
 

NWO-propositie voor de Topsector Agro & Food 

Concrete acties voor 2012-2013 
 
 
Innovatiecontract  

Binnen de topsector Agro & Food zijn drie strategische speerpunten geformuleerd, te weten ‘Meer met minder 
door duurzame, innovatieve voedselsystemen’, ‘Hogere toegevoegde waarde door innovatiefocus op 
gezondheid, duurzaamheid, smaak en gemak’, en ‘Internationaal leiderschap door export van producten en 
geïntegreerde systeemoplossingen’. In het innovatiecontract is beschreven met welke activiteiten NWO de 
komende jaren kan bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van de kennisagenda voor de topsector Agro & 
Food. 
 
 
Science case, overwegingen en keuzes 

Kennis en innovatie zijn de basis voor vernieuwing in de topsector Agro & Food. Binnen de drie strategische 
speerpunten zijn een aantal innovatiethema’s benoemd. Wetenschappelijke inzichten vanuit de biologische en 
ecologische wetenschappen, medische wetenschappen, landbouw- en voedingswetenschappen, milieu- en 
aardwetenschappen, informatiewetenschappen, chemische en fysische wetenschappen, en sociale en 
psychologische wetenschappen bieden een stevig fundament voor toepassing in de innovatiethema’s van de 
topsector Agro & Food. 

De topsector Agro & Food wil de sterke samenwerking in de Gouden Driehoek voortzetten en tegelijkertijd 
vernieuwen. DLO, TNO en NWO hebben thematische programma’s en PPS-constructies ontwikkeld waarin 
nauw met het bedrijfsleven wordt samengewerkt. Nieuwe initiatieven vanuit het bedrijfsleven kunnen een plek 
krijgen in de reguliere programmering van DLO, TNO en NWO. Continuïteit van de bestaande structuren en 
programma’s, vernieuwing bij het versterken van de samenwerking tussen partners in de kennisketen en bij 
de oriëntatie op regionale en internationale netwerken wordt door de sector als essentieel gezien. 

NWO heeft in 2011 een thema Agro, Food & Tuinbouw ingesteld en onderkent daarmee het wetenschappelijke, 
economische en maatschappelijke belang van deze sectoren. NWO zal een herkenbare bijdrage leveren aan 
het realiseren van de doelen en ambities die door de topsectoren Agro & Food en Tuinbouw en 
Uitgangsmaterialen zijn geïdentificeerd. Daarmee biedt NWO excellente onderzoekers de mogelijkheid om 
nieuwe kennis te ontwikkelen en in samenspraak met maatschappelijke partners en bedrijven bij te dragen 
aan een oplossing van vraagstukken uit deze sector.  

Het thema Agro, Food & Tuinbouw heeft de volgende doelstellingen: 

 Het bevorderen van excellent, vernieuwend onderzoek dat een breed fundament legt onder strategisch, 
toegepast en valorisatie-gericht onderzoek 

 Het bevorderen van verdere integratie tussen disciplines en partners binnen de kennisketen 
 Het bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke en economische vraagstukken 
 Het stimuleren van de samenwerking tussen de wetenschap en het bedrijfsleven en/of maatschappelijke 

partners 

Het NWO thema Agro, Food en Tuinbouw kent drie speerpunten, te weten ‘Duurzame en veilige productie’, 
‘Gezonde voeding’, en ‘Voedselzekerheid in mondiaal perspectief’. Er bestaan diverse inhoudelijke 
dwarsverbanden tussen deze speerpunten zoals bijv. producten met toegevoegde waarde, duurzaamheid, 
eiwitinnovatie, voedselveiligheid, en de systeembenadering van de hele keten van productie, verwerking tot en 
met gebruik. De drie speerpunten zijn uitgewerkt na consultatie van onderzoekers uit uiteenlopende disciplines 
en vanuit alle Nederlandse universiteiten.  

