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Inleiding

De onderzoeksprogrammering voor Agri & Food zal de komende jaren gericht zijn op de gezamenlijke realisatie van  

PPS2- en PPS3-programma’s. Voor Agri & Food is een samenhangende PPS-programmering en samenwerking met andere 

topsectoren zeer belangrijk. Zo gaat NWO een programma ‘High Tech to Feed the World’ uitvoeren voor en met de 

topsectoren Agri & Food , HTSM, ICT en T&U. Het Graduate School Programma voor T&U wordt, naast continuering voor 

T&U, uitgebreid met een Agri & Food component. Ook is er ruimte voor PPS3-programma’s in samenwerking met de PPS-

organisaties TiFN en CCC. 

De onderzoeksprogrammering is in goed overleg met het TKI Agri & Food tot stand gekomen, en richt zich op de ontwik-

keling van nieuwe kennis voor vijf kernthema’s; consument en maatschappij, klimaatneutrale productiesystemen, gezonde 

en veilige producten en productieprocessen, circulaire systemen; en slimme technologie. Tevens sluit de programmering aan 

bij de maatschappelijke uitdaging Landbouw & Voeding. Ook zijn er inhoudelijke verbindingen met de andere maatschap-

pelijke uitdagingen. Deze topsector ontwikkelt mee aan, en maakt gebruik van vrijwel alle sleutel-technologieën, de bio-

technologie in het bijzonder.
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Enabling Technologies Hotel

Onderzoekers zonder toegang tot high-end technologie wordt de mogelijkheid geboden samen met een technologie 

faciliteit (zgn. Technologie Hotel) een aanvraag in te dienen voor een project van 1 jaar voor gebruik van Technologie 

met een budget van €30k. Dit resulteert in een bredere toegang tot Technologie faciliteiten en een groter gebruik ervan. 

Daarnaast worden grote datasets gerealiseerd en FAIR data stewardship is een belangrijk onderdeel van het programma. 

Onderzoekers zonder ervaring met FAIR data management op grote datasets worden door samenwerking met Technologie 

Hotels hierin ingewijd.

Voor programma relevante topsectoren: 

Agri & Food, T&U, LSH

Programmabudget (NWO deel): 

2 M€

Cofinanciering: 

10% (0,22 M€) (cash/in kind)

Graduate School

Dit programma heeft als doel vernieuwend en kwalitatief hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek te bevorderen binnen 

het onderzoeksveld van de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, met de inzet van jonge 

getalenteerde wetenschappers aan de start van hun carrière. 

Het fundamentele onderzoek legt een breed fundament voor directe toepassing en verder toegepast onderzoek wat zal 

bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke en economische uitdagingen binnen de topsectoren. Daarnaast beoogt dit 

programma het breed opleiden van jonge talentvolle onderzoekers en het bevorderen van de uitwisseling van kennis tussen 

kennisinstellingen, publieke instellingen en bedrijven.

Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met de onderzoeksscholen EPS, PE&RC, VLAG en WIAS.

Voor programma relevante topsectoren: 

Agri & Food, T&U

Programmabudget (NWO deel): 

4 M€

Cofinanciering: 

15% (0,71 M€) (cash/in kind)
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Groen III

Groen III moet bijdragen aan een radicale verandering van de huidige voedselsystemen. Het gaat om kennisontwikkeling en 

innovaties die bijdragen aan een overgang naar robuuste, duurzame productiesystemen en een klimaat-neutrale, circulaire 

en biobased economie. Robuuste duurzame voedselsystemen zijn ecologisch houdbaar, dragen bij aan versterking van 

biodiversiteit, zijn circulair en hebben een minimale bijdrage aan de klimaatverandering, waarbij ook oog is voor voedsel-

veiligheid en gezonde voeding. Voor de overgang naar robuuste duurzame voedselsystemen moeten onderwerpen als 

bodem, grondstoffenefficiëntie (energie, water, mest), groene grondstoffen, (plantaardige) alternatieve eiwitbronnen, 

mechanisatie, verwerking en transport, (voedsel-)verspilling, plantgezondheid en dierenwelzijn in samenhang worden 

bekeken.

Voor programma relevante topsectoren: 

Agri & Food, T&U

Programmabudget (NWO deel): 

3,3 M€

Cofinanciering: 

20% (0,83 M€) (cash/in kind)

High Tech to Feed the World

High Tech to Feed the World (HT2FtW) verbindt de topsectoren Hightech Systemen & Materialen (HTSM) en ICT, Agri & Food 

(Agri & Food) en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (T&U). HT2FtW wil samenwerking bevorderen tussen kennisinstellingen 

en bedrijven in cross-overs van deze topsectoren.

