046

16

14

14

A&F Industrie

6.895

13

14

11

35.340

64

64

67

A&F Ontwikkeling

1.896

3

2

2

T&U Totaal

1.899

3

5

6

55.076

100

100

100

A&F Handel

Totaal

⚫

⚫

⚫

Brede definitie, zie *
Bron: LISA, 2017

De handel en primaire productie zijn de grootste segmenten in de agrifoodsector in NoordoostBrabant in termen van het aantal banen. Deze twee segmenten zijn ook het grootst in Brabant en
Nederland, hoewel de voedingsmiddelenindustrie vrijwel even omvangrijk is als de primaire productie.
In Noordoost-Brabant is de primaire productie relatief groot, in Brabant de voedingsmiddelenindustrie
en in Nederland de handel groot is. Dit feit kan verklaard worden door de sterk ontwikkelde intensieve
veehouderij in Noordoost-Brabant en aanwezigheid van (food) retail en detailhandel die ervoor zorgen
dat de handel eruit springt op nationaal niveau.
Redenerend vanuit de 330.990 banen in de regionale economie in 2017, omvat de agrifoodsector zo’n
17% van het totaal.

* Betreft de brede definitie van de topsectoren agrifood en tuinbouw & uitgangsmaterialen
© Buck Consultants International, 2019
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Ontwikkeling aantal banen agrifood Noordoost-Brabant
2013

2014

2015

2016

2017

2013-2017
Absoluut

Relatief

A&F Primaire productie

9.267

9.106

9.082

9.053

9.046

-221

-2

A&F Industrie

7.087

7.161

7.004

6.925

6.895

-192

-3

32.333

32.681

33.499

34.430

35.340

3.007

9

A&F Ontwikkeling

1.771

1.764

1.832

1.908

1.896

125

8

T&U Totaal

1.864

1.830

1.876

1.857

1.899

35

2

52.322

52.542

53.293

54.173

55.076

2.754

5

A&F Handel

Totaal

⚫
⚫

Brede definitie, zie *
Bron: LISA, 2017

Het aantal banen in agrifood in tussen 2013-2017 gegroeid met 2.754 (5%). Dit is ruwweg in lijn met
de groei van 6% van het aantal banen in de regionale economie tussen 2014-2018.
Een link op de segmenten leert dat de werkgelegenheid in de primaire landbouw en industrie
terugloopt. De handel en het segment ‘ontwikkeling’ (R&D, onderzoek en innovatie) laten
daarentegen groei zien.

* Betreft de brede definitie van de topsectoren agrifood en tuinbouw & uitgangsmaterialen
© Buck Consultants International, 2019
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3.3 Bedrijvendynamiek

Saldo netto oprichtingen bedrijven Noordoost-Brabant naar grootteklasse
2012

2013

2014

2015

2016

53

171

92

36

32

-112

-181

-32

37

21

-59

-10

60

73

53

1 werkzame persoon
> 1 werkzaam persoon
Totaal
200
100
0
2012

2013

2014

2015

2016

-100
-200
1 werkzame persoon

> 1 werkzaam persoon

Totaal

Bron: LISA, bewerking AgroFood Capital Monitor 2019

⚫

⚫

Het saldo van de netto-oprichtingen in de agrifoodsector in Noordoost-Brabant is de laatste drie jaren
positief, waar deze in 2012 en 2013 negatief was.
De groei van het aantal vestigingen betreft wordt voornamelijk gedreven door groei van bedrijven met 1
werkzame persoon.

© Buck Consultants International, 2019
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4 Agrifood-ketenschets
Generiek
Hoofdketen

Food industrie

Genetica &
veredeling

Primaire sector

Handel

Feed industrie

Afzetkanalen
- (online) Retail
- Detailhandel
- Food service

Consument
Afzetkanalen

Ondersteunende en gelieerde bedrijfstakken
Techniek en machines

Agrifood logistiek

Financiële diensten

Gewasbescherming

Advisering

ICT, software en data

Life sciences en zorg

Onderzoek, kennis &
innovatie

© Buck Consultants International, 2019
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Voorbeelden toonaangevende bedrijven in Noordoost-Brabant

