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Concrete acties voor 2012-2013 
 
 
Innovatiecontract 

De sector heeft vier innovatiethema’s benoemd, te weten ‘Meer met minder’, ‘Voedselveiligheid en –zekerheid’, 
‘Gezondheid en welbevinden’ en ‘Samenwerkende waardeketen’. Relevante onderzoeksvelden maken momenteel 
een enorme ontwikkeling door en de integratie van kennis vindt plaats over organisatieniveaus heen (van DNA tot 
cel, van productiesystemen tot mondiale biosfeer). Er zijn interdisciplinaire onderzoeksvelden aan het ontstaan 
waarbij biologische wetenschappen, landbouw en voedingswetenschappen, milieu-, ecologische en aardweten-
schappen, informatiewetenschappen, chemische en fysische wetenschappen, en sociale en medische weten-
schappen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het succes van de ‘Bron voor Groene Economie’. 
 
 
Science case, overwegingen en keuzes 

De topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen staat synoniem voor kennis en innovatie. Het kennisniveau en de 
kennisintensiteit van deze sector behoren tot de absolute wereldtop. De opgave is om deze koploperspositie vast te 
houden en verder uit te bouwen. Fundamenteel onderzoek, vormgegeven door o.a. NWO, is hiervoor een absolute 
noodzaak. Interdisciplinaire kennisontwikkeling biedt naar verwachting grote kansen voor de toekomst en 
stimuleert het ontstaan van betekenisvolle crossovers met diverse vakgebieden en topsectoren. Kennisvragen van 
het bedrijfsleven moeten goed aansluiten bij de activiteiten van wetenschapsinstellingen, en omgekeerd, zodat de 
kennisketen een vliegwielfunctie voor de hele sector kan blijven vervullen.  

De sector is zich bewust van het grote belang van wetenschappelijk onderzoek voor productinnovatie, de basis voor 
het toenemende economische en maatschappelijke belang. NWO heeft in 2011 het thema Agro, Food & Tuinbouw 
ingesteld met het doel en een impuls te geven en een herkenbare bijdrage te 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.  

Het governance-model van deze topsector voorziet voor kennis en innovatie in de oprichting van een TKI 
Uitgangsmaterialen en een TKI Tuinbouw, elk met een eigen uitvoeringsorganisatie. Het onderzoek binnen de TKI’s 
heeft vooral een strategisch en toegepast karakter. Het fundamentele onderzoek dat noodzakelijk is voor de 
vernieuwing binnen de TKI’s wordt vormgegeven door o.a. NWO en KNAW op basis van excellente wetenschap. 
Nieuwe onderwerpen voor fundamenteel onderzoek zullen tot stand komen door afstemming tussen de TKI’s,  NWO 
en KNAW. De invulling door NWO van de innovatiethema’s ‘Gezondheid en welbevinden’ en ‘Samenwerkende 
waardeketen’ is grotendeels belegd binnen de topsector Agro & Food. 
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Voorgestelde activiteiten 2012-2013     

NWO zal in samenwerking met private en publieke partners verschillende PPS en niet-PPS activiteiten ontwikkelen 
en uitvoeren. Binnen NWO worden deze activiteiten getrokken door het Gebied Aard- en Levenswetenschappen 
(ALW). De NWO onderdelen Maatschappij- en Gedragswetenschappen (MaGW), Geesteswetenschappen (GW), 
Technologiestichting STW, Netherlands Genomics Initiative (NGI), Stichting WOTRO Science for Global 
Development, en het eScience Center leveren eveneens bijdragen aan deze sector. De toekenning van projecten zal 
gebaseerd zijn op een onafhankelijke selectie- en besluitvormingsprocedure, waarmee de wetenschappelijke 
kwaliteit van het onderzoek gewaarborgd wordt. 
 
Publiek-private samenwerking (PPS) 

 Core Programma Uitgangsmaterialen  
De doelen van dit programma zijn de consolidatie en versterking van de kennisbasis en capacity building binnen 
het onderzoeksterrein Uitgangsmaterialen. Er is een toenemende vraag naar kwalitatief hoogwaardig en 
duurzaam geproduceerd voedsel en sierteeltproducten. Meer kennis van de processen rond groei en 
ontwikkeling van planten, in relatie tot de omgevingsfactoren, zal leiden tot robuust uitgangsmateriaal voor 
kwalitatief hoogstaande gewassen. Dit programma zal in samenwerking met  plantenveredelingsbedrijven 
worden opgezet.  

 Experimental Plant Sciences, Graduate Programme  
Dit programma van de onderzoeksschool Experimental Plant Sciences (EPS) richt zich op het aantrekken en 
opleiden van toptalent voor de plantenwetenschappen. Nederlandse veredelingsbedrijven met grote en 
kwalitatief hoogstaande R&D programma’s hebben behoefte aan talentvolle, gemotiveerde en goed opgeleide 
wetenschappers om ook in de toekomst grensverleggende innovaties te kunnen bewerkstelligen. De 
veredelingsindustrie is via de EPS Industrial Advisory Board actief betrokken bij dit programma. De 
beoordelingsprocedure zal conform standaard NWO-procedures worden uitgevoerd.  

