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Samenvatting 

In het EFRO-project Vizier op de Toekomst werken diverse partijen uit onderzoek, onderwijs en advies 
samen om ondernemers te ondersteunen bij vragen op het gebied van innovatie. Hiermee draagt het bij aan  
versterking van de concurrentiepositie van de agribusiness in Noord-Holland Noord. Daarvoor is een Kennis- 
en Innovatieagenda opgesteld, die aansluit op de situatie van de regionale agribusiness en tegelijk 
anticipeert op de toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen.  
 
In de vele regiovisies die de afgelopen jaren verschenen zijn, wordt de agribusiness neergezet als een 
diverse, internationaal opererende en concurrerende sector. Bloembollen, vollegrondsgroenten,  
glastuinbouw en seed business krijgen veel aandacht in de regiovisies, maar ook akkerbouw, 
melkveehouderij en fruitteelt zijn goed vertegenwoordigd in de regio. Schaalvergroting wordt gezien als de 
belangrijkste ontwikkeling voor de toekomst, waarbij de ruimtelijke en landschappelijke aspecten als de 
grootste uitdagingen worden gezien.  
 
Zowel in de interviews als tijdens de workshop is dit beeld behoorlijk genuanceerd: naast schaalvergroting 
en internationale concurrentie op kostprijs neemt het belang van toegevoegde waarde strategieën toe. 
Steeds meer bedrijven ontwikkelen nieuwe product-markt combinaties en verdienen daar, ondanks de 
relatief beperkte schaal, een behoorlijk inkomen aan. Een deel van deze bedrijven oriënteert zich op de 
regionale markt, maar betrokkenen zien vooral toekomst op de internationale markt, waar de behoefte aan 
bijvoorbeeld producten met een extra gezondheids- of belevingswaarde groeit. Beide strategieën bestaan 
naast elkaar en kunnen volgens betrokkenen een bijdrage leveren aan de concurrentiepositie van de 
regionale agribusiness.  
 
Zowel in de regiovisies, in de interviews, als in de workshops komt een hele reeks thema’s aan de orde die 
belangrijk zijn voor de toekomst. Deze thema’s zijn voorzien van een aanbeveling voor het EFRO-project:  

1. Markt en keten. Wellicht het belangrijkste thema voor het EFRO-project, omdat de 
concurrentiepositie van de sector centraal staat. Internationale concurrentie op kostprijs 
(‘commodities’) en het ontwikkelen van (nieuwe) toegevoegde waarde-ketens (‘niches’) zijn beide 
perspectiefvol en verdienen beide support van het EFRO-project. Aandacht voor de logistieke 
concepten (thema 7) is belangrijk. 

2. Energie en groene grondstoffen. Prioritair thema voor de regio, wel onduidelijk waar concrete 
kansen en perspectieven liggen. 

3. Gezondheid en welzijn. Prioritair thema van de regio, veel kansen voor agribusiness. Welzijn 
omvat ook recreatie & toerisme.  

4. Duurzame teelt, meer met minder. Belangrijke sectoropgave, zowel vanwege toenemende 
schaarste van o.a. land, energie, water en arbeid als vanwege de kostenefficiëntie. Veel kansen in 
de regio.    

5. Clustering en samenwerking. Belangrijk aandachtspunt voor de regio, vanwege de 
synergievoordelen en de krachtenbundeling.  

6. Arbeid en scholing. Arbeidsmarkt is belangrijk thema, echter geen rol voor Vizier op de 
Toekomst. 

7. Verkeer, vervoer en logistiek. Belangrijk thema, maar ontsluiting van het gebied valt buiten de 
scope van het EFRO project. Logistieke concepten hangen samen met de ontwikkeling van nieuwe 
markten en ketens (thema 1).  

8. Natuur, landschap en recreatie. Belangrijk thema vanwege spanningsveld tussen landschap en 
schaalvergroting, maar structuurprojecten vallen buiten de scope van het EFRO project. Suggestie: 
neem landschappelijke kwaliteit mee als aandachtspunt bij alle innovatieprojecten. Recreatie en 
toerisme is prioritair thema voor de regio, maar sluit ook aan op thema 5 gezondheid en welzijn.  

9. Waterkwaliteit en –kwantiteit. Lagere prioriteit, uitdagingen passen goed onder het thema 6 
‘duurzaamheid, meer met minder.’ 
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De Kennis- en Innovatieagenda voor het EFRO-project bevat vier criteria, waaraan innovatieprojecten en 
themaverkenningen moeten voldoen om ondersteund te worden vanuit het EFRO-project. 
 

1. Portfolio van thema’s en sectoren: de diversiteit aan sectoren is belangrijk kenmerk van de 
regionale agribusiness. Dat vertaalt zich ook in verschillende uitdagingen voor de toekomst. Uit de 
interviews en workshops komt naar voren dat het EFRO-project recht zou moeten doen aan deze 
diversiteit en geen scherpe keuzes moet maken voor enkele thema’s of sectoren. Een 
portfoliobenadering sluit hier goed op aan: zorg dat de verschillende innovatieprojecten en 
themaverkenningen de hele breedte dekken, zie onderstaande tabel.  
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1. Markt en keten, 
incl. 7 logistieke 
concepten 
 

         

2. Energie, groene 
grondstoffen 

 
 

         

3. Gezondheid en 
welzijn (incl.8. 
recreatie) 
 

         

4. Duurzame teelt, 
meer met 
minder (incl. 9. 
water) 
 

         

 
2. Commitment en eigenaarschap van ondernemers: wil het EFRO-project daadwerkelijk 

bijdragen aan de concurrentiepositie van de Agribusiness, dan is het belangrijk dat ondernemers de 
resultaten toepassen. De sleutel hiervoor ligt in een duidelijk commitment en eigenaarschap van 
ondernemers in innovatieprojecten, waarin hun vraag en behoefte centraal staan en gestuurd wordt 
op het oplossen van alle knelpunten en vragen die realisatie van een idee van ondernemers in de 
weg staan.  
 

3. Vernieuwend en toekomstgericht: het EFRO-project moet niet ‘meer van hetzelfde’ doen, maar 
vernieuwende projecten ondersteunen. Afstemming met andere projecten en initiatieven is daarbij 
zinvol. Daarnaast is het belangrijk om belangrijke thema’s voor de toekomst verder te verkennen, 
zodat concrete kansen voor de agribusiness in de regio helder worden.  
 

4. Samenwerking: Het EFRO project wordt gefinancierd met publieke middelen en mag geen 
individuele bedrijven bevoordelen. Daarom is het voorwaarde dat meerdere bedrijven samenwerken 
in innovatieprojecten, bij voorkeur vanuit meerdere sectoren en dat ook andere ondernemers de 
resultaten kunnen benutten. Daarnaast is samenwerking met kennispartijen voorwaarde voor 
projecten.  
 

Daarnaast zijn er vier aanbevelingen om tot succesvolle projecten te komen: 
1. Werving en selectie van projecten is cruciaal om te zorgen dat projecten voldoen. De brede 

portfolio kan alleen worden gerealiseerd als gericht wordt geselecteerd en waar nodig geworven.  
2. Door innovatieprojecten en themaverkenningen van elkaar te onderscheiden, kan de spanning 

tussen commitment van ondernemers en toekomstgerichtheid worden voorkomen. Daarnaast 
kunnen themaverkenningen weer nieuwe innovatieprojecten opleveren. Beide typen projecten 
vragen om een andere aanpak. 
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3. Begeleiden en sturen van innovatieprojecten en themaverkenningen is nodig om resultaat te 
behalen, maar ook omdat dergelijke projecten de neiging hebben gaandeweg van koers te 
veranderen. Het is voor het EFRO-project van groot belang te zorgen dat projecten blijven voldoen 
aan de vier criteria, waar nodig bij te sturen of zelfs de stekker uit projecten te trekken. Goede 
communicatie tussen betrokkenen en projectleiding is cruciaal. Hier ligt een belangrijke rol voor de 
begeleider(s). 

4. Inbedding in de regionale ontwikkeling en structuren is essentieel voor Agrivizier. Dat kan 
door innovaties van (groepen) ondernemers te ondersteunen, die (hopelijk) leiden tot economische 
impact in de regio, met concrete investeringen en werkgelegenheid.  
Daarnaast is het project zelf een plek waarin de nieuwe verbinding tussen ondernemers, 
kennisinstellingen, onderwijs en advies wordt gelegd.  
De derde route is via verbindingen met andere netwerken en initiatieven, waarbij maatwerk nodig is 
(van bestuurlijk overleg en het uitwisselen van ervaringen tot het samenwerken in ondersteuning 
van projecten). Naast samenwerking met projecten en initiatieven in andere Boards en Greenports 
zou ook de AgriTechCampus hierbij een interessante optie kunnen zijn. De AgriTechCampus is nog 
in ontwikkeling. Doel is een structurele inhoudelijke samenwerking tot stand te brengen tussen 
onderwijs, kennisinstellingen en bedrijfsleven op thema’s en programmalijnen die voor de Noord-
Hollandse agribusiness van cruciaal belang zijn. Samen met regionale partners wordt er gebouwd 
aan producten en diensten die bijdragen aan een optimaal klimaat om te leren, te werken, te 
onderzoeken en te innoveren. Vizier op de Toekomst is vooral gericht op projectmatige 
samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen, advies en onderwijs. De 
AgriTechCampus zou de ontwikkelde kennis in deze initiatieven en de intensieve samenwerking met 
de kennisinstellingen kunnen borgen in een staande organisatie 

5. Communicatie. De resultaten van projecten zijn in principe beschikbaar voor de hele regio. Dat 
kan op gespannen voet staan met de belangen van de direct betrokkenen. Zorg dat deze spanning 
bespreekbaar is en dat er waar nodig afspraken gemaakt worden over de communicatie. 
Overigens kan het ook zijn dat brede communicatie juist in het belang van betrokkenen is, vooral 
als brede toepassing van een ontwikkeld product of dienst hiermee wordt ondersteund.  
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1 Inleiding 

In 2011 is het EFRO-project Vizier op de Toekomst gestart, aangevraagd door de Stichting Agriboard 
Noord-Holland Noord. Doel van dit project is ‘het versterken van de concurrentiepositie van de agribusiness 
in Noord-Holland Noord.’ Het project wil de innovatie aanjagen via de samenwerking tussen bedrijfsleven en 
kennispartijen. Wageningen UR, Clusius College en Syntens zijn de drie kennispartijen die aan het project 
zijn verbonden. Daarnaast kan het project een beroep doen op de kennis en het netwerk van Agriboard 
partners, zoals de Rabobank, de Kamer van Koophandel en LTO.  Het project is gestart in 2011 en loopt tot 
medio 2015. 
 
De kern van het project wordt gevormd door innovatieprojecten, die in het projectplan innovatieclusters 
worden genoemd. In deze projecten werken bedrijven samen, begeleid door Syntens en ondersteund met 
kennis, aan vernieuwende ideeën en concepten. Om te komen tot een goede invulling van deze projecten is 
het opstellen van een Kennis- en Innovatieagenda wenselijk. In deze agenda worden thema’s en 
bijbehorende innovatieopgaven benoemd en worden criteria opgesteld voor innovatieprojecten. Het 
opstellen van de Kennis- en Innovatieagenda is echter geen eenmalige activiteit in de eerste maanden van 
het project, maar de agenda wordt regelmatig geactualiseerd. Hierdoor is het mogelijk om nieuwe 
ontwikkelingen mee te nemen en te leren van resultaten van lopende projecten. Dit document bevat de 
resultaten van de eerste ronde. Deze ronde legt de basis voor het EFRO-project en is ook uitgangspunt voor 
de actualisatie in de komende jaren. 

1.1 Aanpak - omgevingsscenario’s  
De opdracht voor het opstellen van de Kennis- en Innovatieagenda bevat ook een methodische keuze voor 
de methode van Omgevingsscenario’s. De belangrijkste reden daarvoor was dat deze methode helpt om 
gestructureerd na te denken over de toekomst. De methode is ontwikkeld in de jaren ’70 van de 20e eeuw 
en gaandeweg uitgewerkt in gedetailleerde stappen. Kern van de methode is dat deze niet uitgaat van 
historische trends en deze doortrekt naar de toekomst, maar vertrekt vanuit omgevingsfactoren die buiten 
de invloedssfeer van de betrokkenen liggen, maar wel grote impact hebben.  
In het EFRO-project is de methode niet in detail stapsgewijs gevolgd, maar vertaald naar de situatie van het 
project en de mogelijkheden om mensen bij elkaar te krijgen in bijeenkomsten. De benadering van van der 
Heijden (2004) is hierbij uitgangspunt: omgevingsscenario’s als ‘the art of strategic conversation’. Kortom: 
een methode om een strategisch gesprek te voeren over de toekomst van de Agribusiness in Noord-Holland 
Noord, om te kunnen bepalen hoe het EFRO-project daar een maximale bijdrage aan kan leveren.   
 
Stap 1 Analyse van regiovisies 
Om een goede basis te leggen, is voortgebouwd op bestaande regiovisies, waaronder de visie 2040 van de 
provincie Noord-Holland, een regiostudie van het LEI uit 2009 en enkele documenten over deelregio’s (de 
Kop van Noord-Holland en West-Friesland). Deze documenten zijn geanalyseerd op drie punten: 

a. Wat zeggen ze over de huidige situatie van de agribusiness? 
b. Wat is de visie op de toekomstige ontwikkeling en welke (omgevings)factoren spelen hierbij een rol? 
c. Wat zijn de belangrijkste thema’s voor de ontwikkeling van de agribusiness?  

 
Stap 2 Interviews met sleutelfiguren  
Om een scherper beeld te vormen van de actuele ontwikkelingen in de regio en de verwachtingen van het 
EFRO-project te inventariseren, zijn negen interviews gehouden. In deze gesprekken zijn drie vragen 
gesteld:  

a. Hoe ontwikkelt de agribusiness zich volgens u in de komende jaren? 
b. Welke factoren hebben invloed op deze ontwikkeling? 
c. Welke rol zou het EFRO project in deze ontwikkeling kunnen spelen en wat is daarbij belangrijk?  
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Stap 3 Voorbereidende workshop  
De resultaten uit de interviews zijn getoetst in een kleinschalige workshop op 9 februari 2012 met mensen 
vanuit organisaties die bij het EFRO-project betrokken zijn. De volgende zaken zijn daarin besproken: 

a. Het toekomstbeeld van de regionale agribusiness wat uit de interviews naar voren komt 
b. Aan de hand van een casus (Seed Valley) is het waardecreatiemodel van een 

samenwerkingsinitiatief verkend en zijn lessen getrokken voor het EFRO-project. 
c. Afsluitend zijn aanbevelingen een aandachtspunten geformuleerd voor de regioworkshop.  

 
Stap 4 Regioworkshop  
Op 27 maart 2012 is een regioworkshop georganiseerd waarin twee scenario’s en bijbehorende 
strategieën zijn uitgewerkt. Vervolgens zijn vanuit beide scenario’s enkele thema’s verkend en projectideeën 
geformuleerd. Aan de hand van deze projectideeën heeft de groep criteria geformuleerd voor initiatieven die 
het EFRO-project zou moeten steunen, als input voor de Kennis- en Innovatieagenda.  
 
Stap 5 Workshop met ondernemers 
Op 14 juni 2012 is een workshop met agrarische ondernemers gehouden om de thema’s voor de Kennis- 
en Innovatieagenda (opnieuw) te toetsen en projectideeën te verzamelen. Als uitgangspunt zijn dezelfde 
scenario’s en strategieën besproken die in de vorige workshop zijn uitgewerkt.  
 
In het rapport is de omgevingsscenario-aanpak gebruikt om de resultaten te ordenen: Zo zijn in paragraaf 
2.2 de omgevingsfactoren terug te vinden die grote invloed hebben op de ontwikkeling van de agribusiness 
in Noord-Holland Noord en die buiten de invloed van de regio vallen. Deze paragraaf sluit af met de twee 
dominante strategieën in de agribusiness die volgens betrokkenen op dit moment beide zichtbaar zijn in de 
regio. In paragraaf 2.3 worden de strategische thema’s voor de agribusiness in de regio beschreven. Waar 
relevant worden deze thema’s uitgewerkt naar beide strategieën.  

1.2 Opbouw van het rapport 
De informatie uit de regiovisies is gecombineerd met de resultaten van verkennende interviews en enkele 
workshops die in het kader van de Kennis- en Innovatieagenda van het EFRO-project zijn uitgevoerd (zie 
Bijlage 1 voor de deelnemers en Bijlage 2 en 3 voor de verslagen van de workshops). Het resultaat hiervan 
is te vinden in hoofdstuk 2.  
 