Hoofdketen

Food industrie
Genetica &
veredeling

Primaire sector

Handel

Feed industrie

Afzetkanalen
- (online) Retail
- Detailhandel
- Food service

Consument
Afzetkanalen

Ondersteunende en gelieerde bedrijfstakken
Techniek en machines

Agrifood logistiek

Financiële diensten

Gewasbescherming

Advisering

ICT, software en data

Life sciences en zorg

Onderzoek, kennis &
innovatie
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Bevindingen agrifood-clusterschets

Op basis van de ketenschets en BCI-expertise
hieronder een korte schets van agrifood
hoofdketen-segmenten in Noordoost-Brabant

Genetica & veredeling: relatief klein segment. In Noordoost-Brabant zijn met Hendrix Genetics
en Topigs Norsvin twee topspelers uit het segment dit segment gevestigd. Hendrix Genetics
heeft een breed marktprofiel en focust op pluimvee, aquacultuur en varkens terwijl Topigs
Norsvin gefocust is op varkensgenetica. Genetica van rundvee is kernactiviteit van CRV, een
bedrijf dat niet in de regio gevestigd is. Wat betreft uitgangsmaterialen voor plantaardige ketens
is Noordoost-Brabant geen kerngebied (zoals Westland, Bleiswijk en Enkhuizen).
Primaire productie: Noordoost-Brabant heeft een uitgesproken profiel qua intensieve
veehouderij. Noordoost-Brabant is nummer één regio van Nederland qua
varkenshouderijbedrijven en het aantal varkens en de regio heeft tevens een sterke positie in de
pluimveehouderij. Daarnaast zijn ook de nodige melkveeveehouderijbedrijven in de regio
gevestigd. Qua tuin- en akkerbouw heeft de regio een minder sterk profiel.
Food en feed industrie: deze segmenten zijn sterk aanwezig in Noordoost-Brabant. Met VION,
Mars, Heineken en FrieslandCampina zijn toonaangevende foodverwerkers in de regio
gevestigd en ook de grote feed bedrijven zijn aanwezig. Vanuit nationaal perspectief kijkend
naar de voedingsmiddelenindustrie zijn de Veluwe, Groot-Rijnmond en Utrecht dominant.
Noordoost-Brabant bevindt zich achter deze top 3 in de ‘tweede ring’ van regio’s met een sterke
voedingsmiddelenindustrie.
Handelsbedrijven en afzet: dit type bedrijven zijn goed vertegenwoordigd in NoordoostBrabant. Qua handel betreft het niet zozeer specialiseren op een bepaald product (e.g. AGF of
zuivel) als wel leveranciers richting detailhandel en food service met een breed assortiment.
Voorbeelden zijn Sligro (grootste groothandel van Nederland) en Udea (biologisch assortiment).
Daarnaast beschikt de regio met Jumbo, Hutten catering en Maison van den Boer over enkele
toonaangevende bedrijven die direct contact hebben met de consument.
© Buck Consultants International, 2019
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5 Vergelijkende analyse primaire sector
Top 10 Nederlandse regio’s: aantal
landbouwbedrijven
Rang

Regio

1

Achterhoek

2

Top 10 Nederlandse regio’s: areaal cultuur
grond (ha)**
Rang

Regio

3.357

1

Veluwe

528.469

Twente

3.297

2

Noord-Overijssel

283.409

3

Noordoost-Noord-Brabant

3.224

3

Twente

262.546

4

Veluwe

2.897

4

Achterhoek

241.056

5

Zuidoost-Noord-Brabant

2.716

5

Noordoost-Noord-Brabant

229.347

6

Noord-Overijssel

2.538

6

Utrecht

187.727

7

West-Noord-Brabant

2.162

7

Zuidoost-Noord-Brabant

185.721

8

Utrecht

2.159

8

Noord-Friesland

185.057

9

Kop van Noord-Holland

1.945

9

Zuidwest-Friesland

177.112

10

Noord-Friesland

1.756

10

Zuidoost-Friesland

165.113

Nederland
* Voorlopige cijfers

Aantal bedrijven

53.857
Bron: CBS, 2018

Areaal

Nederland
* Voorlopige cijfers

Bron: CBS, 2018

** Grond in hoofdzaak bestemd voor het voortbrengen van
landbouwproducten

⚫

Noordoost-Brabant is 3e regio in termen agrarische bedrijven en 5e regio in termen agrarisch areaal
(uit een totaal van 40 regio’s). Hiermee is de Noordoost-Brabant een nationale top 5 regio en dé
landbouwregio van Brabant.