HT2FtW vervlecht de toepassingsgebieden veredeling, tuinbouw, akkerbouw, dierlijke productie, ingrediënten, 

voedselproducten en machines voor de voedselverwerking met technologische ontwikkelingslijnen in hightech materialen, 

data-acquisitie, data-analyse en gebruik, automatisering en control, en systeemarchitectuur en integratie. Technologische 

ontwikkelingen op gebied van data-analyse (‘big data’), robotisering, systeemarchitectuur en integratie maken bedrijven en 

sectoren slimmer en preciezer. Productie kan op maat en gespecialiseerd worden behandeld en bewerkt. Hierdoor nemen 

welzijn, kwaliteit, veiligheid en productiviteit toe. Anderzijds bieden de uitdagingen en de complexiteit in deze sectoren 

unieke kansen om de technologische sectoren verder te ontwikkelen in de omgang met kwetsbare objecten, 

ongedefinieerde wereldbeelden, maatschappelijke weerstand tegen nieuwe ontwikkelingen en kleine marges.

Voor programma relevante topsectoren: 

Agri & Food, T&U, HTSM, ICT

Programmabudget (NWO deel): 

4 M€

Cofinanciering: 

20% (1,00 M€) (cash/in kind)
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NL-CGIAR strategic partnership program on  
agri-food system research for development

Dit programma beoogt de samenwerking te stimuleren op het vlak van agri-food onderzoek tussen CGIAR en NL partners, 

incl. onderzoeksinstellingen, private sector, civil society en overheid. Het programma is onderdeel van de continuering van 

mede-financiering van het CGIAR onderzoek door de NL overheid (CGIAR = Consortium of International Agricultural 

Research Centers; http://www.cgiar.org/). Heel recent heeft het ministerie BuZa hiertoe besloten 65 M€ direct te bestemmen 

voor de CGIAR (2017–2019); en daarnaast 15 M€ voor NWO-WOTRO om uitvoering te geven aan het hier aangekondigde 

programma. Het onderzoek uit de onderzoekscall zal bijdragen aan de topsectoren Agri & Food en T&U. 

Voor programma relevante topsectoren: 

Agri & Food, T&U

Programmabudget (BuZa): 

15 M€

In kind bijdragen CGIAR en private partijen op 

projectniveau 

Partnership CCC (ENW PPS-fonds)

Binnen het Partnership Programma NWO-CCC wordt een nieuwe samenwerking beoogd op het gebied van koolhydraten en 

mest, dit sluit goed aan bij het thema Biobased Economy uit de Innovatieagenda A & F 2016-2019, net als bij hetthema 

‘Circulair’ uit de update Kennis & innovatieagenda Agri & Food 2018–2021. Het sluiten van kringlopen en beter gebruik van 

mest vraagt (schreeuwt...) om een systeembenadering, waarbij het best kan zijn dat het uitscheiden van bepaalde fracties 

van organisch materiaal in mest heel goed kan zijn voor de bodem (en daarmee dus weer voor de groei van planten). Doel 

van het programma is drieledig: i) ontwikkeling circulaire diervoeding, ii) ontwikkeling efficiëntere diervoeding, iii) 

vermindering mestproblematiek door gebruikmaking van reststromen, vermindering productie (efficiëntere vertering) en 

meer efficiënt gebruik van mest. Voor dit initiatief is een reservering gemaaakt binnen het ENW PPS-fonds.

Het Domein ENW stelt een PPS-Fonds in, dat publiek-private en publiek-publieke consortia gelegenheid biedt tot bottom-up 

indiening van voorstellen. Binnen de propositie 2018-2019 maakt ENW voor een aantal topsectoren reserveringen in het 

PPS-Fonds voor een aantal initiatieven. De betreffende consortia krijgen gedurende het eerste jaar van de KIC-periode de 

gelegenheid hun initiatief uit te werken en goedgekeurd te krijgen. Gereserveerde middelen die na het eerste jaar geen 

bestemming krijgen, vallen vrij voor open indiening in 2019 voor initiatieven relevant voor de betreffende topsector.

Voor programma relevante topsectoren: 

Agri & Food

Programmabudget (NWO deel): 

1,2 M€

Cofinanciering: 

50% (cash)
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Partnership TIFN (ENW PPS-fonds)

Dit partnership programma tussen NWO en het Top Instituut Food and Nutrition (TIFN) heeft als doel een effectieve samen-

werking te stimuleren tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven op verschillende onderzoeksthema’s. De industriële 

partners van TIFN dragen als private partners bij aan voor hen relevante onderzoeksprogramma’s/projecten. TIFN verbindt 

bedrijfsleven en wetenschap in de gezamenlijke ambitie om wezenlijke innovatie te realiseren op het terrein van food & 

nutrition, efficiëntie van het voedselsysteem en reductie van voedselverspilling. Dit maakt het mogelijk precompetitief 

onderzoek uit te voeren dat van groot belang is voor het bedrijfsleven, maar dat voor individuele bedrijven onmogelijk 

alleen is op te brengen. Voor dit initiatief is een reservering gemaaakt binnen het ENW PPS-fonds.