Hoofdstuk 3 bevat de eigenlijke Kennis- en Innovatieagenda: De thema’s uit hoofdstuk 2 vormen het 
inhoudelijke kader van het EFRO-project. Daarnaast zijn er in de interviews en workshops enkele criteria naar 
voren gekomen voor innovatieprojecten, vanuit de vraag ‘wat zijn volgens u projecten waar het EFRO-project 
aan bij moet dragen?’ Die zijn aangevuld met de criteria uit het projectplan van het EFRO-project zelf, zoals 
toekomstgerichtheid en samenwerking. Naast criteria zijn er in de verschillende interviews ook 
aanbevelingen gedaan om het project zo succesvol mogelijk te maken.   
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2 Agribusiness Noord-Holland Noord 

2.1 Huidige situatie 
De agrarische sector is belangrijk voor de regio Noord-Holland Noord: het is de grootste ruimtegebruiker 
(variërend van 41% in Noord-Kennemerland tot 80% in West-Friesland en de Kop van Noord-Holland) en een 
belangrijke economische sector. Vrijwel alle subsectoren zijn vertegenwoordigd in de regio: de akkerbouw, 
met als belangrijkste productiegebied de Wieringermeer, de vollegrondsgroenteteelt in West-Friesland, de 
bollenteelt met twee teeltgebieden in de Kop van Noord-Holland en een concentratie in West-Friesland, 
gecombineerd met bollenbroeierij, melkveehouderij, glastuinbouw met concentraties bij Enkhuizen 
(Grootslag), Alkmaar (Alton) en Middenmeer (Agriport A7), fruiteelt (West-Friesland). De 
vollegrondsgroentesector is breder dan alleen teelt: in Noord-Holland Noord zijn diverse grote producenten 
van groentezaden gevestigd en een aantal grote groenteverwerkers. 
De sector is sterk internationaal georiënteerd: pootaardappelen, bloembollen, bloemen, groenten, zaden 
worden voor het grootste deel geëxporteerd naar alle delen van de wereld. Bedrijven worden ook steeds 
internationaler met buitenlandse vestigingen, o.a. de zaadbedrijven maar ook glastuinders. 
Ook in Noord-Holland Noord is sprake van schaalvergroting: het aantal bedrijven neemt af terwijl het areaal 
ongeveer gelijk blijft. Deze trend is in heel Nederland waarneembaar. Het aantal grote bedrijven neemt fors 
toe, terwijl het aantal kleinere bedrijven verder daalt. Schaalvergroting staat ook in Noord-Holland Noord op 
gespannen voet met regelgeving, verkaveling en cultuurlandschap, zo blijkt uit diverse documenten (o.a. 
Commissie Dwarshuis, 2011, LTO West-Friesland, 2012).  
Juist om een belangrijke sector als de agribusiness ruimte en kaders te geven, is brede samenwerking 
essentieel. De oprichting van de Agriboard is een belangrijke stap geweest, waarin overheden, diverse 
sectoren en belangenorganisaties, dienstverleners en kennispartijen de krachten hebben gebundeld. Seed 
Valley is een ander voorbeeld van een samenwerkingsverband van bedrijven in de seed business, gericht op 
het oplossen van een aantal gezamenlijke knelpunten, zoals het tekort aan geschoold personeel en 
problemen met ruimtelijke ordening en logistieke knelpunten.  

2.2 De toekomst 
De laatste jaren zijn diverse toekomstvisies geschreven, o.a. een streekplan voor Noord-Holland Noord door 
de provincie Noord-Holland (2010), een studie van het LEI als onderbouwing van de structuurvisie van de 
provincie (Kuhlman et al, 2009), een rapport van de commissie Dwarshuis over de Kop van Noord-Holland 
(2011) en een visiestuk van LTO afdeling West-Friesland over de toekomst van de agribusiness in dat 
gebied (2012). Deze documenten gaan in de meeste gevallen uitvoerig in op de actuele ontwikkelingen, 
zoals schaalvergroting en ruimtelijke ontwikkelingen. Op basis daarvan worden dan uitdagingen voor de 
toekomst geformuleerd, zoals herstructurering van gebieden en het verplaatsen van bedrijven.  
De studie van het LEI (2009) benoemt eigenlijk als enige een aantal externe ontwikkelingen die van invloed 
zijn op de toekomst van de agribusiness in Noord-Holland:  

- technologische ontwikkelingen, waardoor de productiviteit stijgt. Deze ontwikkelingen doen zich 
overal voor en zijn nodig om de stijgende kosten van bijv. grond en arbeid te compenseren. De 
Nederlands agribusiness loopt mede door het hoge kostenniveau voorop bij 
technologieontwikkeling. Het is voor de internationale concurrentiepositie in de toekomst essentieel 
om deze koppositie te behouden. Technologische ontwikkeling is hierbij dus essentieel.  

- ontwikkelingen in de (internationale) markt. Omdat veel Noord-Hollandse bedrijven opereren op een 
internationale markt, zijn internationale marktontwikkelingen van grote invloed. De internationale 
economische ontwikkeling heeft hierop grote invloed: door toenemende welvaart stijgt de vraag 
naar luxeproducten en ontstaan meer kansen voor producten met toegevoegde waarde. Tegelijk 
neemt de concurrentie van producenten in andere landen ook toe.  

- het beleid en dan met name het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De inkomenssteun 
wordt de komende jaren geleidelijk afgebouwd, wat zeker gevolgen heeft voor de melkveehouderij 
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en in mindere mate voor de akkerbouw. Het LEI verwacht dat deze ontwikkeling, in combinatie met 
het afschaffen van melkquota in de melkveehouderij tot sterke schaalvergroting zal leiden.  

 
De meeste andere documenten gaan nauwelijks in op externe ontwikkelingen en beschrijven uitdagingen die 
ontstaan door ontwikkelingen in de regio, met als grootste overeenkomst het spanningsveld tussen de 
noodzakelijke schaalvergroting in de agrarische sector enerzijds en de ruimtelijke ontwikkeling en de 
landschappelijke kwaliteit anderzijds. Een andere ontwikkeling die in veel documenten genoemd wordt, is de 
vergrijzing en daarmee samenhangend een afname van het arbeidspotentieel voor de regionale economie, 
inclusief agribusiness. 
 
Al met al worden in de bestaande documenten een aantal knelpunten en uitdagingen geformuleerd, die 
gebaseerd zijn op de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. De huidige financiële en economische situatie in 
Europa heeft echter het besef versterkt dat het formuleren van een toekomstvisie iets meer vraagt dan het 
extrapoleren van historische trends. Omdat Europa één van de belangrijkste afzetgebieden is voor het 
Nederlandse agrocluster, is de economische situatie van Europa en met name Duitsland waarschijnlijk van 
grote invloed op de export.  
 
De invloed van grote en niet-beïnvloedbare factoren is één van de aspecten van de Kennis- en 
Innovatieagenda voor Vizier op de Toekomst. In de projectbeschrijving is de methode van 
Omgevingsscenario’s gekozen, omdat deze methode helpt bij het identificeren van factoren met een hoge 
mate van onzekerheid én een grote impact, in dit geval op de toekomst van de Agribusiness in Noord-
Holland Noord. In de verkennende interviews en in twee workshops in 2012 is aandacht besteed aan dit 
element. Het resultaat hiervan is duidelijk aanvullend op de bestaande visiedocumenten. Een aantal 
belangrijke factoren die hierin naar voren kwam wordt hieronder beschreven.  
 

2.2.1 Energieprijs 
De energieprijs had ook in de afgelopen jaren een behoorlijke invloed op de ontwikkeling van alternatieven 
voor fossiele energie, een ontwikkeling waarin Noord-Holland Noord voorop wil lopen. De energieprijs wordt 
sterk beïnvloed door wereldwijde economische ontwikkeling, politieke stabiliteit in olieproducerende landen 
en de strategie van grote producenten. Een stijgende energieprijs stimuleert de ontwikkeling van 
bijvoorbeeld aardwarmte, wind- en zonne-energie, maar ook de ontwikkeling van de biobased economy. 
Deze ontwikkeling is relevant voor Noord-Holland Noord, omdat energie een belangrijk thema is, o.a. 
vanwege de aanwezigheid van ECN en de geschiktheid van de regio voor opwekking van wind- en zonne-
energie. De energieprijs is moeilijk voorspelbaar voor de toekomst, omdat deze afhangt van de mondiale 
economische ontwikkeling en de politieke stabiliteit (vooral in olieproductiegebieden), maar ook van 
Europees en nationaal beleid (denk aan accijnzen en subsidies).  
 
Input voor KIA:  

a. besteed in projecten aandacht aan de effecten van de energieprijs op het perspectief van het 
project.  

 

2.2.2 Maatschappelijke acceptatie 
De maatschappelijke acceptatie van grootschalige productielandbouw is een belangrijke factor voor de 
agribusiness, gezien de toenemende grootschaligheid van de sector en de exportoriëntatie. Accepteren 
burgers, bijvoorbeeld de eveneens in Noord-Holland wonende burgers in Amsterdam dat grote, semi-
industriële bedrijven in hun achtertuin voedsel produceren voor het buitenland? De maatschappelijke 
acceptatie van grootschalige productielandbouw is een brede nationale ontwikkeling, die gevoerd wordt 
naar aanleiding van landelijk beleid (Tweede Kamer), dierziekte-uitbraken en grootschalige 
veehouderijbedrijven in Zuid- en Oost-Nederland, maar heeft behoorlijke invloed op het provinciaal beleid in 
Noord-Holland (megastallenverbod). Het afnemen van maatschappelijk draagvlak zou de huidige 
ontwikkeling van de agribusiness behoorlijk in de wielen kunnen rijden. Tegelijk biedt dit ook kansen voor 
niches, zoals biologische landbouw, streekproducten en andere producten met toegevoegde waarde: 
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Noord-Holland als groentetuin van Amsterdam.   
 

Input voor KIA:  
a. besteed aandacht aan maatschappelijke acceptatie bij projecten waarin grootschalige 

productielandbouw aan de orde is.  
b. Steun projecten waarin maatschappelijke acceptatie wordt bevorderd of met nieuwe 

marktconcepten wordt ingespeeld op maatschappelijke zorgen en wensen.   
 

2.2.3 Incidenten met dierziekten of besmet voedsel 
Het optreden van incidenten met dierziekten of besmet voedsel wordt als belangrijk risico gezien voor een 
exportgerichte regio als Noord-Holland Noord. De EHEC crisis van 2011 werd regelmatig genoemd, die 
legde in korte tijd de hele glasgroentesector plat, ondanks dat de bron onduidelijk was. Een aantal van deze 
incidenten op rij maakt de Noord-Hollandse agribusiness erg kwetsbaar in de markt, maar heeft ook grote 
impact op de maatschappelijke acceptatie, leert de ervaring van de veehouderijsector na een aantal 
dierziekte-uitbraken.   
  
Input voor KIA: 

a. Oplossingen die het voor de Noord-Hollandse bedrijven mogelijk maken om de veiligheid van een 
product transparant te maken, kunnen de schade van incidenten beperken voor de regio.  

 

2.2.4 Druk op agrarische grond 
De druk op agrarische grond wordt ook vaak genoemd als factor van invloed. Deze factor is meer dan 
regionaal: door ruimtedruk in het Westland is Agriport A7 een aantrekkelijke vestigingsplaats voor 
glastuinbouwbedrijven geworden. Daarnaast is het nationale natuurbeleid, o.a. het al dan niet realiseren van 
de Ecologische Hoofdstructuur van invloed op de druk op agrarische grond in de regio. Het belangrijkste 
gevolg van druk op agrarische grond is de hoge grondprijs. Enerzijds nemen hierdoor de kosten toe, maar 
aan de andere kant profiteren bedrijven ook van de waardestijging en neemt de investeringscapaciteit toe. 
Een dalende grondprijs zou volgens sommige betrokkenen meer schade doen dan een stijgende grondprijs. 
De huidige economische ontwikkelingen en de bezuinigingen op natuurontwikkeling hebben ook hun 
weerslag op Noord-Holland en het is onduidelijk hoe dat de komende jaren zal gaan.  
 

2.2.5 Andere factoren  
Andere factoren, zoals het kabinetsbeleid of het provinciale beleid, zijn wel van belang voor de regio, maar 
wegen volgens betrokkenen minder zwaar bij de ontwikkeling van de agribusiness of ze zijn te beïnvloeden 
vanuit de sector zelf. Zo is het verkrijgen van de Greenportstatus een voorbeeld van een effectieve 
beïnvloeding van de landelijke overheid, in het voordeel van de regio.  
 

2.2.6 Strategieën 
De interviews en bijeenkomsten leveren een beeld op waarin twee ontwikkelingsrichtingen voor de sector 
worden onderscheiden. Beide ontwikkelingsrichtingen zijn ook op dit moment zichtbaar in de agrarische 
sector in de regio. In de workshops is met de aanwezigen nagedacht over de voorwaarden waaronder deze 
ontwikkelingen succesvol kunnen zijn.   

1. De eerste richting is dominant in de meeste visiedocumenten: internationale concurrentie in 
combinatie met (sterke) schaalvergroting en technologische ontwikkeling. Men is het 
erover eens dat kostenbeheersing via schaalvergroting en technologische ontwikkeling essentieel 
is, in combinatie met het realiseren en garanderen van de hoogst mogelijke kwaliteitsstandaard in 
de markt.  

2. De tweede richting is de ontwikkeling van product-marktcombinaties met toegevoegde 
waarde. Deze richting is wel via voorbeelden terug te vinden in diverse visiedocumenten, o.a. 
biologische landbouw en streekproducten, maar is in de gesprekken en bijeenkomsten veel 



 

© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving 14 

uitvoeriger aan de orde geweest. Belangrijkste opmerking was dat deze richting niet beperkt is tot 
local-for-local: ook in de internationale (vooral Europese) markt neemt de vraag naar producten met 
extra waarde(n) toe.  

Het mag duidelijk zijn dat het optreden van dierziekten of EHEC-achtige incidenten en een afnemende 
maatschappelijke acceptatie tot een verschuiving kan leiden tot een rem op het eerste ontwikkelspoor 
(internationale concurrentie) en juist tot een stimulans voor het tweede spoor (niches). Beide sporen 
brengen ook verschillende uitdagingen met zich mee: de genoemde knelpunten van verkaveling en 
versnippering spelen wellicht een veel grotere rol bij sterke schaalvergroting dan bij de toegevoegde 
waarde-strategie. Deze uitdagingen worden in de volgende paragraaf verder uitgewerkt, waarbij steeds de 
aansluiting op beide ontwikkelrichtingen wordt benoemd. 

2.3 Belangrijke thema’s  
De thema’s in deze paragraaf zijn gebaseerd op de gesprekken, bijeenkomsten en de genoemde 
visiedocumenten.  

2.3.1 Energie en groene grondstoffen 
Energie is een belangrijk thema voor Noord-Holland Noord, o.a. door de aanwezigheid van 
onderzoekscentrum ECN, de kansen van Den Helder als ‘Energy hub’ en de gunstige regionale 
omstandigheden voor wind- en zonne-energie. Samenwerking tussen agri en energie ligt inhoudelijk voor de 
hand, o.a. omdat de agrarische sector ruimte biedt voor bijvoorbeeld windmolens, een leverancier van 
biomassa is en energie en CO2 afneemt.  
In 2012 is de Energyboard opgericht met de volgende speerpunten:  

1. Offshore wind, biedt kansen zowel door ligging als bedrijven in de regio. ECN heeft een testlocatie 
voor windmolens in Wieringermeer die binnenkort wordt uitgebreid.  

2. Biomassavergassing. Er is regionaal zowel biomassa als kennis voorhanden. Er komt een groen-
gas demo in Alkmaar met HVC en o.a. ECN. Verbinding mogelijk met Agriport A7.   

3. Duurzaam bouwen. Wellicht minder relevant voor agri, hoewel dit voor agrarische bedrijfsgebouwen 
(koeling/bewaring) en kassen ook kansen biedt om energiegebruik te reduceren en zelfs energie te 
produceren. 

4. Innovatie: productie van zeewier, algen ( expertise van NIOO Texel). Daarnaast getijdenenergie, 
kennis en technologie kunnen belangrijk exportproduct worden.   
 