© Buck Consultants International, 2019
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Top 10 Nederlandse regio’s: aantal bedrijven
varkenshouderij*
Rang

Regio

1

Noordoost-Noord-Brabant

2

Rang

Regio

646

1

Noordoost-Noord-Brabant

2.606.798

Zuidoost-Noord-Brabant

576

2

Zuidoost-Noord-Brabant

2.394.690

3

Achterhoek

402

3

Noord-Limburg

1.308.330

4

Veluwe

395

4

Achterhoek

908.532

5

Twente

370

5

Twente

829.212

6

Noord-Limburg

256

6

Midden-Limburg

647.768

7

Utrecht

188

7

Midden-Noord-Brabant

598.253

8

Noord-Overijssel

167

8

Veluwe

595.434

9

Midden-Noord-Brabant

163

9

Noord-Overijssel

436.825

10

Midden-Limburg

147

10

West-Noord-Brabant

343.520

Nederland
* Voorlopige cijfers

⚫

Bedrijven

Top 10 Nederlandse regio’s: aantal dieren
varkenshouderij*

4.137
Bron: CBS, 2018

Nederland
* Voorlopige cijfers

Dieren

12.416.161
Bron: CBS, 2018

Noordoost-Brabant is dé varkenshouderijregio van Nederland in termen van het aantal bedrijven in
de varkenshouderij en het aantal varkens. Zuidoost-Brabant scoort een 2e positie uit een totaal van
40 regio’s.

© Buck Consultants International, 2019
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Top 10 Nederlandse regio’s: aantal bedrijven
kippenhouderij*
Rang

Regio

1

Veluwe

2

Rang

Regio

302

1

Zuidoost-Noord-Brabant

12.060.228

Zuidoost-Noord-Brabant

157

2

Veluwe

11.245.030

3

Noordoost-Noord-Brabant

133

3

Midden-Limburg

8.402.535

4

Twente

107

4

Noordoost-Noord-Brabant

8.276.999

5

Midden-Limburg

92

5

Noord-Limburg

7.841.614

6

Noord-Overijssel

89

6

Twente

5.046.636

7

Noord-Limburg

79

7

Noord-Overijssel

4.860.970

8

Utrecht

73

8

Noord-Drenthe

3.444.303

9

Achterhoek

55

9

Noord-Friesland

3.399.808

10

Flevoland

55

10

Achterhoek

3.346.795

Nederland

1.654

* Voorlopige cijfers

⚫

Bedrijven

Top 10 Nederlandse regio’s: aantal dieren
kippenhouderij*

Bron: CBS, 2018

Nederland
* Voorlopige cijfers

Dieren

101.290.061
Bron: CBS, 2018

Noordoost-Brabant is derde regio van Nederland in termen van het aantal bedrijven in de
kippenhouderij en de 4e regio wat betreft het aantal dieren (uit een totaal van 40 regio’s). ZuidoostBrabant kent een sterkere concentratie van de kippenhouderij met respectievelijk een 2e en 1e positie
in dit segment.

© Buck Consultants International, 2019
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Top 10 Nederlandse regio’s: aantal bedrijven
rundveehouderij*
Rang

