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TECHNOLOGIE & TECHNIEK

Food wordt  
hightech-sector

Digitalisering – big data – is op dit moment 
in de hele maatschappij de grootste trend, 
stelde Arnold Stokking, managing director 
Industriële Innovatie bij TNO, en een van de 
vele sprekers tijdens het congres dat het 
FME cluster Agro & Food organiseerde in 
samenwerking met Wageningen Universiteit. 
Ook voor de agriproductie en voedselver-
werkende industrie geldt dat systemen en 
ICT steeds meer bij elkaar komen door ont-
wikkelingen in sensortechnologie en roboti-
ca. Er is een ‘smart industry’ aan het ont-
staan, concludeerde Guido Landheer, direc-
teur Topsectoren & Industriebeleid bij 

Economische Zaken (EZ). “Deze technologie 
zal bepalend zijn in de transitie van de 
foodsector en de hele foodketen van aan-
bod- naar vraaggestuurd”. Het is volgens de 
EZ-directeur het antwoord op de uitdagin-
gen die er liggen als het gaat om voeding en 
gezondheid en verduurzaming. Ook leidt de 
toegevoegde waarde tot nieuwe businessmo-
dellen en daarmee behoud van de concur-
rentiekracht van de Nederlandse economie. 
De ‘cross-over’ tussen agrifood en de high-
tech-industrie moet daarom op gang komen.

Kennis koppelen
De oproep tot samen innoveren, agrifood 
en de hightech-machinebouw, viel vaak te 
beluisteren tijdens het congres. “Kennis 
koppelen is nodig om tot veel slimmere 
oplossingen te komen”, aldus !eo 
Bruinsma, directeur Special Projects bij 
Marel. “Een deel van de kennis zit bij toele-
veranciers. We hebben elkaar nodig om de 
foodindustrie verder uit te bouwen, want de 
e"ciency moet op hoog niveau blijven”, 
stelde FNLI-voorzitter en zegsman van de 
voedingsmiddelenindustrie Philip den 
Ouden. “Voor machinebouwers liggen er 

‘Hightech’ is niet meer weg te denken uit de agrifoodindustrie 
door de enorme revolutie in ICT die gaande is. Innovatie moet 
dus juist op het snijvlak gebeuren. Agrifood en de hightech 
machinebouw moeten daarom samen ‘gewoon aan de slag’, zo 
luidde de oproep tijdens het Agro Food & Technology-congres 
dat eind december in Wageningen werd gehouden. 

Machinebouw en agrifood moeten samen aan de slag

nog veel kansen bij de Nederlandse food- 
industrie.”
Onderzoek van ING bevestigt deze uit-
spraak. Bert Woltheus, sectormanager 
Industrie bij de bank, presenteerde een stu-
die naar de Nederlandse agrifood-machine-
bouw (zie kader). “Dat de foodsector steeds 
meer vraaggestuurd wordt gaat ook de 

Kengetallen Nederlandse 
agrifood-machinebouw:
• 1,1% van de wereldeconomie.
• 3,2% van de wereldwijde export.
• Aandeel wereldwijde export foodmachines 
11% (derde plaats na Duitsland (20%) en 
Italië (14%).
• Aandeel wereldwijde export landbouw- 
machines 6%.
• 335 producenten agrifood-machines 
(excl. zzp’ers).
• Omzet in 2014 !4,2 miljard (schatting).
• Tweederde bestemd voor export, ook naar 
opkomende economieën. Exportaandeel 
Azië 18% en Latijns-Amerika en Afrika 
groeien als afzetgebied.
• Belangrijkste afzetmarkten foodmachines: 
Rusland en VS, maar sterke exportdaling 
van 40-50% in 2014 naar Rusland.
• Nederlandse export heeft laatste 10 jaar 
niet te lijden gehad van opkomst China. 
China vergrootte export agrifoodmachines 
in 10 jaar van 2 tot 6% van de wereldmarkt. 
Bron: ING-rapport Agro & Food-machine-
bouw

Het eerste Agrofood & Technologie-congres eind 

december in Wageningen was goed bezocht.
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hightech toelevering raken.” Ook deze 
bevindingen leidden tot een pleidooi voor 
intensieve samenwerking.