In diverse gesprekken komt de wens aan de orde om ‘meer te halen uit planten’. Er zijn ideeën over 
inhoudsstoffen voor de farmaceutische industrie en de chemie, maar ook om reststromen vanuit de 
agribusiness te benutten voor energieopwekking. Tegelijk worden diverse kanttekeningen geplaatst bij deze 
ontwikkeling: weten we er momenteel voldoende van om te kunnen beoordelen waar de kansen liggen voor 
de regio? Zijn we in staat om het perspectief van ideeën te beoordelen, zowel economisch als milieukundig? 
Als voorbeeld wordt vaak vergisting genoemd: het klinkt aantrekkelijk om biomassa te vergisten en er 
energie uit te winnen, maar de kritiek neemt toe omdat er zonder subsidie geen gezond rendement te 
behalen valt en daarnaast is de milieukundige duurzaamheid ook twijfelachtig. 
De regio kan op dit thema wel een aantal sterke punten inzetten: de zaadbedrijven kunnen een bijdrage 
leveren aan het veredelen van rassen met specifieke inhoudsstoffen, gespecialiseerde telers hebben de 
competenties om deze speciale teelten uit te voeren en de kennis van ECN (energie) en Wageningen UR 
(biobased en teelt) vullen elkaar aan rond dit onderwerp.  
Een laatste vraag bij dit thema is de strategische keus: grootschalige productie van biomassa tegen lage 
marges, bijvoorbeeld voor energieopwekking of hoogwaardige productie van specialties met bijzondere 
inhoudsstoffen? Gezien de hoge kosten van grond en arbeid in de regio ligt de focus op niches met hoge 
toegevoegde waarde meer voor de hand, omdat de concurrentie met andere regio’s op kostprijs weinig zin 
heeft. In de toegevoegde waarde strategie komen de competenties van de regio ook beter tot zijn recht 
(competenties van telers en aanwezigheid van zaadbedrijven).  
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Input voor KIA: 
a. Leg verbinding met Energyboard bij projecten op het snijvlak van agribusiness en duurzame 

energie. De speerpunten van Energyboard bieden inhoudelijke aanknopingspunten en wellicht ook 
ingangen voor extra inhoudelijke en financiële support. 

b. Faciliteer een themaverkenning ‘biobased economy’ om de (business)kansen voor de regio te 
verkennen en scherper te krijgen, met aandacht voor de milieukundige duurzaamheid. Zorg daarin 
dat experts van o.a. ECN en Wageningen UR en regionaal bedrijfsleven bij elkaar komen en besteed 
aandacht aan de strategie ‘grote volumes en lage marges versus hoogwaardige producten voor 
niches’ Concrete kansen kunnen (met commitment van bedrijfsleven) omgezet worden in 
innovatieprojecten.  
 

2.3.2 Waterkwaliteit en waterkwaliteit 
Op korte termijn wordt waterkwaliteit als een aandachtspunt benoemd in diverse visies: met name de 
bloembollensector moet werken aan het reduceren van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen en 
meststoffen. Omgekeerd stellen hoogwaardige teelten, zoals bloembollen, ook eisen aan de waterkwaliteit, 
met name het zoutgehalte. De toekomstige risico’s van verzilting treden volgens het LEI (2009) juist vooral 
op in de gebieden waar bollenteelt en akkerbouw plaatsvindt, dus in de meest kwetsbare gebieden. 
Verzilting biedt ook kansen voor zilte landbouw (teelt van zouttolerante/zoutminnende gewassen), hoewel 
dat volgens het LEI (2009) toch vooral in de kuststrook zal plaatsvinden vanwege de hoge zoutbelasting.  
Waterkwantiteit raakt ook de agrarische sector in de regio: landbouw is een grote gebruiker van water, 
maar als grootgrondgebruiker ook kandidaat voor waterberging. Ook de inrichting van het watersysteem 
(sloten en kanalen) raakt de agrarische sector, omdat de kavelgrootte vaak bepaald wordt door de 
fijnmazigheid van het watersysteem.  
In de beide workshops en in de meeste interviews van het EFRO project lijkt dit thema ondergeschikt aan 
andere thema’s, want het wordt zelden genoemd. De indruk is dat zowel de waterkwaliteit als de 
waterkwantiteit goed geregeld is en in de praktijk niet of nauwelijks problemen geeft.  
 
Input voor KIA: 

a. Emissiereductie van agrarische bedrijven is een belangrijk punt voor een aantal sectoren in 
kwetsbare gebieden, maar kan ook als onderdeel van het thema ‘duurzame teelt, meer met minder’ 
worden gezien. Dat geldt ook voor het efficiënter omgaan met water in de teelt (waterkwantiteit).  

b. Met betrekking tot verzilting is de eerste vraag of er sprake is van een werkelijk probleem in de 
regio. De indruk op dit moment is dat verzilting toch vooral in het kader van lange termijn 
klimaatverandering en zeespiegelstijging wordt genoemd, maar momenteel niet als urgent 
probleem wordt gezien. Anderzijds kan er in combinatie met de uitgangsmateriaalsector wel een 
sterke product-marktcombinatie ontwikkeld worden: Noord-Holland Noord als proeftuin voor 
zouttolerante gewassen. In dat geval past het onder thema 7 markt en keten. 

 

2.3.3 Verkeer, vervoer en logistiek 
Een algemene uitdaging voor de regionale agribusiness is om het product zo goed en zo efficiënt mogelijk 
bij de klant te krijgen. Daarbij speelt de bereikbaarheid van het gebied en de belasting van het huidige 
wegennet een rol: Een belangrijk thema in veel visiedocumenten is de bereikbaarheid van het gebied, met 
als belangrijkste knelpunt de verbinding Alkmaar – Enkhuizen. Daarnaast is de bereikbaarheid van de 
belangrijkste productiegebieden niet optimaal: veel transport gaat via de weg, waardoor het wegennet 
behoorlijk wordt belast. In het visiedocument ‘de Kop op de kaart’ (2011) wordt het idee van de Agrihaven 
geopperd, om een aantal exportproducten rechtstreeks te verschepen vanaf de haven van Den Helder, in 
plaats van een omslachtig transport over de weg naar andere havens (waaronder Vlissingen).  
Het logistieke concept is ook van grote invloed op een goed en efficiënt transport van producent naar 
consument. Dit vraagstuk sluit aan op een onderwerp wat in diverse gesprekken en bijeenkomsten van het 
EFRO project is genoemd. De scenario’s hebben invloed op de invulling van de logistieke concepten: de 
concepten van de huidige grootschalige, internationaal georiënteerde sector passen niet bij nichemarkten, 
waarbij volumes minder belangrijk zijn en de afstand tussen producent en eindgebruiker vaak korter wordt. 



 

© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving 16 

Hiervoor zijn andere logistieke concepten nodig vinden betrokkenen: Kleine hoeveelheden van diverse 
producenten moeten zo snel en vers mogelijk en liefst als pakket terecht komen bij consumenten. In de 
nieuwe concepten speelt ICT een belangrijke rol. Het idee van webshops komt regelmatig naar voren, met 
bestelmogelijkheden, snelle bezorging, real time informatie over de status van het product en  
feedbackmogelijkheden tussen producent en eindgebruiker.  
Een ander aspect van dit thema is tracking and tracing, wat juist ook speelt in internationale markten: het 
wordt steeds belangrijker om productkwaliteit door de keten heen te garanderen en transparant te maken, 
zodat de eindgebruiker de herkomst van het product weet en in staat is om te communiceren met de 
andere ketenschakels. Dit vraagt ook aanpassing van de huidige logistieke systemen, binnen en tussen 
bedrijven. De markt- en ketenaspecten van deze uitdaging worden onder 2.3.7 Markt en Keten verder 
uitgewerkt.   
 
Input voor KIA: 

a. De ontsluiting van het gebied is een belangrijk aandachtspunt, maar lijkt geen thema wat samen 
met agrarische ondernemers tot innovatieprojecten kan leiden. Het agenderen van dit thema bij 
overheden is wel zinvol en gebeurt ook al via belangenorganisaties en Agriboard.  

b. Logistieke concepten hangen samen met het ontwikkelen van nieuwe waardeketens. Zorg dat 
innovatieprojecten waarin nieuwe waardeketens worden ontwikkeld, hieraan aandacht besteden. 
Verbind deze projecten met expertise op dit vlak en verken de mogelijkheden van ICT. Resultaten 
op dit aspect kunnen waardevol zijn voor andere initiatieven. Als het onderwerp bij meerdere 
innovatieprojecten op de agenda komt, is samenwerking zinvol, bijvoorbeeld in een thematisch 
project waarin bestaande kennis en goede voorbeelden worden samengebracht.  
 

2.3.4 Natuur en landschap, recreatie 
Noord-Holland Noord is een divers cultuurlandschap met unieke landschappelijke waarden, zoals duinstreek, 
West-Friesland, de Schermer en de Wieringermeer. De inpassing van agrarische ontwikkeling in dit 
cultuurlandschap wordt in veel visiedocumenten als een spanningsveld benoemd: grootschaligheid vraagt 
grotere kavels en bedrijfsgebouwen worden steeds groter. Aan de andere kant wordt het als onwenselijk 
gezien dat de economische ontwikkeling van de agrarische sector op slot gaat vanwege landschappelijke 
overwegingen. Dezelfde spanning wordt gesignaleerd met natuur, die bedreigd kan worden door agrarische 
activiteiten, maar anderzijds ook een rem kan zetten op alle economische ontwikkeling. De 
oplossingsrichtingen die worden benoemd zijn ‘agrarische ontwikkeling met behoud van beeldkwaliteit’ en 
het ontwikkelen van economische activiteiten in het beheer van natuur en landschap door agrarische 
ondernemers. De combinatie met recreatie wordt hierbij vaak gemaakt: juist de landschappelijke kwaliteit 
van het gebied zorgt ook voor toerisme en is een potentiële bron van inkomsten voor agrarische 
ondernemers. Recreatie en toerisme is ook één van de vier regionale speerpunten voor Noord-Holland 
Noord, naast agribusiness, energie en gezondheid.  
Dit thema komt in de gesprekken en workshops van het EFRO project nauwelijks naar voren. Het is daarmee 
niet onbelangrijk, maar andere thema’s worden gezien als grotere uitdaging voor de toekomst. Overigens 
wordt de burger wel gezien als een belangrijke partij voor de toekomst van de agribusiness. Recreanten in 
de regio bieden kansen om aan het maatschappelijk imago van de sector te werken, terwijl ze nu vaak als 
passanten worden gezien.  
 
Input voor de KIA: 

a. Het is de vraag of het EFRO-project aan de slag moet met ideeën van agrarische ondernemers die 
economische activiteiten combineren met natuur- en landschapsbeheer: het is volgens de 
interviews en workshops van het EFRO project niet de belangrijkste uitdaging. Tegelijk is het voor 
de regio geen onbelangrijk aandachtspunt, juist vanwege de sterke schaalvergroting van de 
bedrijven en de spanning die dit veroorzaakt met de ruimtelijke structuur van het landschap. Een 
optie zou kunnen zijn: zorg dat het thema ‘relatie met natuur en landschap’ aandacht krijgt in alle 
relevante innovatieprojecten. 

b. Het thema ‘recreatie’ past goed bij het thema ‘gezondheid en welzijn’. Suggestie is om het daarin 
onder te brengen en aandacht te besteden aan het vernieuwende karakter van projecten, gericht 
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op het ontwikkelen van vernieuwende diensten die aansluiten op de behoefte van de 
consument/burger vanuit de kansen in de regio. Daarnaast is het belangrijk dat projecten bijdragen 
aan een positief maatschappelijk imago van de sector.  

 

2.3.5 Gezondheid en welzijn  
Gezondheid is één van de vier speerpunten voor de regio, mede door een cluster aan zorginstellingen in 
Alkmaar/Heerhugowaard. Het is ook één van de thema’s van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal. 
De verbinding van agribusiness en gezondheid & welzijn biedt kansen, zo blijkt ook uit de interviews en 
bijeenkomsten van het EFRO project. Groenten en fruit vormen belangrijke ingrediënten van een gezonde 
voeding en via rassenontwikkeling kan de gezondheidswaarde van voedsel verder worden vergroot. Daarbij 
is het wel essentieel om dit ook inzichtelijk te maken.  
Een andere kans is de samenwerking met regionale zorginstellingen om cliënten van gezond en lokaal 
voedsel te voorzien. Dit gebeurt al op andere plaatsen in het land en zou heel goed passen in Noord-Holland 
Noord. De agribusiness biedt ook kansen op het vlak van welzijn, bijvoorbeeld door combinaties van 
agrarische bedrijven met zorg- of recreatiefuncties. Zorglandbouw is overigens geen nieuw fenomeen, ook 
voor Noord-Holland.  
De ideeën rond het thema ‘gezondheid en welzijn’ sluiten goed aan bij de strategie waarin de sector zich 
richt op nichemarkten met een hogere toegevoegde waarde. 
 
Input voor de KIA: 

a. Evenals bij het thema energie is het thema gezondheid kansrijk voor het opzetten van verbindende 
projecten vanuit de agribusiness. Er zijn twee concrete kansen: 1. Het ontwikkelen en vermarkten 
van producten met een extra gezondheidswaarde, in samenwerking met de veredelingsbedrijven en 
2. Samenwerking met zorginstellingen om cliënten van gezond en lokaal voedsel te voorzien.  

b. Als kansen in de cross-over van gezondheid en agri nog onvoldoende helder zijn voor regionale 
bedrijven, is een themaverkenning aan te bevelen. In deze verkenning worden met regionale 
partijen en externe deskundigen de kansen voor de regio geïnventariseerd en gescoord. Kansrijke 
ideeën kunnen dan worden opgepakt met bedrijven als innovatieproject(en).  

c. Zorgarrangementen zijn niet nieuw voor de regio, denk aan Landzijde. Het is de vraag of het EFRO-
project deze ontwikkeling nog verder moet ondersteunen. Aandacht voor het innovatieve karakter 
van projecten is bij dit thema een belangrijk aandachtspunt.  
 

2.3.6 Duurzame teelt, meer met minder 
In diverse visiedocumenten wordt de verduurzamingsopgave van de bollensector benoemd: het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen en de druk op oppervlaktewaterkwaliteit zijn daarbij de belangrijkste 
aandachtspunten. In de interviews en bijeenkomsten van het EFRO project krijgt dit thema echter veel meer 
aandacht. In de eerste plaats wordt aandacht gevraagd voor de toenemende vermenging van sectoren en 
de effecten op bodemkwaliteit (structuur, bodemleven, organische stof en bodemgezondheid). Naast 
zorgen is hier ook optimisme: meer gewassen in de vruchtwisseling wordt gezien als een verbetering, wat 
overigens door anderen weer wordt betwijfeld. Waar men het wel over eens is, is de rol van de 
melkveehouderij hierin: men verwacht dat door de afschaffing van melkquota bedrijven behoorlijk zullen 
groeien en vanwege de mestafzetverplichting verplicht worden tot samenwerking met andere sectoren.  
Het belangrijkste aspect van duurzame teelt wordt echter benoemd onder de vlag van ‘meer met minder’. 
Dat is ook een thema van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal, maar symboliseert ook het streven 
van de Noord-Hollandse agribusiness om innovatief en efficiënt te produceren voor de wereldmarkt:  

- Meer productie per hectare, bijvoorbeeld via betere rassen, betere teeltomstandigheden, 
meerlagenteelt of teelt op water (met meerdere teelten per jaar). Teelt de grond uit wordt vaak 
genoemd, zowel in visiedocumenten (LTO Visie West-Friesland) als in gesprekken, waarschijnlijk 
door de rol van proeftuin Zwaagdijk en de betrokkenheid van enkele prominente Noord-Hollandse 
bedrijven. Overigens is niet iedereen zo optimistisch over deze ontwikkeling: de investering is hoog 
en de kosten nemen toe, waardoor verschillende mensen twijfelen aan de toepassing op grote 
schaal voor gewassen met kleine marges. Dezelfde kritiek is er ook voor meerlagenteelt, vooral als 
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dat in leegstaande panden zou moeten plaatsvinden.  
- Meer productie per eenheid energie, water, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen wordt 

ook diverse keren genoemd, alleen al vanwege de kosten efficiëntie. Diverse mensen zien hier ook 
kansen voor Noord-Holland Noord vanwege de aanwezigheid van de seed business die mogelijk 
rassen en gewassen kan ontwikkelen die efficiënt omgaan met inputs: Noord-Holland als proeftuin 
voor meer met minder.  

Het is begrijpelijk dat ‘meer productie met minder kosten’ de gebruikelijke strategie vormt voor een 
internationaal concurrerende agribusiness. Overigens is kosten- of input-efficiënt produceren ook een 
verstandige strategie voor nichemarkten.  
 
Input voor KIA: 

a. Bodemkwaliteit is een belangrijk thema voor de regio: het is de basis voor een duurzame en 
hoogproductieve sector en daarnaast is het letterlijk een verbinding tussen verschillende sectoren 
die de bodem gezamenlijk gebruiken. Op basis van de documenten, gesprekken en bijeenkomsten 
lijkt dat ondernemers zich weinig zorgen maken, volgens diverse mensen te weinig. Het zou een rol 
van het EFRO project kunnen zijn om via een thema-aanpak aandacht voor dit thema te vragen en 
eventuele uitdagingen te identificeren. Daarbij is het belangrijk om een verbinding te maken met 
partijen als DLG, Domeinen en de provincie Noord-Holland die betrokken zijn bij 
bedrijfsverplaatsingen en kavelruil. Bodemkwaliteit speelt in toenemende mate een belangrijke rol.  

b. Initieer projecten in samenwerking met de veredelingssector en telers om rassen en teeltsystemen 
te ontwikkelen die efficiënt met inputs omgaan. Noord-Holland als proeftuin voor ‘meer met minder’. 
Samenwerking met de topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal (via Seed Valley) ligt voor de hand. 

c. Omdat ‘meer met minder’ alleen duurzaam is als de efficiëntie voor alle inputs toeneemt, is het 
belangrijk dat projecten niet met één aspect aan de slag gaan en onbewust op andere aspecten 
een verslechtering realiseren. Dit is een aandachtspunt bij de ontwikkeling en begeleiding van 
innovatieprojecten op dit thema.  
 