Regio

1

Twente

2

Rang

Regio

2.163

1

Veluwe

528.469

Achterhoek

2.069

2

Noord-Overijssel

283.409

3

Veluwe

1.899

3

Twente

262.546

4

Noord-Overijssel

1.802

4

Achterhoek

241.056

5

Utrecht

1.510

5

Noordoost-Noord-Brabant

229.347

6

Noordoost-Noord-Brabant

1.307

6

Utrecht

187.727

7

Noord-Friesland

1.128

7

Zuidoost-Noord-Brabant

185.721

8

Zuidwest-Friesland

1.079

8

Noord-Friesland

185.057

9

Zuidoost-Noord-Brabant

1.057

9

Zuidwest-Friesland

177.112

10

Zuidoost-Friesland

10

Zuidoost-Friesland

165.113

Nederland
* Voorlopige cijfers

⚫

Bedrijven

Top 10 Nederlandse regio’s: aantal dieren
rundveehouderij*

956
25.416
Bron: CBS, 2018

Nederland
* Voorlopige cijfers

Aantal dieren

3.902.804
Bron: CBS, 2018

Noordoost-Brabant is de 6e regio in Nederland in termen van het aantal rundveehouderijbedrijven
(i.e. melkveehouderij) en 5e regio wat betreft het aantal dieren (uit een totaal van 40 regio’s). Ook in
Zuidoost-Brabant is de rundveehouderij sterk aanwezig getuige de 9e positie qua aantal bedrijven en
de 7e positie qua aantal dieren.

© Buck Consultants International, 2019
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Top 10 Nederlandse regio’s: aantal bedrijven
tuinbouw open grond*
Rang

Regio

1

Kop van Noord-Holland

2

Rang

Regio

866

1

Kop van Noord-Holland

West-Noord-Brabant

776

2

Flevoland

7.702

3

Zuidwest-Gelderland

683

3

Noord-Limburg

7.596

4

Noord-Limburg

670

4

West-Noord-Brabant

7.110

5

Noordoost-Noord-Brabant

624

5

Zuidwest-Gelderland

6.444

6

Flevoland

578

6

Noordoost-Noord-Brabant

5.790

7

Overig Zeeland

572

7

Overig Zeeland

5.570

8

Zuidoost-Noord-Brabant

510

8

Midden-Limburg

3.799

9

Midden-Limburg

395

9

Zuidoost-Noord-Brabant

3.556

10

Zuid-Limburg

349

10

Groot-Rijnmond

3.100

Nederland
* Voorlopige cijfers

⚫

Bedrijven

Top 10 Nederlandse regio’s: areaal tuinbouw
open grond (ha)*

9.613
Bron: CBS, 2018

Nederland
* Voorlopige cijfers

Areaal
17.730

94.337
Bron: CBS, 2018

Noordoost-Brabant is de 5e regio in Nederland wat betreft het aantal opengrond-tuinbouwbedrijven
en 6e regio in termen van het areaal tuinbouw en in de opengrond (uit een totaal van 40 regio’s).
West-Brabant heeft een sterker profiel op dit gebied getuige de 2e positie wat betreft het aantal
bedrijven en de 4e positie qua areaal.

© Buck Consultants International, 2019
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6 Perspectieven agrifood

Op basis van BCI-expertise is hieronder een
korte schets gegeven van perspectieven van
agrifood segmenten.

6.1 Perspectieven segmenten
Genetica en uitgangsmaterialen: het bedrijfsleven dat zich bezighoud met dierlijke genetica is
sterk geconcentreerd. Deze minimale schaalgrootte is essentieel om te kunnen investeren in
R&D teneinde betere fokkerijresultaten te bereiken. Fokdoelstellingen focussen niet alleen
meer op productie-eigenschappen maar ook op robuustheid, diergezondheid, etc. Hierbij wordt
steeds meer gebruik gemaakt van genomics en (big) data analyses. Bedrijven ontwikkelen
internationale afzetmarkten en hebben behoefte aan talent om vernieuwende data technieken
goed te kunnen toepassen.
Primaire productie: voor boeren/tuinders wordt nauwelijks groei voorzien, buiten de bedrijven
die de stap naar een toegevoegde waarde model kunnen maken (bijv. via regionale ketens).
Deze lastige marktpositie, sterk afhankelijk van internationale marktontwikkelingen, in
combinatie met door de intensieve veehouderij veroorzaakte omgevingsoverlast maken een
transitie noodzakelijk. In dit licht vraagt ook het mestdossier aandacht. Daarnaast spelen er
(ondergeschikte) thema’s inzake o.a. energie-transitie, bedrijfsopvolging, diergezondheid en
human capital (voldoende arbeidskrachten).
Voedingsmiddelenindustrie: de voedingsmiddelenindustrie is qua afzetmarkt sterk
georiënteerd op de Europese markt. Bevolkingsstabilisatie en verzadiging in deze markt zorgen
ervoor dat bedrijven aan de slag moeten met innovatie, nieuwe (product)concepten (gezond,
duurzaam, etc.) en internationalisering. Bedrijven zetten daarnaast in op margeverhoging
doormiddel van digitalisering/robotisering en ook schaalvergroting/consolidatie. Belangrijke
uitdagingen voor de voedingsmiddelenindustrie zijn energietransitie, circulair & duurzaam (o.a.
reststromen) en human talent.
© Buck Consultants International, 2019
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Op basis van BCI-expertise is hieronder een
korte schets gegeven van perspectieven van
agrifood segmenten.