NWO zal binnen het thema investeren in PPS-constructies met bedrijven, departementen en/of maat-
schappelijke organisaties, zoals bijv. in de voorziene TKI’s Food, Cognition & Behavior, en het Protein 
Competence Center. Een deel van de NWO investeringen in dit thema zal zich richten op relevant ongebonden 
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onderzoek, geïnspireerd door de inhoudelijke uitwerking van de topsectoren. Daarnaast zijn middelen 
beschikbaar voor wetenschapsgedreven onderzoek en talentontplooiing, dat relevant is voor de topsector en 
een sterk fundament legt onder strategisch, toegepast en valorisatie onderzoek. NWO zal een significante 
bijdrage leveren aan de regie en de uitvoering van de kennisagenda van deze topsector.  
 
 
Voorgestelde activiteiten 2012-2013      

NWO zal binnen de topsector Agro & Food in samenwerking met private en publieke partners verschillende PPS 
en niet-PPS activiteiten ontwikkelen en uitvoeren. Binnen NWO wordt het thema getrokken door Aard- en 
Levenswetenschappen (ALW) en zijn de NWO onderdelen Chemische Wetenschappen (CW), Stichting 
Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), Geesteswetenschappen (GW), Maatschappij- en 
Gedragswetenschappen, Netherlands Genomics Initiative (NGI), Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie 
(NIHC), Technologiestichting STW, Stichting WOTRO Science for Global Development, Nederlandse Organisatie 
voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie (ZonMw) en het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica 
(AMOLF) betrokken bij een of meerdere activiteiten. De toekenning van projecten zal gebaseerd zijn op een 
voor NWO gebruikelijke, onafhankelijke selectie- en besluitvormingsprocedure, waarmee de wetenschappelijke 
kwaliteit van het onderzoek gewaarborgd wordt. 
 
 
Publiek-private samenwerking (PPS) 

 TKI Food, Cognition and Behavior  
De doelstelling is het ontwikkelen van nieuwe voedingsmiddelen met behulp van excellente kennis over de 
relatie tussen voeding en het brein. De focus ligt op het terrein van voedingsvoorkeuren, keuze- en 
koopgedrag, eetlustregulatie, de rol van cognitieve processen en de effecten van voedingsmiddelen en –
patronen op cognitieve vermogens. Deze investering leidt tevens tot de ontwikkeling van vroegtijdige 
diagnoses van obesitas, eetstoornissen en aandoeningen die gepaard gaan met veroudering.  

 TKI Protein Competence Center  
Door de groei van de wereldbevolking en de toenemende welvaart in opkomende economieën stijgt de 
consumptie van vlees, vis en andere eiwitten. Hierdoor ontstaat de behoefte aan verduurzaming van onze 
toekomstige eiwitvoorziening. Bedrijven zetten in op innovatieve eiwitproducten (bijv. ingrediënten, 
functionele diervoeders en vleesalternatieven) en beseffen dat vernieuwing vanuit de kennisbasis een 
competitief voordeel kan opleveren. Dit initiatief voorziet het bedrijfsleven van effectieve toegang tot 
kennis en expertise op het gebied van eiwitonderzoek en valorisatie.  

 Biobased Economy  
 Op het gebied van BioBased Economy, een sector-doorsnijdend thema, wordt door NWO bijgedragen 

aan de ontwikkeling van een interface programma met zowel chemokatalytische, biotechnologische, 
thermochemische als biorefinery aspecten van biomassaverwerking. Naar verwachting zal de 
cofinanciering door private partijen 50% zijn. Dit programma wordt uitgevoerd onder de topsector 
Chemie.  

 Ook zal NWO op het gebied van BBE een samenwerkingsprogramma met Brazilië vormgeven. Het 
programma zal zich onder andere richten op de biomassavoorziening. Dit programma wordt 
uitgevoerd onder de topsector Chemie.  