2.3.7 Markt en keten 
Het algemene beeld van de Noord-Hollandse agribusiness wat uit de verschillende visiedocumenten naar 
voren komt, is een internationaal opererende sector. Wat voor de Nederlandse agribusiness als geheel 
geldt, gaat ook hier op: bedrijven opereren op een internationale markt, met Europa als belangrijkste 
afzetgebied. Om internationaal concurrerend te blijven, moeten bedrijven voldoen aan de hoogste 
kwaliteitsstandaard en produceren tegen de laagste kostprijs. Daardoor neemt de schaalgrootte steeds 
verder toe en wordt kostbare arbeid steeds meer geautomatiseerd. Bedrijven handelen vaak ‘business-to-
business’ en hebben zelden rechtstreeks contact met de eindgebruiker. Op het eerste gezicht twijfelt 
niemand aan de houdbaarheid van deze ontwikkeling: in de meeste visiedocumenten zijn schaalvergroting 
en internationale concurrentiepositie de twee begrippen die samen het toekomstbeeld vormen voor de 
agribusiness. Bij grondig lezen en bij doorvragen in gesprekken en workshops komt wel naar voren dat dit 
genuanceerder ligt: de belangrijkste randvoorwaarden voor deze strategie zijn ruimte voor 
schaalvergroting, technologische ontwikkeling en maatschappelijke acceptatie. Deze randvoorwaarden zijn 
geen automatisme in de toekomst, met name de maatschappelijke acceptatie van grootschalige high-tech 
bedrijven is een belangrijke uitdaging. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen sectoren: de 
internationale positie van de seed business wordt niet in twijfel getrokken, maar voor veel primaire sectoren 
zijn twijfels, o.a. omdat er nog steeds veel handwerk nodig is (kooloogst) of omdat de productieniveaus in 
andere regio’s hoger zijn (pootaardappelen).  
Vandaar dat zowel in visiedocumenten als in de gesprekken en workshop van het EFRO project 
oplossingsrichtingen aan de orde komen. De belangrijkste is de verschuiving van concurrentie op kostprijs 
naar het vergroten van het onderscheidend vermogen van producten. Hoewel biologische landbouw en 
streekproducten in dit kader terugkomen in diverse visiedocumenten, wordt dit in gesprekken en workshops 
gerelativeerd: het kan een aardig inkomen opleveren voor een paar telers, maar voor de concurrentiepositie 
van de totale regionale agribusiness zal het onderscheidend vermogen juist in de internationale markt 
gemaakt moeten worden. Een belangrijke zoekrichting is het verhogen en transparant maken van de 
productkwaliteit, bijvoorbeeld de gezondheidswaarde of het vrij zijn van ziektes, zoals al genoemd bij he 
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thema 2.3.3 logistiek. Systemen die deze transparantie verhogen en extra garanties bieden voor een 
schoon en veilig product, kunnen een voorsprong geven aan bedrijven in Noord-Holland.  
Daarnaast wordt de brede trend van slow food, smaak- en streekproducten genoemd, die in de hele 
westerse wereld zichtbaar is. Een aantal Noord-Hollandse producten passen daar heel goed bij (de 
Opperdoezer Ronde als bekend voorbeeld), en in combinatie met de seed business kunnen waarschijnlijk 
nog veel meer kansen worden gerealiseerd. 
 
Hoewel slechts een beperkt deel van de regionale productie ook regionaal afgezet kan worden, ligt hier wel 
een belangrijk aandachtspunt: Noord-Holland Noord als achtertuin – of voortuin – van Amsterdam biedt niet 
alleen een leuke inkomstenbron voor een aantal bedrijven, maar kan ook bijdragen aan een beter 
maatschappelijk imago van de regionale agribusiness. Daarnaast brengt het ondernemers weer in 
rechtstreeks contact met de eindgebruiker en levert het belangrijke informatie op over de wensen van de 
consument.  
 
Een belangrijk zorgpunt wat in verschillende documenten en in interviews en workshops aan de orde komt, 
is de indruk dat telers ‘met de rug naar de markt staan.’ Het beeld is dat (de meeste?) telers 
productiegericht zijn en niet marktgericht. Ze produceren eerst en kijken dan hoe ze het kunnen verkopen, 
in plaats van te produceren wat de markt vraagt. De oplossing voor dit zorgpunt is niet makkelijk te geven: 
een training marktoriëntatie en marketing wordt gesuggereerd, maar tegelijk twijfelt men of de echte 
doelgroep wel naar de training zal komen. Daarnaast vragen betrokkenen zich af of je niet beter kunt 
samenwerken met verwerkers en afzetorganisaties, die de benodigde kennis en ervaring al hebben. In de 
workshop van 27 maart 2012 zijn ook een aantal ideeën geopperd die de communicatie tussen telers en 
consumenten ondersteunen, zoals een consumentenpanel en een (digitaal) communicatieplatform. 
 
Input voor KIA:  

a. Dit thema is wellicht het belangrijkste speerpunt voor het EFRO project, omdat de agribusiness 
alleen toekomst heeft als ze aansluiting weet te houden op de markt. Tegelijk is het daarom logisch 
dat innovatieprojecten op andere thema’s aandacht besteden aan de marktkant. Dat zou ook door 
het EFRO project gestimuleerd moeten worden, zowel in de begeleiding als door het verbinden met 
geschikte partijen. 

b. De agribusiness heeft zowel internationaal als regionaal marktkansen en het is aan te bevelen om in 
het EFRO project aan beide sporen aandacht te besteden. Het traditionele productie- en 
groeigerichte model past niet altijd bij nicheproducten, maar is wel ‘ingesleten’ in de agrarische 
sector. Het is daarom wel belangrijk om betrokkenen bij innovatieprojecten op dit onderscheid te 
wijzen en te faciliteren dat er een passend businessmodel wordt ontwikkeld en met de juiste 
partijen wordt samengewerkt.  

c. Het transparant maken en garanderen van productkwaliteit (veilig, schoon) is een belangrijke 
uitdaging: systemen die in Noord-Holland Noord worden ontwikkeld en toegepast, kunnen de sector 
een belangrijke voorsprong geven en de financiële risico’s van crises zoals EHEC verkleinen.  

d. Er liggen kansen in de samenwerking tussen primaire sector en veredelingsbedrijven om tot 
producten met toegevoegde waarde te komen, bijvoorbeeld smaak, gezondheid, inhoudsstoffen en 
productkwaliteit. Dit kan zowel voor de regionale markt als voor de internationale markt. 

e. Het zorgpunt over de beperkte marktgerichtheid van telers is niet eenvoudig op te lossen. De 
eerste overweging hierbij is dat er altijd sprake zal moeten zijn van een ‘sense of urgency’ bij 
individuele telers. Trainingen en andere ondersteuning, bijv. via communicatieplatforms, zullen 
daarom vaak wel aansluiten bij de (kleine?) groep die al behoorlijk marktgeoriënteerd is. Het is 
daarom aan te bevelen om die groep ook centraal te stellen bij activiteiten.  

f. Het ondersteunen van deze bedrijven via bijvoorbeeld communicatie-infrastructuur (digitaal of 
fysiek) past goed bij de doelstelling van de EFRO-subsidie, kan meerdere sectoren bedienen en blijft 
bij succes ook bestaan na afloop van het project, mits het vanaf het begin door private partijen 
wordt opgepakt die hier ‘business’ in zien.   
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2.3.8 Clustering en samenwerking 
Een van de kenmerken van de agribusiness in de regio is de grote diversiteit en de versnippering van 
sectoren: er zijn in Noord-Holland Noord bijvoorbeeld drie glastuinbouwgebieden en staan her en der nog 
kassen. Het nadeel is vaak dat bedrijven moeite hebben om hun bestaande locatie uit te breiden, omdat het 
gebied bijvoorbeeld geen glastuinbouwbestemming heeft. In veel visiedocumenten wordt clustering gezien 
als oplossing voor deze versnippering. Lichtende voorbeelden zijn de Seed Valley en het Agriport terrein in 
Middenmeer, waar op meerdere fronten voordelen worden behaald door resp. samenwerking en ruimtelijke 
clustering. Deze clusters trekken ook weer nieuwe bedrijvigheid aan of leiden tot nieuwe initiatieven, zoals 
Agritech Campus een spin-off van Seed Valley is. Ook voor de biologische sector in de regio is clustering 
als een serieuze optie benoemd onder de titel ‘Biovalley.’ Alle clusters samen vormen samen de grootste 
Greenport van Nederland. De regio heeft op basis daarvan ook de Greenportstatus verkregen.  
Het ontwikkelen van agrobedrijventerreinen, bijvoorbeeld in de haven van Den Helder, zou ook kansen 
kunnen bieden voor combinaties van bijvoorbeeld glastuinbouw en aquacultuur, waarbij energie en andere 
stromen uitgewisseld kunnen worden.  
Een ander punt van samenwerking is al benoemd onder het thema ‘duurzame teelt’, namelijk het 
gezamenlijk gebruik en beheer van grond door verschillende sectoren, inclusief het sluiten van 
mineralenkringlopen (voer, mest). Het is denkbaar dat dit ook leidt tot ruimtelijke clustering van bedrijven. 
Omdat clustering en samenwerking geen doelen op zichzelf zijn, maar een middel om bijvoorbeeld 
duurzamer te produceren en efficiënter gebruik te maken van grondstoffen, is het als zelfstandig thema 
binnen Vizier op de Toekomst minder geschikt. Daarbij komt dat samenwerking al verplicht is voor 
innovatieclusters.  
 
Input voor KIA: 

a. Samenwerking en clustering zijn belangrijk voor de krachtenbundeling van de agribusiness in de 
regio, maar vormen geen doelen op zich. Innovatieprojecten die ook samenwerking en clustering 
inhouden, verdienen voorkeur van Vizier op de Toekomst. Deze projecten hebben een inhoudelijke 
doelstelling die aansluit op één van de thema’s van Vizier op de Toekomst, zoals ‘meer met minder’ 
of ‘Gezondheid en Welzijn’.  

 

2.3.9 Arbeid en scholing 
De arbeidsmarkt wordt in de meeste visiedocumenten als een knelpunt benoemd: de beschikbaarheid van 
middelbaar en hoger geschoold personeel is momenteel al een probleem, vooral omdat weinig jonge 
mensen voor een opleiding en een baan in de agrarische sector kiezen. De bedrijven in de seed business 
hebben al lange tijd met dit knelpunt te maken en hebben mede hiervoor de krachten gebundeld in Seed 
Valley. Via Seed Valley wordt samengewerkt met onderwijsinstellingen en worden campagnes gevoerd om 
jonge mensen te motiveren voor een studie en een baan in de sector. Het knelpunt wordt overigens wel 
breder gezien: door schaalvergroting neemt de behoefte aan agrarische medewerkers toe, omdat bedrijven 
het gezinsbedrijf ontgroeien en hoger gekwalificeerde medewerkers nodig hebben. Ook hier is de impressie 
dat de sector door jonge mensen niet als een aantrekkelijke werkgever wordt gezien.  
Tegelijkertijd worden in diverse gesprekken en in de workshops van het EFRO project kanttekeningen 
geplaatst bij dit thema: de indruk bestaat dat het probleem toch minder groot is dan vaak wordt beweerd, 
o.a. omdat arbeid wordt geautomatiseerd. Als de beschikbaarheid van arbeid een serieus knelpunt zou zijn, 
zou de schaalvergroting van de agribusiness erdoor afgeremd worden, maar dat wordt in geen enkel 
document, gesprek of bijeenkomst genoemd. Een tweede kanttekening van diverse gesprekspartners is dat 
heel veel ‘projecten’ op dit thema mislukt zijn en dat men vervolgens weer iets nieuws probeert zonder van 
de voorgaande mislukkingen te leren. Met andere woorden: wie weet of het 21e project wel succes heeft, 
als je niet kan uitleggen waarom de voorgaande twintig mislukt zijn? Daarnaast zijn imagocampagnes ook 
een zaak van de lange adem: opleidingskeus begint al in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs, 
waarin leerlingen een profiel kiezen. Het is logisch om imagocampagnes op deze groep te richten, maar de 
effecten op de arbeidsmarkt worden pas na jaren zichtbaar.  
Scholing van agrarische ondernemers en medewerkers komt betrekkelijk weinig aan de orde als uitdaging, 
behalve op enkele thema’s, zoals ondernemerschap en marktgerichtheid, soms ook meer teeltgerelateerd 
of rondom een bepaalde technologie. Wat uit deze opmerkingen blijkt is het belang van ‘levenslang leren’, 
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waardoor ondernemers en medewerkers blijven aansluiten bij ontwikkelingen in markt en sector. Hoewel er 
weinig over de vorm wordt gezegd, is de indruk dat men deels cursorisch onderwijs voor ogen heeft en 
deels wil leren van elkaar via studiegroepen en netwerken.  
 
Input voor KIA: 

a. Het thema arbeidsmarkt is een belangrijk onderwerp in regionale visiedocumenten, maar het is 
tegelijk een thema waarin al veel experimenten mislukt zijn. Het is sterk de vraag of Vizier op de 
Toekomst een nieuw experiment aan deze reeks moet toevoegen. Daarnaast neemt de Human 
Capital Agenda van de topsector Tuinbouw&Uitgangsmateriaal al een grote verantwoordelijkheid 
voor dit thema.  

b. Het vervangen van arbeid door mechanisatie/ICT is een verstandige strategie, zeker als men 
twijfelt aan de oplosbaarheid van het arbeidsmarktprobleem in de toekomst. Met deze insteek past 
het bij het thema ‘technologie’, wat bij 2.3.10 aan de orde komt.  

 

2.3.10 Overige thema’s 
In de bijeenkomsten kwamen regelmatig de thema’s kennis, innovatie, technologie en ondernemerschap 
naar voren. Dit zijn belangrijke thema’s, maar ze staan op een ander niveau dan de thema’s hierboven: 
kennis en innovatie zijn nodig op alle thema’s, technologie is ook gerelateerd aan andere thema’s, evenals 
ondernemerschap. Ondernemerschap wordt in de gesprekken en workshops ook sterk verbonden aan de 
(gebrekkige) marktgerichtheid van telers.  
 
Input voor KIA: 

a. Kennis en innovatie vormen de kern van het EFRO project Vizier op de Toekomst. Maak er geen 
apart thema van, maar zorg dat alle projecten een innovatief karakter hebben en waar 
kennisontwikkeling en -toepassing onderdeel van uitmaakt.  

b. Technologie (al dan niet als vervanger van arbeid) kan een bijdrage leveren aan de meeste thema’s 
en zal waarschijnlijk ook in veel deelprojecten terugkomen. Het is niet nodig om hier een apart 
thema van te maken. 

c. Combineer aandacht voor ondernemerschap met thema 2.3.7 Markt en keten: het grootste tekort 
zit op de verbinding met de markt, de externe oriëntatie.  

d. Clustering en samenwerking zijn geen doelen op zich, maar dragen wel bij aan een sterkere 
agribusiness en de realisatie van bijv. duurzamere teeltsystemen. Thematische innovatieprojecten 
die ook clustering en samenwerking inhouden, verdienen voorkeur.  
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3 Kennis- en Innovatieagenda  

Een goede kennis- en innovatieagenda sluit aan bij de agribusiness in de regio en anticipeert op 
ontwikkelingen in de toekomst. Deze twee ‘polen’ worden uitgewerkt in dit hoofdstuk, in de eerste plaats in 
een aantal criteria waarmee themaverkenningen en innovatieprojecten beoordeeld kunnen worden. Hierbij is 
gebruik gemaakt van de verschillende visiedocumenten, waarin belangrijke thema’s en sectoren worden 
benoemd, aangevuld met de interviews en workshops begin 2012.  
Daarnaast is al in het projectplan voorzien in een leercyclus: omdat de veranderingen snel gaan, is het 
belangrijk om de kennis- en innovatieagenda regelmatig te actualiseren. Daarbij wordt ook de voortgang van 
lopende deelprojecten meegewogen: een project waar geen perspectief in zit, moet gestopt kunnen 
worden, waardoor ook ruimte komt voor nieuwe projecten.  