Handel en afzet: ook van de handel en afzetkanalen worden nieuwe (product)concepten
gevraagd, mede als gevolg van verdere diversificatie van afzetkanalen. De handel ontwikkelt
zich in toenemende mate als high-service leverancier die (deels) het voorraadbeheer
overneemt van klanten (verandering orderproces) en meedenkt in onderscheidende producten marketingconcepten. Grote spelers qua afzet ervaren op diversificatie van kanalen (bijv.
groei online en toename van blurring waarbij retailers naast supermarkt- ook foodservice
diensten aanbieden). Logistieke prestaties zijn en blijven essentieel voor zowel de handel als
bedrijven in de afzet. Hierin wordt een belangrijke rol voorzien voor digitalisering/robotisering.
Daarnaast zijn energietransitie, circulair & duurzaam (o.a. verspillingsreductie) en human talent
aandachtspunten.
⚫

Alle segmenten in agrifood zijn in beweging en kennen thema’s die aandacht vragen.
Sommige thema’s zijn doorsnijdend en vragen een antwoord van alle segmenten (bijv.
energietransitie, circulair & duurzaam). Andere thema’s zijn juist segment specifiek (bijv.
omgevingsoverlast intensieve veehouderij). De regio zal thema’s moeten afwegen en
selecteren waar zij werk van wil maken en daarvoor in samenwerking met partners een
geëigende strategie ontwikkelen.

© Buck Consultants International, 2019
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Op basis van BCI-expertise is hieronder een
korte schets gegeven van perspectieven van
agrifood segmenten.

6.2 Overzicht

Groeiverwachting

Lokaal-mondiaal

Majeure thema’s/opgaven

Genetica en uitgangsmaterialen

Beperkt tot sterke
groei in segmenten

•

Mondiale – nationale
afzetmarkten

•
•
•
•

Nieuwe (product)concepten
Data & genomics
Internationalisering
Human capital

Primaire productie

Nauwelijks

•

Afhankelijk mondiale markten
(vierkantsverwaarding
intensieve veehouderij) en
Europese afzetmarkten
Regionale ketens vooralsnog
beperkt ontwikkeld

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omgevingsoverlast
Mestdossier
Schaalvergroting
Energietransitie
Bedrijfsopvolging
Circulair & duurzaam
Diergezondheid
Human capital
Reputatie & imago

•

Voedingsmiddelenindustrie

Beperkt

•

Hoofdzakelijk Europese
afzetmarkten maar ook
mondiaal

•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe (product)concepten
Internationalisering
Consolidatie en schaalvergroting
Energietransitie
Circulair & duurzaam
Digitalisering/robotisering
Human capital
Reputatie & imago

Handel en afzet

Beperkt tot sterke
groei in segmenten

•

Mondiale – regionale
afzetmarkten

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe (product)concepten
Diversificatie afzetkanalen
Consolidatie en schaalvergroting
Veranderingen orderproces
Internationalisering
Circulair & duurzaam
Digitalisering/robotisering
Smart logistics
Human capital

© Buck Consultants International, 2019
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7 Mogelijke crossovers
Door BCI geïdentificeerde mogelijke
crossovers, mede op basis van aanvullende
rapportages van o.a. Topsector Agrifood,
WEF & McKinsey en AgFunder. De
marktomvang van de mogelijke crossovers in
Noordoost-Brabant kan niet kwantitatief
bepaald worden omdat hiervoor geen
databronnen beschikbaar zijn. Wel kunnen
kwalitatieve duidingen en voorbeelden
gegeven worden.