Het Domein ENW stelt een PPS-Fonds in, dat publiek-private en publiek-publieke consortia gelegenheid biedt tot bottom-up 

indiening van voorstellen. Binnen de propositie 2018-2019 maakt ENW voor een aantal topsectoren reserveringen in het 

PPS-Fonds voor een aantal initiatieven. De betreffende consortia krijgen gedurende het eerste jaar van de KIC-periode de 

gelegenheid hun initiatief uit te werken en goedgekeurd te krijgen. Gereserveerde middelen die na het eerste jaar geen 

bestemming krijgen, vallen vrij voor open indiening in 2019 voor initiatieven relevant voor de betreffende topsector.

Het programma loopt sinds 2015. Er zijn 2 calls geweest, waarbij in totaal 16 projecten zijn toegekend. Voor de komende 

periode zijn een aantal innovatie-uitdagingen binnen 3 onderzoeksthema’s gedefinieerd: 

 – Consumer Engagement: Food transparancy, Healthy Lifestyle Innovations, en Brain, food, cognition, behavior.

 – Healthy nutrition: Effective nutrition for you, Nutritional fitness and resilience, Nutrient balance & attractive food, 

Gastrointestinal Health, One health.

 – Sustainable food Systems: Net-positive farmer business models.

Voor programma relevante topsectoren: 

Agri & Food

Programmabudget (NWO deel): 

1 M€

Cofinanciering: 

50% (cash)
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Transities & Gedrag

Transities & Gedrag zet in op een integrale interdisciplinaire benadering van uitdagingen als het gaat om het vormgeven aan 

veranderingen in aansluiting op maatschappelijke ontwikkelingen of technologische innovaties. De maatschappelijke bereidheid 

(societal readiness) om (technologische) innovaties te omarmen, om te gaan met verandering of maatschappelijke transities 

mogelijk te maken vraagt om onderzoek en oplossingen waarbij de mens, maatschappij en menselijk gedrag centraal staat. 

Complexe vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld energie, mobiliteit, gezondheid, voeding en logistiek of sleutel-

technologieën als ICT worden uitgewerkt met inzet van key enabling methodologies uit verschillende disciplines om ontwerp op 

systeemniveau met inbegrip van de menselijke maat mogelijk te maken. Meer kennis van disrupties en disruptieve processen 

(systeemvraagstukken) of technologieën, normatieve vraagstukken, vraagstukken op het gebied van beleid, regelgeving en 

(collectief) menselijk gedrag is van belang om vorm te kunnen geven aan transities en tot nieuwe waardenproposities, (her)

ontwerp van producten, diensten en handelingsperspectieven en betekenisvolle interventies voor de samenleving te komen.  

De centrale component voor alle thema’s is onderzoek naar gedrag- en gedragsverandering bij transitie-vraagstukken. 

De specifieke focus waaraan gedacht wordt voor de topsector Agri & Food is hieronder opgenomen.

In het kernthema Consument en Maatschappij zijn de volgende subthema’s ondergebracht waarbij gedrag- en 

gedragsverandering als vraagstuk van belang zijn:

 – De keuzebekwame consument: gepersonaliseerde voedingsadviezen, voedings- en conceptontwikkeling voor algemene 

populaties en doelgroepen, koopgedrag en bereiding (product en recept);

 – Voorzien in aanbod van duurzame, veilige en gezonde producten: ontwikkeling consument-gestuurde ketens met 

bijzondere aandacht voor de retail, foodservice en zorgsector, nieuwe verdienmodellen voor de agrifoodsector;

 – Voeding en gezondheid: methoden voor meten van de effecten van voedsel op de gezondheid (inclusief 

voedselallergie);

 – Maatschappelijk draagvlak en consumentenvertrouwen: verbondenheid burgers bij voedselproductiesystemen, 

educatie, versterken vertrouwen in en imago van de agrifoodsector.

Voor programma relevante topsectoren: 

Agri & Food, BBE, CI, Energie, HTSM, Logistiek, LSH,  

Water & Maritiem 

Programmabudget (NWO deel): 

8,4 M€

Cofinanciering: 

20% (2,10 M€) (cash/in kind)

Instituutsbijdrage PPP

De NWO-instituten NIOZ en AMOLF dragen vanuit hun missiebudget bij aan fundamenteel onderzoek dat thematisch valt binnen 

de topsector Agri & Food.

 Programmabudget (NWO deel): 

125,084 M€

Cofinanciering: 

0% (0,00 M€) (cash/in kind)
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Instituutsbijdrage PPS 2/3

Het NIOZ voert enkele PPS-projecten uit binnen de topsector Agri & Food (Hortimare, ZEEVIVO, Zilte Groenten Texel en 

Dubbele dijken Groningen/Zilt proefbedrijf).

Programmabudget (NWO deel): 

17,762 M€

Cofinanciering: 

10% (1,97 M€) (cash/in kind)