3.1 Criteria voor projecten 

3.1.1 Brede portfolio 
De agribusiness in Noord-Holland Noord wort gekenmerkt door diversiteit en het is logisch dat dit in het 
EFRO project terugkomt. Al in het projectplan wordt aandacht gevraagd voor de verschillende sectoren, 
terwijl in het vorige hoofdstuk ook allerlei thema’s de revue passeren. In de gesprekken en workshops is 
bewust aangestuurd op prioritering van sectoren en thema’s, maar zonder duidelijk resultaat. De algemene 
verwachting voor de toekomst is dat alle sectoren perspectief hebben en daarom steun verdienen van het 
EFRO project. Door enkele gesprekspartners wordt nog wel de vraag gesteld of het project aan wil sluiten 
bij sectoren die al veel aandacht krijgen (seed business), of juist complementair wil zijn.  
Voor de thema’s is dit iets genuanceerder: de verschillende visiedocumenten spreken zich vaak duidelijk uit. 
Zo kiest de regio nadrukkelijk vier prioritaire thema’s (agri, energie, gezondheid en recreatie/toerisme) en 
worden knelpunten rond schaalvergroting benoemd (ruimtelijke ontwikkeling, landschap, arbeid). In de 
workshop van 14 juni is deze discussie nogmaals gevoerd. Aanwezigen benadrukten dat alle thema’s met 
elkaar samenhangen, maar dat er soms wel sprake is van een bepaalde volgorde, bijvoorbeeld de aanname 
dat logistieke structuren volgen op de ontwikkeling van nieuwe markten en niet andersom. Als de 
aanbevelingen uit paragraaf 2.3 worden samengevat, komt daar het volgende overzicht naar voren, op 
volgorde van belangrijkheid: 

1. Markt en keten. Wellicht het belangrijkste thema voor het EFRO-project, omdat de 
concurrentiepositie van de sector centraal staat. Internationale concurrentie op kostprijs 
(‘commodities’) en het ontwikkelen van (nieuwe) toegevoegde waarde-ketens (‘niches’) zijn beide 
perspectiefvol en verdienen beide support van het EFRO-project. Aandacht voor de logistieke 
concepten (thema 7) is belangrijk. 

2. Energie en groene grondstoffen. Prioritair thema voor de regio. Samenwerking met 
Energyboard wenselijk. Kansen voor duurzame energieopwekking (zon, wind) zijn helder, biedt ook 
kansen voor agrarische ondernemers. Voor groene grondstoffen wel onduidelijk waar concrete 
kansen en perspectieven liggen: grootschalige productie en verwerking van ‘laagwaardige’ 
biomassa of focus op hoogwaardige grondstoffen voor de biobased economy, bijvoorbeeld voor 
de gezondheidszorg of chemische industrie?  

3. Gezondheid en welzijn. Prioritair thema van de regio, veel kansen voor agribusiness in 
samenwerking met gezondheidscluster. Welzijn omvat ook recreatie & toerisme, ook daar liggen 
kansen voor de agrarische sector in de regio (thema 8).  

4. Duurzame teelt, meer met minder. Belangrijke sectoropgave, zowel vanwege toenemende 
schaarste van o.a. land, energie, water en arbeid als vanwege de kostenefficiëntie. Veel kansen in 
de regio, o.a. door samenwerking met seed business.    

5. Clustering en samenwerking. Wordt vaak genoemd als aandachtspunt voor de regio, vanwege 
de synergievoordelen en de krachtenbundeling. Is geen doel op zich, maar kan bijdragen aan 
realisatie van andere thema’s, zoals duurzame teelt of markt en keten.   

6. Arbeid en scholing. Arbeidsmarkt is een belangrijk thema voor met name de seed business waar 
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al veel is/wordt geprobeerd. Geen taak van Vizier op de toekomst.  
7. Verkeer, vervoer en logistiek. Vaak genoemd als regionaal knelpunt, maar ontsluiting van het 

gebied valt buiten de scope van het EFRO project. Logistieke concepten hangen samen met de 
ontwikkeling van nieuwe markten en ketens (thema 1).  

8. Natuur, landschap en recreatie. Natuur en landschap zijn aandachtspunt vanwege 
spanningsveld met schaalvergroting. Echter, structuurprojecten vallen buiten de scope van het 
EFRO project. Suggestie: neem landschappelijke kwaliteit en natuurbeheer/behoud mee als 
aandachtspunt bij alle innovatieprojecten. Recreatie en toerisme is prioritair thema voor de regio, 
maar sluit ook aan op thema 3 gezondheid en welzijn.  

9. Waterkwaliteit en –kwantiteit. Lagere prioriteit, speelt in een beperkt aantal sectoren (bollenteelt 
wordt vaak genoemd). Deze uitdagingen passen goed onder het thema 4 ‘duurzaamheid, meer met 
minder.’ 

 
Het ligt dus voor de hand om de diversiteit in sectoren en thema’s vorm te geven in het EFRO project, via 
een portfoliobenadering. Een geschikt hulpmiddel is de volgende matrix: het is belangrijk om in iedere rij en 
iedere kolom  projecten vorm te geven binnen het EFRO project en te voorkomen dat het grootste deel van 
de projecten zich concentreert op één sector of één thema. Overigens is het goed denkbaar dat één 
project meerdere thema’s of sectoren omvat (zie ook 3.1.4).  
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1. Markt en 
keten, incl. 7 
logistieke 
concepten 
 

         

2. Energie, 
groene 
grondstoffen 

 
 

         

3.  Gezondheid 
en welzijn 
(incl.8. 
recreatie) 
 

         

4. Duurzame 
teelt, meer met 
minder (incl. 9. 
water) 
 

         

 
 

3.1.2 Commitment / eigenaarschap ondernemers 
In diverse gesprekken van het EFRO project komt naar voren dat er veel projecten ‘over’ de agribusiness 
gaan, die in de ogen van betrokkenen weinig of niets opleveren voor de bedrijven zelf. Zeker met het thema 
‘versterking van de concurrentiepositie’ is commitment en eigenaarschap van ondernemers essentieel. Het 
is immers de bedoeling dat het project bijdraagt aan de ontwikkeling van bedrijven in de sector en de kans 
daarop is klein als projecten niet gedragen worden door ondernemers. Overigens is draagvlak onvoldoende: 
een ondernemer kan het betreffende project belangrijk vinden voor de sector, maar er zelf geen belang bij 
hebben. Uiteindelijk gaat het om de bereidheid vanuit gezond ondernemersbelang om resultaten van 
innovatieprojecten om te zetten in concrete investeringen.  
Met name bij innovatieprojecten is het daarom voorwaarde dat ondernemers actief participeren en eigenaar 
zijn van het probleem/de uitdaging. Concreet: de vraag /wens van ondernemers is aanleiding van het 
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project en blijft tijdens het project ook centraal staan. Ondernemers zijn actief betrokken, wat blijkt uit de 
tijd die ze investeren, maar ook uit het initiatief wat ze tonen. De vraag hierbij blijft: wat is er nodig om de 
beslissing te nemen tot investeren in dit idee? Het innovatieproject blijft daardoor gefocust op de echte 
belemmeringen, waardoor voorkomen wordt dat er allerlei ‘nice-to-know’ vragen worden beantwoord die 
uiteindelijk niet van invloed zijn op de investeringsbeslissing, maar deze alleen maar uitstellen. Zo zal op een 
zeker moment ook duidelijk kunnen worden dat een idee geen perspectief heeft en is het ook mogelijk om 
samen met ondernemers de stekker uit het innovatieproject te trekken.  
Om dit eigenaarschap goed vorm te geven en erop te kunnen sturen, is het aan te bevelen om per 
innovatieproject een begeleider vanuit het EFRO project aan te stellen, die samen met de ondernemers 
verantwoordelijk is voor het innovatieproject. Deze begeleider helpt de ondernemers om de vragen en 
behoeftes scherp te krijgen, deze te beleggen bij partijen en personen met relevante kennis en ervaring en 
de kennis van buiten te vertalen in beslissingen over de volgende stap in de ontwikkeling. Daarnaast kan de 
begeleider de spiegel voorhouden en aandachtspunten vanuit het EFRO project inbrengen. Voorbeelden van 
deze aandachtspunten zijn genoemd bij de thema’s in paragraaf 2.3, bijvoorbeeld de aandacht voor 
logistieke concepten bij het ontwikkelen van nieuwe markten en ketens of de aandacht voor 
landschappelijke inbedding bij relevante innovatieprojecten.  
Eigenaarschap is wellicht minder groot bij themaverkenningen, waarin op voorhand niet duidelijk is wat het 
perspectief is. Echter, ook daar zouden partijen uit het gebied zich verantwoordelijk kunnen voelen vanuit 
individueel of collectief belang: Seed Valley, LTO en onderwijsinstellingen zouden zich bijvoorbeeld kunnen 
committeren aan een themaverkenning ‘arbeidsmarkt’, terwijl provincie en enkele private partijen zich 
kunnen inzetten voor het thema ‘biobased’. Ook hier geldt dat een begeleider wenselijk is, die vragen van de 
betrokkenen scherp krijgt, relevante deskundigheid betrekt en aanstuurt op het identificeren van concrete 
kansen en perspectieven.  

 

3.1.3 Toekomstgericht, vernieuwend 
Gezien de titel van het EFRO-project ‘Vizier op de toekomst’ is het belangrijk dat projecten verder gaan dan 
actuele problemen en de waan van de dag. De tijdshorizon van agrarische ondernemers gaat meestal niet 
veel verder dan enkele jaren, zeker bij concrete investeringen. In de verschillende gesprekken en 
bijeenkomsten wordt daarom het risico benoemd dat het EFRO project teveel aandacht en geld besteedt 
aan korte termijn vragen van ondernemers. Tegelijk worden twee oplossingsrichtingen benoemd: de eerste 
is al aan de orde gekomen bij de thema’s in paragraaf 2.3 en 3.1.1, namelijk om voor een aantal thema’s 
eerst een themaverkenning te doen en niet gelijk te starten met innovatieprojecten. In zo’n themaverkenning 
worden de toekomstige uitdagingen diepgaander verkend en het perspectief van concrete ideeën tegen het 
licht gehouden. De uitkomst van een themaverkenning maakt duidelijk of, en zo ja, welke innovatieprojecten 
kansrijk zijn. 
Daarnaast vinden veel gesprekspartners het belangrijk dat het project iets toevoegt en zich bezig houdt met 
ideeën die nieuw zijn voor het gebied. Bij de thema’s in paragraaf 2.3 zijn enkele voorbeelden genoemd 
waarbij het risico op ‘meer van hetzelfde’ groot is, bijvoorbeeld de combinatie van recreatie of zorg en 
landbouw. Bij de beoordeling van het projectidee is dit een belangrijk aandachtspunt: bestaat iets dergelijks 
al, is er iets wat er sterk op lijkt ? Het kan daarbij zinvol zijn om een beroep te doen op mensen die de regio 
kennen en een thema overzien. Daarnaast kunnen deze mensen ook helpen om de inschatting te maken of 
dit een idee is met potentie voor de regio: kan dit idee een impuls geven aan een sector of blijft het beperkt 
tot een klein groepje bedrijven?  
Een apart aandachtspunt is de verhouding met andere projecten en initiatieven: enerzijds kan samenwerking 
tot synergie leiden, anderzijds is het risico aanwezig dat de toegevoegde waarde van het EFRO project 
minimaal is en tot meer van hetzelfde leidt. Het is aan te bevelen om dit per geval te beoordelen.  
De begeleiders van innovatieprojecten spelen ook een belangrijke rol: zij kunnen de ondernemers daarin 
sturen, bijvoorbeeld door een spiegel voor te houden of te zorgen voor inspiratie van buiten. Daarnaast zijn 
de begeleiders ook de ogen en oren van het EFRO project: op het moment dat het project niet vernieuwend 
meer is en ondernemers besluiten om ‘meer van hetzelfde’ te gaan doen, is de rol van de begeleider om dit 
met de ondernemers te bespreken en de steun van het EFRO project te stoppen.  
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3.1.4 Samenwerking 
Samenwerking is een belangrijke voorwaarde voor het EFRO project: in de eerste plaats is het belangrijk dat 
de innovatie niet beperkt blijft tot enkele individuen, maar in het belang is van een grotere groep. Omdat het 
project deels uit subsidies gefinancierd is, is het bevoordelen van individuele ondernemers ook niet 
toegestaan. Kortom: innovatieprojecten worden altijd door meerdere ondernemers gesteund en de 
resultaten zijn in principe openbaar. Samenwerking tussen verschillende sectoren en samenwerking in de 
keten maakt een project extra sterk en verdient daarom de voorkeur.  
Daarnaast is het EFRO project ingestoken op de verbinding van onderwijs (Clusius en CAH), onderzoek 
(DLO) en adviespartijen (Syntens) aan de innovatiewens van het bedrijfsleven. In ieder project is het daarom 
van belang dat tenminste één van de kennispartijen een wezenlijke rol heeft. De kennisbehoefte kan 
verschillen van wetenschappelijk tot zeer toepassingsgericht: een themaverkenning over de biobased 
economy zal waarschijnlijk meer expertise van wetenschappers vragen dan een innovatieproject waar een 
marktverkenning door studenten wenselijk is. De begeleider van een innovatieproject heeft de taak om 
kennisbehoeftes scherp te krijgen, te adresseren en de kennis van buiten weer in te bedden in het 
innovatieproject. Voor DLO is Stefanie de Kool aangewezen als ‘kennismakelaar’, voor het onderwijs 
(Clusius, CAH e.a.) ligt hier een rol voor de kenniswerkplaats Noord-Holland Noord.  
Ook voor themaverkenningen is het belangrijk om alle relevante kennis erbij te betrekken, bijvoorbeeld uit 
andere regio’s, uit de wetenschap of vanuit de overheid. Ook hier ligt een belangrijke rol voor de begeleider 
van de themaverkenning, in samenwerking met Stefanie de Kool voor DLO en de Kenniswerkplaats. 
 
In onderstaand overzicht staan alle projectsuggesties benoemd die tijdens interviews en workshops zijn 
gedaan, ingedeeld naar Themaverkenning of Innovatieproject en beoordeeld op de bovengenoemde criteria.  
 
Overzicht en pre-beoordeling projectsuggesties 
Idee Thema Sector Commitment Vernieuwend Samenwerking 
Themaverkenningen 
biobased 2 Energie 

en 
biobased 

alle ? suggestie in 
diverse 

interviews 

+ belangrijk 
thema voor de 

toekomst 

+, o.a. met 
Energyboard en ECN 

logistiek 1 Markt, 
keten, 
logistiek 

alle ? afhankelijk van 
projecten op 

thema 1 

+ nieuwe 
concepten nodig 

+ met diverse 
innovatieprojecten, 

ICT sector, logistieke 
partners 

bodem 4 
duurzame 
teelt, meer 
met minder 

Alle 
bodemgebonden 

sectoren 

?  + grote uitdaging 
voor de toekomst  

+ meerdere 
sectoren 

Innovatieprojecten 
NL product als 
allerbeste 

1 markt en 
keten 

alle + (workshop 1) + versterking 
marktgerichtheid 

+ meerdere 
sectoren, ketens 

Consumentenpanel  1 markt en 
keten 

Alle + (workshop 1) + versterking 
marktgerichtheid 

+ meerdere 
sectoren, ketens 

Begeleiding van 
telersgroepen bij 
ontwikkelen nieuwe 
PMC’s  

1 markt en 
keten  

alle + (workshop 1) + versterking 
marktgerichtheid, 

toegevoegde 
waarde strategie 

+ meerdere 
sectoren 

Versterking 
ondernemerschap 

? 1 markt 
en keten? 

Alle primaire 
sectoren 

+ (workshop 2) +/- al veel 
gedaan 

+ meerdere 
sectoren, 

organisaties 
Digitale studieclub 4 

duurzame 
teelt, meer 
met minder 

Alle primaire 
sectoren 

+ (workshop 2) +/- gebruik ICT, 
bestaat al in 

bollenbroeierij 

+ meerdere 
sectoren, 

organisaties 

Optimalisatie 
koelinstallaties 

? Alle bedrijven 
met 

koelfaciliteiten 

+ (workshop 2) +/- optimalisatie 
ipv innovatie 

+ telers, adviseurs 
en installateurs 

Kolenboorinstallatie 4 meer Koolsnijderijen + (workshop 2) + innovatief, + verwerkers, 
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met minder technologie 
breder 

toepasbaar 

technologiebedrijven, 
kennisinstellingen 

Automatische 
champignonplukker 

4 meer 
met minder 

Champignon-
bedrijven 

(nauwelijks NH?) 