Techniek,
machines en IT

Ingredients &
farmaceutische
industrie

Logistiek

Biobased
© Buck Consultants International, 2019

Bronnen: o.a. Topsector Agrifood, WEF & McKinsey
(2018), AgFunder (2018), RVO (2017) en BCI
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Toelichting
Techniek, machines en IT: Toelevering van techniek, machines en data/IT aan de
agrifood sector is een groeiende bedrijfstak. Zo identificeren WEF en McKinsey (2018)
twaalf kansrijke innovaties in agrifood die kansen bieden om o.a. agrifood ketenprestaties
te verbeteren en de efficiency van agrifood productie-systemen te verhogen. Voorbeelden
zijn sensoren, genomics, precision farming, big data, blockchain, biologische
gewasbescherming, technieken inzake energietransitie etc. Het blijft niet alleen bij kansen
identificeren. AgFunder geeft in haar jaaroverzicht van investeringen in agrifoodtechbedrijven aan dat het internationale investeringsvolume in deze bedrijven is verdubbeld
tussen 2014-2017 naar ruim $10 miljard. Kortom, agrifoodtech groeit en biedt kansrijke
toekomstperspectieven.
Logistiek: De agrifood logistiek is volop in ontwikkeling. Vooral in de groothandel en ook
in de logistieke operaties van grote foodproducenten wordt volop gewerkt aan
vernieuwende oplossingen om logistieke prestaties te vergroten (bijv. inzake efficiency,
servicelevel en duurzaamheid). Denk aan slimme IT-toepassingen, omgang met onlinekanalen en bundeling van stromen. Naast handelsbedrijven, producenten en logistiek
dienstverleners zijn ook IT-bedrijven actief op dit vlak. Ook in publiek-privaat
samenwerkingsverband zijn organisaties in beweging in relatie tot het thema agrifood
logistiek. Toepassing van schone brandstoffen en het gebruik van cityhubs voor ‘groene’
belevering binnensteden zijn hiervan voorbeelden. Logistiek is een belangrijk onderdeel
van het optimaliseren van ketenprestaties inzake efficiency, servicelevel en
duurzaamheid.
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Ontluikende
crossover

Ontluikende
crossover

Biobased: de ontwikkeling van een biobased economy zet langzaam maar gestaag door.
RVO heeft becijferd dat de totale R&D inspanning door bedrijven via RVO.nl regelingen en
daarbuiten tussen 2012-2016 is gegroeid van €250 naar €320 miljoen. Wat betreft biobased
chemicaliën en materialen investeren bedrijven vooral in onderzoek om nieuwe grondstoffen,
processen en toepassingen te verkennen. Implementatie vindt vooralsnog vooral plaats op het
terrein van de bio-energie. Opschaling en marktontwikkeling van projecten op het gebied van
biobased chemicaliën en materialen zijn dus belangrijke uitdagingen voor regio’s die werk
willen maken van de biobased economy.
Ingredients & farmaceutische industrie: voeding in toenemende mate gekoppeld aan
gezondheid, lifestyle en beleving. Dit leidt tot een langzaam maar gestaag groeiende markt
voor ingredients zoals emulgatoren (verdikking, stabilisering), smaakstoffen, enzymen,
emulsifiers, antioxidanten, gemodificeerd zetmeel, kleurstoffen, vitaminen, mineralen etc.
Denk aan de groeiende markten voor sportdranken en functional foods (producten die zijn
verrijkt met stoffen die de gezondheid bevorderen) waardoor de vraag naar inhoudsstoffen
zoals proteïnen, vitaminen en antioxidanten eveneens toeneemt. Naast grote spelers zoals
DSM Food Specialties, Kerry Group en Givaudan zijn ook kleine, innovatieve bedrijven actief
in dit segment, bijvoorbeeld Newtricious uit Den Bosch dat ingrediënten gebaseerd op eieren
ontwikkeld. De ingredients industrie heeft raakvlakken met de farmaceutische industrie.
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8 Agrifood-ecosystemen

Op basis van BCI-ervaringen staan in de figuur
Nederlandse agrifood-ecosystemen
weergegeven die gezamenlijk met Agrifood
Capital een belangrijk deel van het Nederlands
agrifood cluster- en innovatielandschap vormen.