 Onderzoeksprogramma met Rijk Zwaan  
Dit programma richt zich op het bestuderen van meiose en meiotische recombinatie tijdens het kruisen van 
planten. Nieuwe kennis en technieken moeten het mogelijk maken om variëteiten met een optimale combinatie 
van natuurlijke eigenschappen op een efficiëntere manier te ontwikkelen. Er is een open call geformuleerd 
volgens gebruikelijke NWO procedures.  

 Groene eScience  
Het eScience Center en het TTI Groene Genetica zullen samen een groen eScience platform opzetten. 
Kennisinstellingen en bedrijven maken gebruik van data-intensieve technologie om nieuwe variëteiten te 
ontwikkelen. Innovatief gebruik van ICT maakt het eenvoudiger en doeltreffender om deze technologieën toe te 
passen. 

 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.  

 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. 
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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. 

 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 Agro & Food.    

 ERA-NET for  Coordinating Action in Plant Sciences (ERA-CAPS)  
ERA-CAPS vormt een samenwerkingsverband van 24 landen met de ambitie om een gezamenlijke visie en 
strategie m.b.t. innovatief plantenonderzoek te ontwikkelen en een internationaal onderzoeksprogramma 
op te zetten. Afstemming met andere initiatieven en het beschikbaar maken van onderzoeksdata worden 
daarbij bevorderd.   

 Cooperation China (NSFC) - Joint Research Projects - Plant Developmental Biology  
Er zullen in 2012 een aantal onderzoeksprojecten starten in het kader van een samenwerkingsprogramma met 
China op het gebied van ontwikkelingsbiologie van planten. 

 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: 
 

Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen: concrete acties voor 2012-2013 

Relatie met 
Innovatiecontract 

Raakvlak met 
andere 
topsectoren 

Activiteit PPS 
NWO 
inzet 
(M€) 

‘Meer met minder’, 
Voedselveiligheid en 
–zekerheid’ en 
‘Gezondheid en 
welbevinden’ 

Nee 
Core programma 
Uitgangsmaterialen 

Project niveau 3,75 

Nee Graduate school Plant Sciences Programma niveau 2,25 

Nee 
Partnership programma meiosis 
met Rijk-Zwaan 

Programma niveau 1,5 

Nee Groene eScience Programma niveau 0,5 

Nee 
Deelname aan internationale 
call ERAnet Plant Sciences 

Nee 1,0 

Topsectorbreed 
Agro & Food, 
Energie, LSH 

Programma Maatschappelijk 
verantwoord Innoveren 

Project niveau 0,6* 
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Internationaal Agro & Food Global Food Systems Programma niveau 4,0* 

Internationaal Nee 
Onderzoek naar Plant Sciences 
i.s.m. China 

Nee loopt al 

Life Sciences & 
Health 

Agro & Food, 
LSH 

Enabling Technologies & 
Infrastructure 

Ja, vorm wordt nog 
verkend 

1,0** 

‘Meer met minder’ 
Chemie, Agro & 
Food 

Nog nader in te vullen 
onderzoekscall 

Nee 2,0* 

Internationaal Agro & Food 
JPI Agriculture, Food Security 
and Climate Change  

Wellicht p.m. 

t.z.t. te bepalen Nee 

Verwachte bijdrage uit talent 
programma's en overige 
bottom-up onderzoeks-
programma's 

soms project niveau 2,0 

Totaal 18,6 

Totaal zonder cross-overs 11,0 
 

*  wordt administratief gerekend onder Agro & Food  **  wordt administratief gerekend onder LSH 

De bovenstaande tabel bevat nieuwe initiatieven. Daarnaast investeert NWO in 2012-2013 als uitvloeisel van reeds 
voor 2012 gestarte activiteiten en indicatief bedrag van 12,4 M€ (op kasbasis) in onderzoek dat relevant is voor de 
topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. 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 vier genoemde innovatiethema’s zullen verder worden uitgewerkt in diverse onderzoeksprogramma’s en 
projecten. De sector hecht veel belang aan een voortzetting van de NWO basisactiviteiten als adequaat antwoord op 
de blijvende vraag naar geavanceerde kennis en jonge, goed opgeleide wetenschappers. Daarnaast zullen in 
samenwerking met de sector nieuwe thematische samenwerkingsmogelijkheden worden verkend.   
 
 
Contactpersoon / meer informatie 
Dhr. dr. F.M. Martens, directeur Aard- en Levenswetenschappen 
E-mail: f.martens@nwo.nl  
Telefoon: 070 344 07 83 

 