+/- (workshop 
2) 

+ innovatief, 
technologie 

breder 
toepasbaar 

+ telers, 
technologiebedrijven, 

kennisinstellingen 

Vegetable valley 
(Noord-Hollands 
merk) 

1 markt en 
keten 

Groentebedrijven, 
evt ook andere 

sectoren 

+ (workshop 2) +/- vaker 
geprobeerd  

+ telers, andere 
ketenpartijen 

Zonnepanelen-
landschap 

2 energie 
en 
biobased 

+ 
grondgebonden 

bedrijven 

+ (workshop 2) + innovatief, past 
bij de regio 

+ telers, 
Energyboard, 
energiesector 

Energietuin 2 energie 
en 
biobased 

+ 
grondgebonden 

bedrijven, 
plant/dier 

+ (workshop 2) + innovatief, 
kringloopsluiting 

+ telers, 
Energyboard 
energiesector 

Energiemeters 2 energie 
en 
biobased, 
1 markt en 
keten 

+ alle primaire 
sectoren 

+ (workshop 2) + innovatief, 
combi van 

regionaal product 
en regionale 

energie 

+ telers, 
afzetorganisaties, 

energiesector 

NHN Superapp 1 markt en 
keten 

+ alle 
versproducenten 
en verwerkers 

+ (workshop 2) + innovatief, 
combi van nieuwe 
media en nieuwe 

logistieke 
concepten 

+ telers, keten en 
consumenten 

 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat veel innovatieprojecten zich richten op thema 1 markt en keten (incl. 
logistiek), gevolgd door thema’s 4 duurzame teelt, meer met minder en 6 arbeid en scholing en 2 energie 
en biobased. In sommige projecten is aandacht voor thema 5 clustering en samenwerking. Het thema 3 
gezondheid en welzijn krijgt nog geen aandacht in de projecten. Daarnaast zijn er op meerdere thema’s 
themaverkenningen voorgesteld, het is zelfs denkbaar dat dit op ieder thema gebeurt om de kansen voor 
de regio in kaart te brengen en innovatieprojecten te genereren. 

3.2 De weg naar succesvolle projecten 
Een project met de juiste criteria is nog niet automatisch een succesvol project: Zoals hierboven al 
aangegeven, is het belangrijk om projecten te begeleiden en te sturen vanuit deze criteria. Daarnaast is het 
geen automatisme dat er voldoende en goede projecten en initiatieven worden gevonden die ondersteund 
kunnen worden. In de volgende paragrafen worden de resultaten van de gesprekken en workshops 
samengevat.  

3.2.1 Projectwerving en selectie 
Gezien de portfoliobenadering is sturing nodig bij de werving en selectie van projecten. Projectideeën 
kunnen zich spontaan aandienen, bijvoorbeeld via contact met de projectleider, via Syntens, via Agriboard 
of via een themaverkenning waar een idee ontstaat. Als op bepaalde sectoren en thema’s geen of te weinig 
projecten komen, is actieve werving nodig. Daarvoor zijn enkele routes beschikbaar:  

- via het netwerk (Syntens, Agriboard, DLO, Clusius, Rabobank, LTO, etc.).  
- via open communicatie (websites, oproep in bladen) 
- via ondernemersbijeenkomsten, eventueel thematisch of sectoraal.  

 
Zodra een projectidee in beeld komt, is de volgende procedure aan te bevelen: 

a. Eerste verkenning van het idee met de betrokkenen via een gesprek, bij voorkeur door de 
(toekomstige) begeleider van het project en/of de EFRO projectleider. In dat gesprek wordt het 
idee verder aangescherpt en wordt verkend wat het EFRO project zou kunnen betekenen. De 



 

© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving 28 

verschillende criteria (m.n. commitment van ondernemers en het vernieuwende karakter) worden 
met de betrokkenen besproken. 

b. Bij voldoende commitment van ondernemers vindt toetsing plaats aan de hand van de verschillende 
criteria:  

o Het portfolio: is het idee voldoende aanvullend op de diversiteit van thema’s en sectoren?  
o Commitment van ondernemers: wat is het belang voor de betrokken ondernemers, zijn ze 

bereid om tijd en energie te steken in de uitwerking van het idee?  
o Is het idee voldoende vernieuwend en toekomstgericht? Is het nieuw voor de regio en kan 

het een substantiële bijdrage leveren aan de concurrentiekracht van de agribusiness in de 
regio?  

c. Bij positief resultaat wordt een begeleider aangewezen vanuit het EFRO project, die samen met de 
betrokkenen een plan voor een overzienbare periode (een half jaar tot max een heel jaar) opstelt 
waaruit blijkt wat het EFRO project bijdraagt, inclusief taakverdeling en een begroting. Dit plan 
wordt ter goedkeuring aan de projectleider voorgelegd en bij positieve beoordeling uitgevoerd.  

d. Dit plan is ook de basis voor sturing: als een project van koers verandert, moet er een aangepast 
plan worden gemaakt en voorgelegd, waarbij opnieuw toetsing aan de hand van de criteria 
plaatsvindt.  

 
Wanneer op een thema of sector voldoende projecten gestart zijn, kan de projectleider besluiten om geen 
nieuwe projecten meer te honoreren. Het is dan wel belangrijk om dit goed te communiceren, bijv. via de 
website van Agriboard om de verwachtingen goed te managen. Als het mogelijk is kunnen nieuwe vragen en 
ideeën wellicht doorverwezen worden naar andere projecten of organisaties (LTO-Noord, subsidieregelingen 
van EZ, Kansenkanon van Syntens). Daar ligt waarschijnlijk ook een rol voor de Agriboard organisatie.  
 
 

3.2.2 Themaverkenningen en innovatieprojecten 
Voor enkele thema’s blijkt er behoefte te bestaan om niet gelijk met innovatieprojecten te starten, o.a. 
omdat men al een hele reeks weinig succesvolle initiatieven heeft meegemaakt (arbeidsmarkt) of omdat 
men onvoldoende in staat is om het perspectief van ideeën te beoordelen vanuit de regio (biobased). Een 
goede themaverkenning kan leiden tot één of meer innovatieprojecten. In paragraaf 3.1 is het verschil 
tussen themaverkenningen en innovatieprojecten al min of meer benoemd. De belangrijkste verschillen op 
een rij: 
 
 Themaverkenning Innovatieproject 
Belang Algemeen belang sector/regio Direct belang van betrokkenen 
Wanneer Onduidelijkheid over de kansen 

voor de regio, veel gedaan 
zonder duidelijk resultaat, er 
ontstaan te weinig projecten op 
een thema 

Concreet idee van ondernemers 

Aard van project Analyse van ontwikkeling of 
probleem, verkennen van 
oplossingsrichtingen en ideeën 
om het perspectief te beoordelen. 

Uitwerking van innovatief idee, 
betrekken van de benodigde 
kennis om uiteindelijk een 
investeringsbeslissing te kunnen 
nemen.  

Gewenst vervolg Innovatieproject(en) Investering door betrokkenen, 
eventueel eerst nog een 
vervolgproject (bijv. uitwerken 
businessplan). 
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3.2.3 Begeleiden en sturen  
Innovatieprojecten zijn meestal moeilijk voorspelbaar: ondernemers willen weten wat het (zakelijke) 
perspectief is van idee A. Tijdens de uitwerking van het idee wordt het idee steeds verder aangepast, omdat 
het perspectief daardoor groter wordt. De kans is reëel dat men uiteindelijk met idee B eindigt. Of, wat ook 
vaak voorkomt, men gaat met een onderwerp aan de slag en men komt erachter dat er eerst iets anders 
aangepakt moet worden. 
Vanuit de betrokken ondernemers kan dit volstrekt logisch zijn, voor een project is het soms lastig. De rol 
van de begeleider is daarom tweeledig: begeleid de betrokkenen bij dit zoekproces en zorg dat ze met het 
beste idee eindigen, maar zorg tegelijk voor een goede communicatie hierover met het EFRO project. In 
uitzonderlijke situaties is het denkbaar dat het EFRO-project besluit om de steun aan het idee te stoppen, 
omdat het niet langer aan de criteria voldoet.  
Het sturen op de criteria van het EFRO project is sowieso een belangrijk aandachtspunt: als projecten niet 
langer passen in het portfolio, onvoldoende vernieuwend zijn, het commitment van ondernemers kwijtraken 
of de samenwerking stukloopt, is het belangrijk om bij de sturen en eventueel de stekker uit een project te 
trekken. Uit de ervaringen van de workshopdeelnemers (zie bijlage 2 en 3) blijkt dat veel teleurstellende 
projecten te maken hebben met ‘te lang doorgaan op iets waar geen perspectief in zit.’ Hier ligt ook een 
grote rol voor de begeleider, die idealiter met de betrokkenen constateert dat het project niet langer aan de 
criteria voldoet, vervolgens of het project helpt bijsturen of het project gezamenlijk beëindigt. In dat laatste 
geval komt het resterende budget vrij voor nieuwe projecten.  
 

3.2.4 Inbedding in regionale ontwikkelingen en structuren 
De grote uitdaging van het project Agrivizier is om te werken aan continuïteit in ontwikkeling en innovatie. 
Volgens de opzet van het project wordt daar op drie manieren aan gewerkt: 

a. Door innovatieprojecten met ondernemers, waarin ondernemers zelf het belang hebben 
dat de opgedane kennis wordt omgezet in investeringen.  

b. Door het organiseren en versterken van een innovatief netwerk in de regio, via 
themabijeenkomsten en binnen projecten en door de (nieuwe) samenwerking tussen 
kennisinstellingen, ondernemers, onderwijs en adviseurs binnen het project. 

c. Door verbindingen te leggen met andere netwerken, initiatieven en platforms in de regio, 
zoals de andere Boards, de Agritech Campus, en LTO-Noord projecten. Deze verbinding is 
maatwerk: directe samenwerking, gezamenlijke financiering, kennisuitwisseling, bestuurlijk 
overleg etc. Hierbij valt te denken aan samenwerking met projecten en initiatieven in 
andere Boards en Greenports. 

Specifiek aandachtspunt is de verbinding naar nieuwe initiatieven die tijdens het Agrivizier project ontstaan.  
Al tijdens de ontwikkeling van de Kennis- en Innovatieagenda werd duidelijk dat in Noord-Holland een 
AgriTechCampus wordt ontwikkeld.  Doel is een structurele inhoudelijke samenwerking tot stand te brengen 
tussen onderwijs, kennisinstellingen en bedrijfsleven op thema’s en programmalijnen die voor de Noord-
Hollandse agribusiness van cruciaal belang zijn. Samen met regionale partners wordt er gebouwd aan 
producten en diensten die bijdragen aan een optimaal klimaat om te leren, te werken, te onderzoeken en te 
innoveren. Vizier op de Toekomst is vooral gericht op projectmatige samenwerking tussen het bedrijfsleven, 
kennisinstellingen, advies en onderwijs. De AgriTechCampus zou de ontwikkelde kennis in deze initiatieven 
en de intensieve samenwerking met de kennisinstellingen kunnen borgen in een staande organisatie 
Samenwerking is nu nog niet aan de orde, want dit initiatief bevindt zich nog in de planfase. Juist omdat 
AgriTechCampus de verbinding tussen onderwijs en innovatieve ondernemers wil versterken, zou Agrivizier 
omgekeerd bij kunnen dragen aan de AgriTechCampus: Innovatieprojecten van Agrivizier bieden de 
gelegenheid om studenten te verbinden aan innovatieve ondernemers en daarvan te leren vanuit 
AgriTechCampus. Een andere suggestie hierbij is om een van de Agrivizier partners verantwoordelijk te 
maken voor de verbinding, wat voor AgriTechCampus logischerwijs bij Clusius College ligt als betrokken 
onderwijsinstelling.  
 

3.2.5 Communicatie  
Omdat het EFRO-project graag een zo groot mogelijke bijdrage wil leveren aan de concurrentiepositie van 
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de regionale agribusiness. Dat betekent niet alleen dat de projecten worden beoordeeld op de potentiële 
bijdrage en dat samenwerking voorwaarde is voor elk project, maar ook dat de resultaten van de projecten 
beschikbaar zijn voor andere ondernemers in de regio. Dat vereist wel zorgvuldige communicatie, allereerst 
naar de betrokken ondernemers: zij investeren hun tijd in de uitwerking van een idee waar ze belang bij 
hebben, terwijl anderen er mogelijk ‘gratis’ van mee profiteren. Als dit een belangrijke zorg wordt voor 
betrokken ondernemers, kan dit ten koste gaan van de projecten zelf. Het is daarom belangrijk om het te 
bespreken en vooral te kijken naar de inhoud (wat wordt er gecommuniceerd?) en de voorwaarden 
(bijvoorbeeld wanneer, door wie?) en daar afspraken over te maken.  
Overigens is het denkbaar dat sommige innovatieprojecten een groot belang hebben bij opschaling: denk 
aan ondernemers die een product of dienst ontwikkelen die ze daarna commercieel aanbieden aan 
collega’s. Deze projecten zijn (bij succes) ook gebaat bij grootscheepse communicatie.  
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Bijlage 1 Interviewlijst en deelnemerslijst workshops 

Geïnterviewde personen 
Dhr. Bas de Boer, Rabobank Hoorn e.o. 
Dhr. Jan-Willem Breukink, Incotec 
Mr. Jacques Dekker, manager Agriboard 
Dhr. Han ter Heegde, gemeente Heerhugowaard en lid Agriboard 
Dhr. Paul Korting, ECN 
Dhr. Rob van Mechelen, Syntens 
Dhr. Thijs Pennink, Kamer van Koophandel 
Dhr. Roland Peerenboom en dhr. Erwin Cardol, Seed Valley 
Dhr. Rien van Tilburg, Clusius college 
Dhr. Nico Verduin, LTO-Noord 
 
Voorbereidende workshop 9 februari 2012  
Dhr. Bas de Boer, Rabobank Hoorn e.o. 
Mr. Jacques Dekker, Agriboard 
Dhr. Peter Graven, Provincie Noord-Holland 
Dhr. Arend Krikke, projectleider EFRO Vizier op de Toekomst 
Dhr. Gerard Oud, Clusius College 
Mw. Maureen Schoutsen, Wageningen UR (projectteam KIA) 
Mw. José Vogelezang, Wageningen UR 
Dhr. Pieter de Wolf, Wageningen UR (projectteam KIA) 
 
 
Eerste workshop 27 maart 2012  
Dhr. Bas de Boer, Rabobank Hoorn e.o. 
Dhr. Jan-Willem Breukink, Incotec 
Mr. Jacques Dekker, Agriboard 
Dhr. Peter Graven, Provincie Noord-Holland 
Dhr. Arend Krikke, projectleider EFRO Vizier op de Toekomst 
Dhr. Peter Luttik, DoTank (projectteam KIA) 
Mw. Annelies Maas-van ’t Hof, Provincie Noord-Holland 
Dhr. Rob van Mechelen, Syntens 
Dhr. Roland Peerenboom, Seed Valley 
Dhr. Niek Persoon, Hogeschool InHolland 
Dhr. Jan Pronk, BioLake B.V. 
Dhr. Gerard Oud, Clusius College 
Mw. Maureen Schoutsen, Wageningen UR (projectteam KIA) 
Dhr. Pieter de Wolf, Wageningen UR (projectteam KIA) 
Dhr. Niels Zuurbier, vollegrondsgroenteteler en LTO-Noord  
Mw. Rosaline Zuurbier, Zuurbier Rozen 
 
Tweede workshop 14 juni 2012 
Dhr. Wim Blijdorp, akkerbouwer 
Dhr. Kees Botman, vollegrondsgroenteteler 
Dhr. Gerard Broersen, Mts. Broersen (spinazieteelt en –verpakking) 
Mr. Jacques Dekker, Agriboard 
Dhr. Martijn Grosman, Clusius College 
Dhr. Andreas Hofland, Syntens 
Dhr. Arthur Kerckhaert, akkerbouwer en AppsforFarming 
Mw. Stefanie de Kool, Wageningen UR (projectteam KIA) 
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Dhr. Aad Kraakman, Laan Flora Facilities en Koelhuis WFO 
Dhr. Arend Krikke, projectleider EFRO Vizier op de Toekomst 
Dhr. Jan Mantel, LTO-groeiservice en tulpenbroeierij 
Dhr. Richard Meester, Quest Innovations 
Dhr. Ton Slagter, bloemkoolteler 
Dhr. Hans Stam, Rolan Robotics 
Dhr. Jan Swaag, melkveehouder 
Dhr. Jan Uitentuis, BeemsterBeleving 
Dhr. Kees de Wit, Germaco  
Dhr. Pieter de Wolf, Wageningen UR (projectteam KIA) 
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Bijlage 2 Verslag workshop 27 maart 2012 

1. Voorstelronde 
Uitkomsten kennismakingsronde 
In de kennismakingsronde heeft een ieder iemand anders voorgesteld en daarbij ieders meest verrassende 
en meest teleurstellende innovatieproject benoemd, en belangrijkste les hieruit: wat verklaart de verrassing 
en de teleurstelling.  
 