8.1 Nationaal niveau
⚫

Agrifood Capital en de regio NoordoostBrabant zijn onderdeel van een breed
speelveld van agrifood clusters, ecosystemen
en instituten in Nederland. Vier hoofdtypen:
• Beleidsmatig speerpunt: betreft
speerpunten met een brede
ontwikkelstrategie. Nationaal (Greenport)
en regionaal (Agrifood NO-Brabant)
• Innovatie-initiatieven: vooral regionale
netwerken van bedrijven en kennisinstellingen gericht op innovatie en
clusterontwikkeling (bijv. The Protein
Cluster). Geen fysieke component in
termen van proeftuinen, pilotplants etc.
• Campussen: concentratie bedrijven en
instituten gericht op gezamenlijke R&D-/
open innovatierelaties (bijv. WUR
Campus).
• Innovatie hotspots: kristallisatiepunt voor
vooral toepassingsgerichte innovatie.
Heeft een fysieke component, bijv. in de
vorm van een proeftuin of pilotplant.

© Buck Consultants International, 2019

AVEBE CCC CCC
Zernike
RUG/Biobased
Dairy Campus

Potato
Valley

Greenport NHN
Seed Valley

Greenport
Duin- en
Bollenstreek

The Protein
Cluster
BICON en aanpak
Circulaire Economie

Greenport
Aalsmeer
UU/USP
Greenport
Food Valley
TU Delft/DSM: Biotech
Boskoop
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Bron: BCI
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8.2 Regionaal niveau

⚫

Agrifood Capital heeft een brede agenda
gericht op de ontwikkeling van de
agrifood sector. Hiertoe heeft de
organisatie tussen 2014-2020 initiatieven
ontplooid gericht op people, business,
innovatie en basics.
•

•

•

•

⚫

Innovatiehotspots

People: Beroepsgericht opleidingenaanbod, ondernemendheid, flexibele
arbeidsmarkt en kennis
Business: nieuwe bedrijvigheid, ontmoeting
en samenwerking, innovatievermogen en
business development
Innovation: innovatieclusters, Excellente
toepassing van kennis, programma’s
sleutelgebieden, onderzoeksfaciliteiten
Basics: toplocaties, Vestigingsklimaat,
Mobiliteit, Verbinding Stad-Platteland

Naar de toekomst toe zal Agrifood Capital
zich meer richting op innovatie en
clusterontwikkeling en minder op de
regionale samenwerking (inzake
bijvoorbeeld vestigingsklimaat).
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Bron: BCI (maart 2017) Resultaten onderzoek versnellen
innovatie-hotspots Noordoost-Brabant. Figuur o.b.v.
Agrifood Capital

Bron: Agrifood Capital (2014) Strategische agenda met
uitvoeringsprogramma
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Observaties en bevindingen
⚫

Noordoost-Brabant heeft een sterke agrifoodsector. De regio behoort bijvoorbeeld tot de top vijf
agrifood regio’s van Nederland in termen van werkgelegenheid, vestigingen, productiewaarde en
productiviteit (uit een totaal van 40 regio’s). De economische betekenis van de sector is groot met een
ruwweg een zesde van de regionale werkgelegenheid (55.000 banen)* en zelfs een derde van de
regionale exportwaarde (€4,3 miljard). Agrifood is de het Rijk en de provincie aangewezen als top- en
speerpuntsector omdat het een stuwende sector betreft met hoge exportwaarde, arbeidsproductiviteit,
r&d investeringen en het bedrijfsleven en kennisinstellingen een de internationale toppositie hebben.