E!ciënt met één standaard
De grootste uitdaging bij samenwerking is 
volgens Bruinsma om het e!ciënt te doen. 
“We moeten een ecosysteem laten ontstaan 
waarin we allemaal kunnen leren.” Den 
Ouden pleitte voor de ontwikkeling van één 
standaard. “Niemand hee" baat bij allerlei 
verschillende systemen.” Ook benadrukte 
de FNLI-voorman het belang van een over-
heid die dit ondersteunt en op lange termijn 
een topsectorenbeleid overeind houdt: 
“Niet elke vier jaar nieuw beleid.”

Gewoon beginnen
Over hoe nu de samenwerking een vliegen-
de start te geven, werd verschillend gedacht. 
Een pleidooi voor een technologieroadmap 
gedaan door de één, werd door de ander 
naar de prullenbak verwezen. Het gepraat 
moet nu eindelijk eens worden omgezet in 
economische modellen waarin geld is te 
verdienen, vond Bruinsma. “Gewoon 
beginnen dus”, was een veelgehoorde uit-
spraak. “Leer elkaar kennen en zie wat er 
speelt”, stelde WUR-hoogleraar Remko 
Boom voor. “Kijk daarbij naar het verdien-
model in cross-overs”, vulde Amandus 
Lundqvist, boegbeeld Topsector Hightech 
Systemen en Materialen, aan. “En bedenk 
dat het voor het mkb moeilijk is om die 
cross-overs te vinden. Het mkb voelt zich 

geïsoleerd en moet sneller toegang krijgen 
tot nieuwe kennis.” Boom benadrukte dat 
een mix van grote en kleine bedrijven veel 
potentie hee".
De afsluitende spreker van het congres Wou-
ter de Heij, directeur van TOP, deed hier nog 
een schepje bovenop door te stellen dat juist 
de outsiders en niet ‘big food’ bezig zijn met 
innoveren binnen de combinatie roestvast-
staal/fysiek enerzijds en ICT/online ander-
zijds. En samenwerking? Dat noemde hij een 
basisvoorwaarde. Zelf initiatief nemen is 
volgens De Heij net zo belangrijk. “Houd op 
met roadmaps en grote programma’s. Zet in 

je eigen organisatie projecten op. Laat de 
mensen hierin als een soort start-up hun 
gang gaan en durf te investeren.”

Cross-over
Een voorbeeld van een innovatieve start-up 
die met ‘hightech’ en ‘big data’ de cross-over 
naar de foodsector realiseert, is Condifood. 
Oprichter Marco Beijersbergen vertelde hoe 
in de ruimtevaart ontwikkelde technologie 
wordt toegepast in de visverwerkende 
industrie. Met spectrale camera’s wordt 
online, niet-destructief en real-time de 
versheid van vis beoordeeld op basis van de 
kleur van de kieuwen. Camera’s kunnen 

zien wat het menselijk oog niet kan zien en 
geven nauwkeurig inzicht in de kwaliteit 
van het product. Beijersbergen benadrukte 
dat clusters van innovatoren nodig zijn. 
Machines moeten worden geïntegreerd met 
sensoren en de datahandling. “Dit vraagt 
om open platformen en open interfaces, 
anders is het resultaat suboptimaal.”

Verrijkte maaltijden met hightech
Synergie tussen food en hightech met 
gezondheidsbevordering als drijfveer leidde 
al tot concrete resultaten. Diederik Bruins 
van Forti#ed Food Coatings presenteerde 

smakelijke kant-en- 
klaarmaaltijden die 
via een gelatinecoa-
ting zijn voorzien van 
vitamines, mineralen 
of andere nutritionele 

sto$en. Doelgroep zijn ouderen, zieken of 
mensen die om andere redenen behoe"e 
hebben aan extra voedingssto$en, maar 
veelal minder eetlust hebben. De coating 
wordt via een printer op de maaltijd verne-
veld. Koud is het gelatinelaagje zichtbaar, 
maar bij opwarmen smelt het en wordt de 
maaltijd verrijkt. Bijkomend voordeel van 
het gelatinelaagje is dat er bij invriezen van 
de maaltijd geen kristalvorming optreedt. 
Copartners in het project zijn voor de  
gelatine Rousselot en voor de nutritionele 
toevoegingen DSM. 

• CARINA GRIJSPAARDT!VINK •

‘ Het is voor het mkb moeilijk 
de cross-overs te vinden’

Hightech was er ook te zien in de wandelgangen van het congres: de foodprinter.

Synergie tussen food en hightech met gezondheids-

bevordering als drijfveer: een gelatinecoating met 

vitamines en mineralen aangebracht met een printer 

verrijkt de maaltijd.
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