Verrassing Teleurstelling  
Enthousiasme, eigen verhaal, maakt dingen 
mogelijk 

Te lang doorgaan met verkeerde partners 

Vleesvervanger van planten/NL groente = hoge 
kwaliteit  

Verkeerde ondernemer 

Nieuwe ideeën in NL zonder landbouw Gebrek aan samenwerking en vertrouwen 
Cross-overs GGZ – Agribusiness, interesse en 
kansen 

Te goed idee, niet willen delen 

Tempo in ontwikkelingen Lokaal denken 
Dromen kunnen uitkomen, landbouw en natuur 
combinaties 

Veel praten over grote vraagstukken, komt niet 
tot realisatie, partners haken af 

Seed Valley op de kaart door goede 
samenwerking 

Mislukking Floriade NH-N. Innovatieve aanpak 
kwam niet over 

Ziekzoekmachine, ondernemers wilden harder Project kost veel tijd 
Energie rond Agribusiness NH-N Beleid, wet- en regelgeving 
Door kleine dingen ontstaan mooie projecten Ideeen uit onderzoek landen niet 
Samen succesvol plan gemaakt voor RO met 
ondernemers 

Met mooie plannen van ondernemers wordt 
door overhead niets mee gedaan 

Topsectoren, rol bedrijfsleven Vraag: topsectoren?  
Seed Valley, verbinding met het onderwijs Weinig regie vanuit overheid Topsectoren 
Veel gedaan aan milieuvriendelijkheid, in de 
regie 

Samenwerking op verschillende niveaus niet 
gelijk 

 Papieren tijgers 
 Systeemdenken ontbreekt 
 
 
2. Introductie op het EFRO project en programma 
EFRO heeft als doel: versterking concurrentiepositie Agribusiness NH Noord. Middel: kennis en innovatie, 
betrokkenheid onderwijs en onderzoek. 
Opzet EFRO: innovatieclusters en wetenschappelijke verkenningen als kern. Aangestuurd door Kennis- en 
Innovatieagenda. Communicatie van resultaten als derde onderdeel.  
Na 8 interviews met belanghebbenden in de regio wordt vandaag, 27/3, een bijeenkomst gehouden om de 
kennis- en innovatieagenda vorm te geven. Vanmiddag wordt geen kant- en klare agenda opgeleverd, maar 
een kader voor het projectteam om deze te kunnen uitwerken.  Ambitie voor de agenda: aansluiten bij de 
ontwikkelingen in de regio en aansturen van uitvoering van het project. Deelnemers van vandaag: mensen 
met overzicht over de ontwikkelingen in de regio en mensen met ervaring in innovatieprojecten.  Het 
programma: wat zou er kunnen gebeuren in het gebied? Hoe zorgen we ervoor dat het project daar 
maximaal op aansluit en blijft aansluiten? Hoe richten we het project zo in, dat het geld zo effectief mogelijk 
wordt besteed?  
 
 
3. Omgevingsscenario’s  
Voor het opstellen van de Kennis- en Innovatieagenda is gekozen voor de methode van 
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Omgevingsscenario’s. Deze methode is bij uitstek geschikt voor de uitdaging van het EFRO-project: deze 
methode helpt bij het systematisch nadenken over de toekomst, maar ook bij het vertalen van 
toekomstscenario’s naar keuzes en acties nu.  
De methode van omgevingsscenario’s is daarom gebaseerd op het fundamentele gegeven van onzekerheid 
bij toekomstverkenningen. Kunnen wij de onzekerheid systematischer verkennen, zodat we ons daarop 
kunnen voorbereiden? De methode maakt daarbij onderscheid tussen verschillende typen onzekerheden:  
• Onzekerheden in de context: ontwikkelingen waar wij geen invloed op hebben.  
• Transactionele onzekerheden: ontwikkelingen waar wij beperkt en/of indirect invloed op hebben; 
• Strategie: keuzes en ontwikkelingen waar wij direct invloed op hebben. 
Voor het ontwikkelen van scenario’s zijn contextuele onzekerheden het meest relevant, vooral de 
onzekerheden met een hoge impact op het project of de onderneming. Door scenario’s te maken op basis 
van de factoren met de grootste mate van onzekerheid en de grootste impact op het project, is het 
mogelijk om strategische keuzes zo goed mogelijk af te stemmen op een onzekere toekomst.  
 
Intermezzo: 
Waardecreatie model. Hoe voegt het EFRO project waarde toe aan de Agribusiness in de regio? Peter Luttik 
presenteert het denkmodel van de Nederlandse agrosector. De kracht van de sector is altijd geweest: 
samenwerking in kennisontwikkeling en lobby. Iedereen profiteert hiervan, o.a. via gezamenlijke 
investeringen in kennis en onderzoek en belangenbehartiging naar overheden, zonder de onderlinge 
concurrentiepositie van bedrijven te verzwakken. Dit mechanisme is zelfversterkend en daarom erg 
krachtig. Projecten zoals het EFRO project zijn een middel om deze samenwerking te ondersteunen, dit past 
ook bij Agriboard’s ‘verbeteren door verbinden’.  
 

 
 
De deelnemers zijn in twee groepen opgedeeld. Groep 1 ging aan de slag met scenario: ‘Markt vraagt grote 
volumes tegen beperkte marges, blijft renderen voor de sector’ (‘commodity’-denken). Groep 2 ging aan de 
slag met scenario: ‘Grote volumes niet meer rendabel, markt diversifieert naar niches’ (niche markt en ‘local 
for local’-denken’).    
Deelnemers maakten keuzes uit diverse scenariokaarten met variabelen:  

- (5 à 6 kaartjes uit alle categorieën) die bij scenario passen, waar we geen invloed op hebben 
(contextueel): zoals de energieprijs, de koers van een volgend kabinet en de welvaart in Nederland;  
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- 3 kaartjes die bedreigend zijn (transactioneel, Nederland/regio) voor de agribusiness in dit 
scenario, zoals de steun voor de agribusiness vanuit de provincie en het economisch succes van 
bedrijven in de regio  

- 1 à 2 kaartjes met nieuwe kansen. 
Vervolgens zijn krantenkoppen bedacht passende bij dit scenario om een beeld te krijgen van de toekomst 
(2020) in dit scenario.   
 
Uitkomsten omgevingsscenario’s: 
 
Groep 1: ‘commodity’-denken 
 
Sector beeld – dynamisch innovatief 
 
 
 
 
 
 
Succes bedrijven – nieuwe focus  
 
 
 
 
Investeringen – meest privaat 
 
 
 
 
 
Energieprijzen – hoge energieprijzen 
 
 
 
 
 
Dierziekte uitbraak – nieuwe oplossingen 
 
 
 
 
 
Welvaart in NL – hernieuwde groei 
 
 
 
Succes bedrijven – kosten reductie focus 
 
 
 
 
 
Opvolgingstekort – veel nieuwe interesse 
 
 

ArbeidskAnsen volop in Agrosector 

1ste bedrijf in mArkerwAArd 
geopend 

buitenlAnd bezoekt seed vAlley 

incotec krijgt 
innovAtieprijs 

noordzee drooggelegd 

pensioenfonds mAAkt Agrifonds 
voor innovAtie 

Agri noord-HollAnd noord trekt 
investeerders 

kAs = 
energiebron tomAten grAtis door Hoge 

energieprijzen 

beste vlees komt uit noord-
HollAnd noord 

zorg: nl economie met 10% gegroeid 

nederlAnd 
energieneutrAAl 

nl wereldkAmpioen 
diergezondHeid 

robotisering in optimA formA 

opleiding bedrijfsopvolging = vol! 

sector groeit met 8 % 

nl tuinbouw 
lAAgste 
‘footprint’ 

meer met minder succesvol in 
noord-HollAnd 

virus 
verbAnnen 
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Regionale agrarische grondwaarde – gaat gelijk op met economische groei 
Arbeidsmarkttekort – kwaliteitsprobleem opgelost 
 
 
 
 
 
Kapitaalkosten – corporate 15% 
 
 
 
Technologische ontwikkeling – verkeerde paarden, doodlopende weg 
 
 
 
 
Ruimtelijke ordening – ongewijzigd 
 
 
 
 
 
Samenwerking ondernemers – ieder voor zich 
 
 
 
 
 
Groep 2: niche markt en ‘local for local’-denken 
 
 
Regelgeving – nieuwe regels en beperkingen + op duurzaamheid gerichte regelgeving 
 
 
 
 
 
 
Rol Provincie – landbouw geen prioriteit 
 
 
 
 
Arbeidsmarkt tekort /veel exits/opvolgingstekort: uitdaging = vinden juiste mensen die niche-kant op willen 
en kunnen 
 
 
 
 
Ruimtelijke ordening – hoge prijzen (o.a. vanuit fiscaliteit – minder belastingvoordeel) 
 
 

       lAndscHAp verrommelt 

leegloop Afzet coöperAties 

lAndbouw in top pick lijst Abn Amro 

sector legt de lAt Hoog 

‘groene griepgolf’ in noord-HollAnd 
kwekersrecHt 
verdwenen 

westlAnd verdwijnt onder 
woningbouw en recreAtie 

geen ruimte voor 
scHAAlvergroting 

scHolen vinden elkAAr 

beste onderwijs in nederlAnd 

sector zoekt HoogwAArdig 
personeel 

ondernemer vertrekt nAAr polen 
ivm ro-beleid 

overHeid doodt lAnd- en 
tuinbouw 

AgrAriers stoppen met 
bedrijv vAnwege regelzucHt 

dAling rendement boer zet door 

vergrijzing! 

plAttelAnd loopt leeg 

import lAndbouwproducten 
steeds goedkoper 

Quote: 30 grondspeculAnten in Q500 
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Marktgerichte ontwikkelingen – doorbraken snelle brede adoptie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dier- en plantenziekten – frequente uitbraak 
 
 
 
Welvaart in NL – langdurige stagnatie 
 
 
 
 
Ruimte voor landbouw – verdwijnt  
 
 
 
 
Sector beeld – maatschappelijk zorg (‘daar wil je bij horen’) 
 
 
 
 
 
 
 
4. a) Uitwerking naar agribusiness: hoe worden thema’s ingevuld in de scenario’s ?:  
 
De thema’s zijn afkomstig uit de interviews en diverse visiedocumenten van o.a. Agriboard en provincie 
Noord-Holland. Deze thema’s zijn aan de beide groepen voorgelegd, getoetst en aangevuld waar nodig, 
waarna 3 thema’s zijn gekozen voor verdere uitwerking.  
 
Groep 1: ‘commodity’-denken 
 
Benoemde thema’s + prioritering (aantal kruisjes) 
- Logistiek (1) 
- Arbeidsmarkt (3) 
- Technologie (5) 
- Biobased (incl. reststromen) (1) 
- Energie 
- Rassen en gewassen (1) 
- Water (1) 
- Gezondheid (4) 
- Marktorientatie (2) 
- Kennis en onderzoek (6) 
 
Groep 2: niche markt en ‘local for local’-denken 
 

tuinbouwflAts in HAvengebied 

gezondHeid zorgt 
voor verdere 
ontwikkeling 
lAndbouw 

streekproducten is mArktleider geworden bij 
de meeste supermArktketens 

de nederlAndse lAnd- en 
tuinbouw is 100% duurzAAm en 
dicHtbij 

consument zorgt 
voor grote 
verAnderingen in 
Agrisector 

AArdAppelziekte structurele 
bedreiging gezondHeid 

AArdAppelziekte lijkt onder 
controle 

20% vAn de nederlAnders onder 
Armoedegrens – steeds meer 
mensen gAAn eigen groente 
verbouwen 

bestedingen luxe Artikelen 
enorm gedAAld: nl bAck to bAsic 

lAAtste boer vedwijnt uit 
gemeente Hoorn locAl for locAl komt tot bloei 

door scHAArste grond 

nederlAnders leven 20% lAnger 
door eten HollAnds voedsel 

tHAise plofkippen producent 
AAnsprAkelijk gesteld voor 
HArt- en vAAtziekten  
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Benoemde thema’s + prioritering (aantal kruisjes) 
- Logistiek, keteninrichting (incl internet / snelheid producent – consument) (4) 
- Arbeidsmarkt, high end (1) 
- Technologie (1) 
- Biobased, cascadering (1) 
- Energie 
- Rassen/gewassen specialistische rassen (4) 
- Water 
- Marktontwikkeling, niche + marketing (6) 
 
 
4. b) Uitwerking 3 prioritaire thema’s per groep. Hoe wordt dit ingevuld? (vanuit ieders 

eigen sector gedacht)  
 
Groep 1: ‘commodity’-denken - ideeën binnen 3 prioritaire thema’s: 
Kennis & onderzoek: 
Hoe aansluiten/aansturen grote agenda’s? 
Gezonde producten uit Nederland – effecten op menselijke gezondheid -> concurrentiepositie NL 
Sector! Kennis van consument – markt/consumentenonderzoek, gebruik nieuwe media 
Productkwaliteit in keten – robuuste producten toespitsen op diversiteit markt 
Logistiek/houdbaarheid – nieuwe media en nieuwe afzetketens 
Brede toepassing van nieuwe kennis 
Energie-productie als nieuw bulkproduct 
Teeltsysteem met meer kg/ha 
Arbeid – robotisering 
Sensortechnologie 
Nieuwe rassen  
Samenwerking tussen ondernemers 
Management primaire bedrijven + keten 
 
Technologie: 
Arbeidsbesparing 
Arbeidskostenbesparing 
Zeeteelt 
Risicogevoelige werkzaamheden, routinematig werk 
Veredeling wieren 
Nieuwe teeltsystemen ontwikkelen 
Detectie/vision technologie 
Precisielandbouw (breed) 
Groeilicht technologie (o.a. LED) – maatschappelijk draagvlak? 
Teelt uit de grond – oplossing bodem en waterproblemen 
Productieverhoging 
Productiviteit/ha. omhoog 
Ontwikkelen communicatiemiddelen 
Kennisuitwisseling, netwerken 
 
Gezondheid & welzijn: 
Consument ‘weet wat je eet’ 
Gezondheid en smaak combineren 
Voorlichting 
Gezondste producten ter wereld uit NHN - dit moet iedereen weten! 
Combi met zaadindustrie 
Voorkomen van ziektes 
Veilige producten 
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Bewaring optimalisatie (t/m de consument) 
 
 
Groep 2: niche markt en ‘local for local’-denken - ideeën binnen 3 prioritaire thema’s: 
 
Marktontwikkeling, niche + marketing 
Ruilhandel komt terug 
Burgers gebruiken grond bij boeren voor eigen groenteteelt 
Land- en tuinbouw voor de Henk en Ingrids - school bij mensen thuis, ondernemers geven cursussen 
Boeren begeleiden activiteiten bij zorginstellingen – procesbeheersing, inbreng technische snufjes e.d. 
Nederlanders steeds meer verzamelaars uit natuur (walnoten, paddenstoelen e.d.) 
Herbenoemen studies met ‘sexy’ namen om meer studenten te krijgen voor landbouwrichtingen 
Grondprijzen openbaar maken 
Grondbank NV 
‘Community agriculture’ rondom bejaardentehuizen 
Grondkwaliteit: telen op water, teelt uit de grond 
Klimaat gecontroleerde kassen 
Beleving! Niet de standaard kool, maar de speciale tomatenrassen 
 
Rassen/gewassen 
Oplossing zoeken in biologie ipv chemie 
Multiculturele landbouw – exotische gewassen 
 
Logistiek/keteninrichting 
Leveren via tuincentra 
Halen van ‘high potentials’ uit bv Afrika naar Nederland, zij weten al hoe local for local werkt 
Opzet als in wietteelt, verbouwen exotische producten 
Ananas uit tuincentrum voor thuiskweek 
Landbouw en zorginstellingen cross overs 
 
 
5. Strategische opties 

 
De deelnemers is gevraagd ‘aan welk thema/project ga jij trekken als je morgen op straat staat?’ (voor de 
‘ouderen’: waar je zelfs na je pensioen nog tijd in steekt; voor de ‘jongeren’: waar je na twee jaar geld aan 
verdient)  
 
Projectideeën pitch + prioritering*: 
 
Nr Wie Wat 1 2 3 
1 Gerard Marktplaats voor studentopdrachten  x x 
2 Nico Consumenten panel vanuit agrosector aangestuurd xx x xxx 
3 Bas Kennisbank agribusiness van de toekomst (sector – consumenten)  x  
4 Niek Bij elkaar brengen van partijen -> nieuwe partijen (chemie, gezondheid, 

…) 
x  x 

5 Niels NL product als de allerbeste, sector en keten, communicatie, 
merkontwikkeling  

xxx x  

6 Jan Meerwaarde uit agrarische reststromen  x xx 
7 Rob Nieuwe producten uit planten x x x 
8 Rosalie Telers investeren samen in nieuwe locale niches -> begeleiden + 

marketing 
xxx x  

9 Arend Groep ondernemers aan de slag met nieuwe technologie ‘van buiten’ 
(arbeid/kwaliteit) 

 xx  

10 Jacques ‘Agrocommunity’ (senioren, gezondheid, welzijn)   x xxx 
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11 Peter G. ‘pensionado community’   x  
12 Maureen Woonwerkcentrum tbv vitaliteit dorpen (kinderen, ouderen, multiculti-

groenten, volkstuinen) 
x   

13 Peter L. Virtuele boer    
* deelnemers konden 3 kruisjes zetten: het voor hen meest aansprekende project op eerste plaats; project op 2de plaats; en project 
op 3de plaats. Schuin gedrukt de projecten waaraan de deelnemers de meeste prioriteit hebben gegeven. 
 