 Maatschappelijk Verantwoord Innoveren  
Dit programma richt zich op technologische ontwikkelingen die naar verwachting ingrijpende effecten 
zullen hebben op individu en/of samenleving. Dit betreft enerzijds ontwikkelingen rond nieuwe 
technologieën zoals ICT, nanotechnologie, biotechnologie en neurowetenschappen, en anderzijds 
technologische systemen in transitie zoals energie, transport, landbouw en water. NWO zal een call 
uitzetten, waarin ethische en maatschappelijke vragen geadresseerd worden. Deze call wordt gericht op de 
topsectoren Energie,  Agro & Food en/of Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en Life Sciences & Health.  

 Industrial Partnership Programma met Unilever  
Het uitgangspunt van dit programma is dat voedsel en verzorgingsproducten in de toekomst functionele 
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eigenschappen moeten hebben die bevorderlijk zijn voor de gezondheid, zoals vermindering van obesitas, 
cardiovasculaire aandoeningen, duurzaam desinfecteren. Centraal staat de ontwikkeling van een dieper 
inzicht in de structuur van stoffen en hun wederzijdse interacties, de relatie tussen moleculaire compositie 
en mechanische eigenschappen, hun biofysisch 'lot' tijdens vertering en adsorptie en bij externe 
toepassingen ervan.  

 Global Food Systems  
Een integrale benadering van voedselzekerheid is cruciaal, gezien de afhankelijkheid van de 
voedselvoorziening van activiteiten en processen op mondiaal niveau. Nieuwe inzichten worden verwacht 
in systeemoplossingen m.b.t. veilige en gezonde voedselproductie, gekoppeld aan de wensen van 
consumenten. De volgende drie aandachtsvelden zijn geïdentificeerd voor het realiseren van duurzame en 
stabiele voedselzekerheid: ‘Duurzame lokale voedselproductie met een hogere opbrengst’, ‘Van consument 
naar producent’, en ‘Betere toegang tot voedsel van voldoende kwaliteit’. Dit programma valt in eerste 
instantie onder de topsector Agro & Food, maar een deel van de projecten zal naar verwachting op het 
terrein van de Tuinbouw en Uitgangsmaterialen liggen.  

 2ENRICH  
Samenwerking met Zuid Afrika t.b.v. een versterking van de technologische capaciteiten op het terrein 
van landbouw en water in Afrika. Deze activiteit richt zich op de topsectoren Water en Agro & Food.  

 Enabling Technologies & Infrastructure  
Ter ondersteuning van een aantal opkomende technologieën in de agrarische (‘groene’) en medische 
(‘rode’) life sciences is in de topsector Life Sciences & Health een roadmap ‘Enabling technologies & 
infrastructure’ opgenomen. De groene en rode life sciences binnen NWO dragen financieel elk voor de helft 
bij. Het programma wordt uitgevoerd onder de topsector Life Sciences & Health. Het heeft ook 
raakvlakken met de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.   

 
 
Andere gerichte activiteiten (niet PPS) 

 Open call Agro, Food & Tuinbouw  
Deze open call binnen het NWO thema Agro, Food & Tuinbouw zal zich richten op excellent funderend 
onderzoek, geïnspireerd door de inhoudelijke uitwerking van de topsectoren Tuinbouw en 
Uitgangsmaterialen en Agro & Food. Het thema Meer met minder  wordt hiervoor verder uitgewerkt. Het 
programma heeft ook raakvlakken met de topsector Chemie.  

 JSTP programma Agriculture & Food: How to feed the World?  
Dit is een samenwerkingsprogramma  met China waarvoor onlangs een call is opengesteld.  

 JPI Healthy Diet for a Healthy Life (HDHL)  
HDHL richt zich op preventie van dieet-gerelateerde ziekten en op het versterken van de kennisbasis voor 
de levensmiddelenindustrie. HDHL is een internationaal netwerk en wordt gecoördineerd door Nederland 
(ZonMW). Twintig andere Europese landen nemen er aan deel. In 2012 starten pilotprojecten op het 
gebied van dieetkeuzes, biomarkers voor gezondheidsclaims en koppeling data- en biobanken voor 
onderzoek.  

 JPI Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE)  
FACCE richt zich op voedselzekerheid en duurzame voedselproductie. Nederland heeft een belangrijke rol 
in het kernteam van FACCE. Vorm en omvang van de deelname door NWO staan nog niet vast. 

