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Visie voor agrifoodketen – systeemsprongen 

Bron: TU/e 
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Geïdentificeerde moonshots 





De samenwerking:  

•  tussen schakels in de verschillende voedselketen; het delen van 
data en samenwerking in een open innovatiemodel zijn 
randvoorwaarden om tot disruptie en vraag gestuurde ketens te 
komen 

•  tussen verschillende voedselketens .Dit is een belangrijke 
succesfactor bij de digitale gewasketen en reststroom verwaarding 

•  tussen AgriFood en High Tech 

Systeemsprong 



Product

Data

Data-uitwisseling maakt systeemsprongen mogelijk 
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•  Beide ecosystemen: global players met R&D in Nederland 

•  In samenwerking met universiteiten en kennisinstituten 
 
 
 
 
 
 
 
 

High Tech 

•  OEM-ers, MKB, scale-ups innoveren in supplychain 
•  Innovatie o.a. door cross-overs tussen schakels en 

met andere disciplines 
•  Gezamenlijke High Tech Roadmap 
•  Open innovatie in netwerken 
•  Valorisatie in start-ups en scale-ups 

Agrifood 

•  Innovatie in eigen keten / schakel 
•  Innovatie bij grote bedrijven en MKB te weinig 

verbonden  
•  Grote differentiatie in sectoren 
•  Grote differentiatie in ketens 
•  Roadmaps 
•  Nog weinig open innovatie 
•  Te weinig start-ups, scale-ups, nieuwe business 

modellen 

High Tech & AgriFood: samen innoveren 
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AgriFoodInnovation faciliteert  
totstandkoming en realisatie moonshots 

Community 
bouwen 

>  Gericht in contact 
brengen hightech- 
en agrifood-
bedrijven en 
primaire sector, 
zowel in en om 
Noord-Brabant als 
(inter)nationaal 

>  Samenwerking 
smeden tussen 
TU/e, WUR, HAS 
en bedrijven 

>  Community 
bouwen d.m.v. 
netwerkvormings-
activiteiten 

Design van 
moonshot 

>  Definiëren, 
concretiseren en 
kwantificeren van 
moonshots 

>  Toepassen van 
concurrent design 
proces met een 
team van experts 
en partners per 
moonshot 

>  Aansluiten van 
startups bij 
moonshots i.s.m. 
Braventure 

Business 
cases  
maken 
>  Ondersteunen  

van bedrijven en 
kennisinstellingen 
bij het uitwerken 
van een business 
case voor de 
moonshot, w.o. 
inhoudelijke 
roadmap, markt-
potentie voor de te 
ontwikkelen high-
tech oplossing, 
toegevoegde 
waarde voor de 
agrifoodsector, etc. 

Cofinancieren 
moonshots 

>  Mobiliseren van 
publieke co-
financiering voor 
moonshot-
projecten, als 
verleider en 
versneller voor de 
realisatie van de 
moonshot 

Infrastructuur 
realiseren 

>  Investeren in 
fysieke en digitale 
infrastructuur, zoals 
field labs en living 
labs 

>  Creëren experi-
menteerruimte in 
regelgeving en 
vergunnings-
trajecten, voor 
versnelling time-to-
market en een 
vergroot draagvlak 
vanuit het 
bedrijfsleven 

Talent 
mobiliseren  
en opleiden 
>  Verbinden 

moonshot- 
programma met 
onderwijs en 
talentontwikkeling 

>  Inzetten van BSc, 
MSc, PhD en PdEng 
studenten voor 
versnelling 
ontwikkelproces 

Strategie AgriFoodInnovation 



 

Meet-ups AgrifoodInnovation 
 





Boxtel 

Biobased Delta 
West-Brabant – Zeeland 

High Tech Campus & Food Tech Brainport 
Eindhoven, Helmond 

Agrifood Capital 
Den Bosch, Veghel 
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Brabantse ecosystemen Ecosystemen buurregio’s 

2 

6 10-20 bedrijven 

6-9 bedrijven 

3-5 bedrijven 

Concentratie top 200 
Agrofood Brabant 

Initiatieven / field labs 

Technologie campus 

Kennis (agrofood) 

Kennis (gerelateerd) 

Locaties relevante  kennis- 
Instellingen, campussen en 
Initiatieven: 

Proeftuinen 

     

 
 

  
 

  

 
 
 
 

  

3 

4 

Utrecht Science Park 
Utrecht e.o. 

Brightlands 
Venlo e.o. 

Food Valley NL 
Wageningen e.o. 
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Brabant-breed en verbonden 



Toelichting Moonshots 
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Meer informatie neem contact op



Meer informatie?  
   

Ton Hagelstein 
secretaris, ton.hagelstein@agrifoodinnovation.nl  

 

www.agrifoodinnovation.nl 