⚫

Alle segmenten van de agrifoodketen zijn vertegenwoordigd in Noordoost-Brabant: van primaire
producent, tot groothandel tot leverancier aan de foodservice. Accent ligt dierlijke ketens, in het
bijzonder de intensieve veehouderij waarin de regio van oudsher een sterke positie heeft, hoewel ook
de rundveehouderij en tuinbouw aanwezig zijn in de regio. West-Brabant heeft daarentegen een
uitgesproken profiel op plantaardige ketens en Zuidoost-Brabant kent een sterke specialisatie in
intensieve veehoduerij ketens. De agrifood sector is in beweging, geen van de segmenten
uitgezonderd. Aandachtspunt is de transitie van de intensieve veehouderij gezien de uitdagende
marktsituatie voor varkenshouders, omgevingsoverlast, het mestdossier etc. Dit jaar opent de
saneringsregeling van het Rijk voor overlast-gevende, intensieve veehouderijlocaties waar ook NoordBrabantse bedrijven aan zullen deelnemen. Het verhogen van de toegevoegde waarde,
internationalisering en arbeidsmarkt & talent zijn belangrijke aandachtspunten voor de andere
segmenten. Tot slot zijn thema’s zijn doorsnijdend en vragen een antwoord van alle segmenten (bijv.
energietransitie, circulair & duurzaam). Naast is economische perspectief wordt namelijk ook met een
politiek-maatschappelijk bril naar de sector gekeken. Dit betekent dat thema’s zoals energietransitie,
circulariteit en de verbinding met de burger van belang zijn.
* Betreft de brede definitie van de topsectoren agrifood en tuinbouw & uitgangsmaterialen
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⚫

Agrifood ketens vormen een onderdeel van de brede regionale economie via toeleverings- en
dienstverlenende relaties tussen bedrijven. De relatie tussen agrifood en hightech is sterk en biedt
aantrekkelijke perspectieven. Ook tussen agrifood en logistiek is sprake van een sterke relatie.
Andere relaties met langzaam ontluikende ontwikkelmogelijkheden omvatten o.a. de biobased sector
en de Ingredients & farmaceutische industrie.

⚫

In Nederland zijn vele agrifood georiënteerde ecosystemen. Elk hiervan heeft zijn eigen signatuur,
primair langs vier lijnen:
•

•
•
•

Thematische focus: de meeste regionale initiatieven hebben een thematische focus. Denk aan Food Tech
Brainport (o.a. milde scheiding en verwaarding reststromen), Brightlands Campus Greenport Venlo (gezonde
voeding) en The Protein Cluster (eiwit-transitie).
Activiteiten: de speerpunten qua activiteiten van de ecosystemen zijn divers. Denk aan onderzoek, valorisatie,
internationalisering, netwerkvorming, financiering, proeffaciliteiten aanbieden etc.
Rolopvatting: de betrokken organisaties in agrifood georiënteerde ecosystemen variëren qua rolopvatting tussen
beheren (i.e. wettelijke taken uitvoeren), faciliteren, coördineren, initiëren en uitvoeren.
Aard ecosysteem: het kan bijvoorbeeld gaan om beleidsmatige speerpunten (met een brede visie en
ontwikkelstrategie), innovatie- en clusterontwikkeling-initiatieven of om innovatie-omgevingen met een fysieke
component (bijv. Campussen en innovatiehotspots).
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⚫

Voor Agrifood Capital is het van belang om, waar relevant, verbindingen aan te gaan met andere
ecosystemen en om zich goed te positioneren. Met onder andere Brightlands Campus Venlo
(gezonde voeding), TU Eindhoven en Foodtech Brainport (tech) zijn er in de nabije omgeving
mogelijkheden om perspectiefrijke relaties aan te gaan voor Noordoost-Brabant. Bijvoorbeeld:
•
•

•

Brightlands Campus Venlo: denk aan de gezamenlijke ontwikkeling van gezonde voedingsproducten en –
concepten voor de foodservice leveranciers in Noordoost-Brabant.
TU Eindhoven: de TU begeeft zich in toenemende mate op het agrifood terrein. Zo ontwikkelt met samen met de
WUR een techniek waarbij plasma, of water dat met plasma is behandeld, wordt ingezet om gewassen en
verpakkingsmateriaal te ontsmetten. Voor grote verwerkingsbedrijven in Noordoost-Brabant kunnen dit soort
ontwikkelingen interessant zijn.
Foodtech Brainport: dit fieldlab ondersteunt MKB bedrijven om nieuwe technieken om te zetten in geld.
Focusgebieden zijn onder andere milde scheiding, milde conservering, verwaarding van plantaardige
reststromen en smart processing (voor technologieleveranciers).
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