 
Talent, vrij onderzoek en infrastructuur  

 Talentprogramma’s  
Met de open programma’s en NWO talentlijnen draagt NWO bij aan de financiering van excellent 
academisch onderzoek dat voor deze topsector relevant is. 

 
Overzicht van voorgestelde activiteiten en investeringen 
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Topsector Agro & Food: concrete acties voor 2012-2013 

Relatie met 
Innovatiecontract 

Raakvlak met 
andere 
topsectoren 

Activiteit PPS 
NWO 
inzet 
(M€) 

TKI Food Cognition 
and Behavior 

Nee 
Call gericht op Food, Cognition 
and Behavior 

Programma en 
project niveau 

5,6 

TKI Protein 
Competence Centre 

Nee 
STW partnership met bedrijven 
binnen het TKI 

Programma 
niveau 

1,0 

Producttechnologie Nee 
Industrial Partnership Programma 
met Unilever 

Programma 
niveau 

2,5 

Meer met minder 
Chemie, 
Tuinbouw 

Nog nader in te vullen 
onderzoekscall 

Nee 2,0 

Internationaal 

Nee 
Onderzoeksprogramma met 
China How to feed the world 

Nee 1,5 

Water 
2ENRICH: samenwerking met 
Zuid-Afrika 

Project niveau p.m. 

Nee 
JPI Healthy Diet for a Healthy 
Life, JPI Agriculture, Food 
Security and Climate Change 

Wellicht p.m. 

Tuinbouw Global Food Systems 
Programma 
niveau 

4,0 

Life Sciences & 
Health 

LSH, Tuinbouw 
Enabling Technologies & 
Infrastructure 

Ja, vorm wordt 
nog verkend 

1,0* 

Topsectorbreed 
Energie, LSH,  
Tuinbouw 

Programma Maatschappelijk 
Verantwoord Innoveren 

Project niveau 0,6** 

Biobased Economy 
Biobased 
Economy, Chemie 

Onderzoeksprogramma met 
Brazilie 

Wellicht 3,0*** 

Chemo/bio/thermo/biorefinery 
programma 

Project niveau 3,0*** 

t.z.t. te bepalen Nee 
Verwachte bijdrage uit talent 
programma's en overige bottom-
up onderzoeksprogramma's 

Soms project 
niveau 

3,5 

Totaal 28,3 

Totaal zonder cross-overs 20,7 

*  wordt administratief gerekend onder LSH   **   totaal budget  MVI call 1,4M€ 
***    wordt administratief gerekend onder Chemie 

De bovenstaande tabel bevat nieuwe initiatieven. Daarnaast investeert NWO in 2012-2013 als uitvloeisel van 
reeds voor 2012 gestarte activiteiten en indicatief bedrag van 17,3 M€ (op kasbasis) in onderzoek dat relevant 
is voor de topsector Agro & Food. Dit cijfer is inclusief uitgaven voortkomend uit tijdelijke activiteiten die 
grotendeels zijn gefinancierd met tijdelijke extra middelen die NWO voor deze doeleinden heeft ontvangen van 
OCW, andere departementen en derden. Deze middelen zijn tijdelijk en aflopend. 
 
 
Perspectief 2014-2015 
De topsector Agro & Food ontwikkelt de komende periode een werkwijze voor de rolling agenda. Mogelijke 
nieuwe activiteiten omvatten o.a. een programma over koolhydraten in samenwerking met het Carbohydrate 
Competence Centre, een programma over groene technologie als faciliterende en technologische onder-
steuning van het onderzoek binnen deze topsector. NWO heeft interesse in een mogelijke samenwerking met 
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het TopInstituut Food & Nutrition op langere termijn. 
 
 
Contactpersoon / meer informatie 
Dhr. dr. F.M. Martens, directeur Aard- en Levenswetenschappen 
E-mail: f.martens@nwo.nl  
Telefoon: 070 344 07 83 

 