Uit deze ronde komt een grote diversiteit aan  criteria naar voren. Deelnemers is gevraagd om in tweetallen 
uit de beide groepen ieders idee te vertalen naar het scenario van de ander (ronde 1). In ronde 2 is 
uitgewerkt waarom dit een goed idee is (top-3 redenen). 
 
Uitkomsten criteria (+ aantal keer genoemd): 
Imago versterking 
Draagvlak Seed Valley 
Value added 
Ondernemer betrokkenheid (2 x) 
Wereldvoedsel probleem 
Marktkennis 
Incl. milieuwetgeving (duurzaam) (2 x) 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) 
Zorg/welzijn/maatschappelijke waarde 
Kostenbesparing 
Innovatie focus 
Gezondheid 
Consument gedreven (2 x) 
Verbindingen leggen (3 x) onderwijs (2 x)/sectoren 
Leefbaarheid platteland 
Communicatieplan (2 x) 
Regie 
Merk 
Commitment/Robuust 
 
 
6. Reflectie Arend Krikke (Projectleider EFRO) 
 
Met het project ‘Vizier op de toekomst’ willen we de agribusiness in Noord-Holland Noord versterken door 
gezamenlijk en gestructureerd aan innovaties te werken. De discussies van vandaag helpen om zicht te 
krijgen op belangrijke thema’s bij verschillende toekomstscenario’s. We zullen zo’n workshop nog een keer 
herhalen met een groep die vooral bestaat uit belangrijke ondernemers uit de regio, want het aandeel 
ondernemers was vandaag beperkt, terwijl betrokkenheid en commitment van ondernemers juist essentieel 
is voor het slagen van project! Vervolgens wordt de workshop jaarlijks herhaald om te kijken of we nog op 
de goede lijnen zitten. 
In het vervolg van het project gaan we stapsgewijs met totaal 16 projecten aan de slag met innovaties ‘van 
morgen’, passend bij de thema’s. Het aantal innovatieprojecten is dus beperkt, cruciaal is commitment van 
ondernemers. Overigens opvallend dat, zoals Niels Zuurbier ook al opmerkte, de ideeën met het meeste 
draagvlak in de discussies afkomstig waren van de drie ondernemers. Het is belangrijk dat we daar snel 
mee aan de slag gaan. 
Het blijkt dat we een goede vorm hebben gekozen, want er zat volop energie op: dank aan iedereen die 
vandaag een hele dag heeft geïnvesteerd in de workshop en veel dank aan Maureen Schoutsen, Pieter de 
Wolf en Peter Luttik voor de voorbereiding en organisatie. 
 
 
7. Afsluiting  
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Bijlage 3 Verslag workshop 14 juni 2012 

1. Teleurstellende en verassende projecten van deelnemers  

Samenvatting teleurstellingen:  
- Projecten met veel ‘beloftes’, die uiteindelijk niet uitkomen. Fabrikanten/ontwikkelaars zijn te 

positief over hun idee/product, subsidieprojecten gaan op aan adviseurs en deskundigen en leiden 
niet tot een toepasbaar resultaat voor de praktijk.  

- Initiatieven die ten onder gaan door verdeeldheid in de sector. 
- Projecten die stranden door overheidsbeleid (subsidieaanvraag afgewezen, beleid gewijzigd) of 

slechte aansturing en communicatie met bewoners van het gebied (Wieringerrandmeer) 

Samenvatting verrassingen: 
- Diverse projecten die succesvol waren door goede samenwerking (bedrijfsverplaatsing, 

inkoopcombinatie, samenwerking bollengebieden). 
- Projecten met een resultaat waar ondernemers wat aan hebben (bijvoorbeeld tulpenbosmachine of 

een app).  

 
2. Het project 

Arend Krikke (projectleider) licht kort toe wat het project ‘Vizier op de Toekomst’ inhoudt en wat het doel is 
van de bijeenkomst. Project wil de agribusiness in Noord-Holland Noord versterken door kennis en 
innovatie. In de bijeenkomst willen we twee dingen doen: toetsen welke thema’s belangrijk zijn voor de 
toekomst en ideeën van ondernemers inventariseren die vanuit het project ondersteund kunnen worden. De 
komende maanden zal het project keuzes maken welke projectideeën opgepakt worden, in overleg met het 
bestuur van de Agriboard.  
 

3. Scenario’s  

Scenario I grootschalige productie met 
beperkte marges is rendabel voor Noord-
Holland 

Scenario II productie van producten met 
toegevoegde waarde voor nichemarkten 
 

In dit scenario is het ook in de toekomst lonend om 
grote volumes te produceren met beperkte marges. 
De ontwikkelingen die bij dit scenario passen, zijn 
een gelijk speelveld in Europa (regelgeving, 
subsidies), een maatschappelijk imago als 
innovatieve en dynamische sector, ruimtelijke 
ordening met ruimte voor groei (o.a. herverkaveling), 
samenwerking tussen ondernemers, snelle 
ontwikkeling van nieuwe technologie waardoor de 
efficiëntie van de productie wordt verbeterd. Deze 
productie is ook duurzaam, omdat grondstoffen 
efficiënt worden gebruikt. Kortom: Noord-Holland als 
het efficiënte productiegebied van Europa.  
 

In dit scenario kunnen Noord-Hollandse agrarische 
bedrijven een goede boterham verdienen door 
producten met toegevoegde waarde te leveren aan 
markten die daarvoor betalen. Nichemarkten is 
breder dan ‘local for local’, het gaat om markten die 
betalen voor een meerwaarde van een product, kan 
dus ook internationaal zijn (Europa als regio).  
Een welvarend Nederland, private investeringen in 
agrarische bedrijven en in innovaties, een markt die 
duurzame producten stimuleert en een hoge 
energieprijs passen bij dit scenario. Samenwerking 
tussen ondernemers is belangrijk om meerwaarde 
voor het Noordhollands product te realiseren. De 
provincie zou ruimte moeten bieden voor landbouw 
en de ontwikkeling moeten steunen.  
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4. Thema’s  

Hieronder per scenario de belangrijkste thema’s voor de toekomst. Tussen haakjes de score (deelnemers 
konden 3 punten verdelen over de verschillende thema’s). De drie meest gekozen thema’s zijn vetgemaakt.  
Scenario I grootschalige productie met 
beperkte marges is rendabel voor Noord-
Holland 

Scenario II productie van producten met 
toegevoegde waarde voor nichemarkten 
 

- Logistiek en infrastructuur (1) 
- Markt/vermarkting (8) 
- Arbeidsmarkt (2) 
- Technologie (4) 
- Biobased (0) 
- Energie (0) 
- Gezondheid (0) 
- Rassen en gewassen (1) 
- Water (0) 
- Bodemkwaliteit (0) 
- Ondernemerschap (8) 

- Logistiek (3) 
- Markt (5) 
- Arbeidsmarkt aanbod/vraag (1) 
- Technologie (2) 
- Biobased (0) 
- Energie (5) 
- Gezondheid (0) 
- Rassen en gewassen, seed business (1) 
- Water (0) 
- Bodemkwaliteit (1) 
- Maatschappelijke acceptatie (4) 
- Ondernemerschap (2) 

 
De niet gekozen thema’s zijn niet onbelangrijk, ze hangen samen met elkaar. De gekozen thema’s zijn 
volgens de deelnemers het meest belangrijk, hebben prioriteit. Voorbeeld: marktontwikkeling leidt tot betere 
infrastructuur, maar infrastructuur leidt niet vanzelf tot een betere vermarkting.  
Hieronder de samenvatting van de uitgewerkte thema’s per scenario.  
Scenario I grootschalige productie met 
beperkte marges is rendabel voor Noord-
Holland 

Scenario II productie van producten met 
toegevoegde waarde voor nichemarkten 
 

Markt/Vermarkting 
 

- Hoge kwaliteit en lage kostprijs 
- Sterke merken 
- Marktleiderschap door samenwerking  
- Bedrijven hebben marketingbudget 
- Samenwerking, maar hoe? (krachtige 

leiders?) 
 

Markt 
 

- Eigen merken 
- Alternatieve afzetkanalen, bijv. 

internetconcept 
- Paraplumerk (Noord-Holland) 
- Inspelen op populaire thema’s 
- Local for local 
- Ontwikkeling en innovatie, dynamisch 
- Onderscheidende producten 

 
Technologie 
 

- Automatisering, robotisering, vervanging 
van arbeid (vb. oogstmachines).  

- Verhoging van de productie per m2 
(gestapelde teelt) 

- Energiebesparing 
- Monitoring dier- en gewasgezondheid 
- Tracking & tracing, GPS 

 
Samenwerking tussen ondernemers, ontwikkelaars 
en machinebouwers is nodig.  
 

Energie 
 

- Productie is CO2- en energieneutraal, 
toegevoegde waarde voor producten 

- Energie uit zon, wind en biomassa 
- Energie ook local for local 
- Clustering van producenten en gebruikers 

(Agriport) 
- Van gebruiker naar producent 
- Gebruik van restwarmte 
- Branchevreemde samenwerking 
- Maatschappelijk geaccepteerd (promotie) 

Ondernemerschap 
 

Maatschappelijke acceptatie 
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Van boer/tuinder naar ondernemer, bedrijven 
worden groter en complexer: 

- Visie, strategie 
- Organisatie 
- Omgaan met medewerkers, P&O 
- Logistiek en markt  
- Opleidingsniveau gaat omhoog 
- Sociale vaardigheden 
- Kennis  
- ICT 
 

- Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
- Energie, omgeving etc. 
- Beeldvorming 
- Bedrijven openstellen voor consumenten 
- Partnerschap met maatschappelijke 

organisaties 
- License to produce 
- In gesprek met kritische burgers 
- Van Footprint naar Foodprint 
- Proactief optreden als regionale sector 

(organisatie nodig?) 
 

 
5. Ideeën van ondernemers 

Idee 1 Ondernemerschap 
Een goede ondernemer moet verschillende kwaliteiten hebben. Noord-Hollandse ondernemers zijn goed in 
het produceren van een goed product, ze zijn nuchter en werken hard, maar op andere punten kan/moet er 
wel wat verbeterd worden. Leren van elkaar is belangrijk. 
Rabobank, LTO, medeondernemers zijn nodig voor dit idee. Sluit ook aan bij Idee 2.  
Naam: Kees Botman, ondersteund door Jan Swaag 
 
Idee 2 Digitale studieclub 
Steeds meer bedrijfsgegevens zijn digitaal. Dat maakt vergelijking tussen bedrijven makkelijker en kan 
daarom gebruikt worden in studiegroepen. Kan voor alle sectoren en bestaat sinds enkele jaren in de 
bollenbroeierij.  
Sluit aan bij onderdeel 1: kun je ondernemers laten leren van elkaar over verschillende thema’s waar 
bedrijfsdata voor beschikbaar is? Bedrijfsmanagementsystemen, bodemgegevens, etc.  
Naam: Jan Mantel, ondersteund door Jan Swaag 
Score 2 
 
Idee 3 Optimalisatie afstelling koelinstallaties 
Koelinstallaties zijn vaak slecht afgesteld, waardoor de productkwaliteit (onnodig) achteruit gaat en het 
energieverbruik te hoog is. Installateurs missen de kennis van het product en adviseurs en telers missen de 
kennis van de installaties.  
Een netwerk/studiegroep van eigenaars van koelinstallaties met installateurs en adviseurs? Kan ook 
aansluiten bij Idee 2. 
Indiener: LFF/WFO 
Score 6 
 
Idee 4 Kolenboorinstallatie 
Voor de groentesnijderij wordt de kern uit de kool geboord. Dat gebeurt handmatig, omdat de kool gericht 
moet worden. Met visiontechnieken en robotisering zou dit proces sneller en efficiënter kunnen, de kwaliteit 
kan mogelijk ook beter. Er is markt voor, zowel in NL als in andere delen van de wereld.  
Lastig bij deze concepten: ondernemers willen het eerst zien werken, maar om zover te komen is een grote 
investering nodig (geldt ook voor idee 5). Een vooronderzoek is wenselijk naar haalbaarheid, vervolgens is 
het nodig dat een prototype gerealiseerd wordt. 
Naam: Rolan/Quest, interesse van Jan Swaag en Jan Mantel (voor andere toepassingen) 
Score 14 
 
Idee 5 Automatische champignonplukker 
Champignons oogsten is geen aantrekkelijk werk. De eenvoudige oplossing is een oogstmachine, maar die 
oogst alles (groot en klein) en snijdt champignons vaak scheef af. Door een combinatie van vision 
technieken en een oogstrobot kan dat probleem opgelost worden. De machine kan 24 uur per dag 
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doorwerken.  
Lastig bij deze concepten: telers willen het eerst zien werken, maar om zover te komen is een grote 
investering nodig (geldt ook voor idee 4). Een haalbaarheidsonderzoek is in ieder geval wenselijk met 
betrokkenheid van een groep champignonkwekers. 
Namen: Rolan en Quest 
Score 0 
 
Idee 6 Vegetable valley 
Merknaam voor Noord-Hollandse producten (naam is ter discussie, maar afgeleid van Seed Valley). 
Samenwerking tussen producenten voor gezamenlijke afzet. Doel is een meerwaarde creëren voor de 
producten. Kleine en grote producenten uit meerdere sectoren kunnen aansluiten.  
Belangrijk dat telers bestaande tradities loslaten en hier enthousiast voor gemaakt worden. Vraagt inzet en 
samenwerking. Goede begeleiding is nodig om dit op te zetten, er moet een businessplan komen om 
mensen te overtuigen en er moet een grote groep telers aan mee gaan doen. 
Naam: Ton Slagter 
Score 9 
 
Idee 7 Energietuin 
Vergistingsinstallatie, waarvan digestaat gebruikt wordt voor algenproductie. Algen worden verwerkt tot 
olie. Algenproductie wordt gecombineerd met zonnepanelen. Biogas van vergister gaat naar Agriport, 
restproducten van Agriport kunnen weer in de vergister. Het is innovatief en duurzaam en past goed op een 
agrarisch bedrijf.  
Dit concept vraagt veel kennis en financiële middelen. Een projectleider is nodig, kan een agrarische 
ondernemer niet zelf.  
Koppeling met idee 9 (indieners zijn buren) 
Naam: A. Kerckhaert 
Score 4 
 
Idee 8 Zonnepanelenlandschap 
Grootschalige zonne-energieopwekking, goedkope inkoop panelen door daarnaast evt. groot veld in Zuid-
Europa te realiseren. Burgers hebben liever panelen dan windmolens (landschap blijft open) en duurzame 
energieopwekking is belangrijk voor de toekomst (is ook speerpunt van de gemeente).  
Idee moet verder uitgewerkt worden, informatie over ruimtelijke ordening, haalbaarheid, fiscale aspecten 
moet verzameld worden.  
Koppeling met Idee 8 (indieners zijn ook buren) 
Naam: W. Blijdorp, gesteund door J. Swaag  
Score 5 
 
Idee 9 Energiemeters 
Airmiles concept, maar dan Energymiles/Energiemeters bij aankoop van agrarische producten. Bedrijven 
produceren zelf energie en leveren aan energieleverancier. Agrarische producten zijn iets duurder, omdat 
kosten energieopwekking worden doorberekend. Consument krijgt via energieleverancier korting op 
energierekening.  
Het concept en de administratie/beloningssystematiek moet nog goed uitgedacht worden. Samenwerking 
met retail, energiebedrijven en samenwerking tussen agrarische ondernemers. Kan vanuit alle sectoren.  
Naam: J. Uitentuis 
Score 2 
 
Idee 10 (nagekomen) NHN Superapp 
Een applicatie op de smartphone waarmee specifiek Noord Hollandse producten gekocht worden. Deze 
producten komen rechtstreeks van de producent, dus zonder tussenhandel en slechte behandeling. Noord 
Hollandse telers kunnen de winkel vullen met hun product, te denken valt aan Broccoli, Kool, Wortelen, 
Aardappelen, bloembollen, melk, kaas, en ga zo maar door. Via foto met smartphone en voorraad 
vermelding kunnen ze winkel vullen. 
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Accent ligt op Noord Holland. Met de app kan er s’morgens besteld worden, betaald en aangegeven waar 
de boodschappen terecht moeten komen. Dit zou het huisadres, de buren op een specifiek tijdstip kunnen 
zijn maar ook een gekoelde unit op het tankstation, trein/bus station etc. 
Grote voordelen van dit systeem: Eerlijke prijs voor teler, snelle bezorging producten, betere kwaliteit, 
mogelijkheid van rechtstreekse voorlichting consument over behandeling product maar ook over hoe het 
geproduceerd is. 
Zwakke kanten: Distributie kanaal moet opgezet worden, snel en met goede behandeling product, hoe om 
te gaan met meer producenten van hetzelfde product (prijsafspraken?), boodschappen moeten ergens 
gekoeld bewaard worden totdat deze opgehaald worden, is assortiment groot genoeg? Bezorgkosten. 
 
Naam: Arthur Kerckhaert  
  

6. Afsluiting 

Arend geeft aan dat de projectleiding terugkomt bij iedereen die een idee heeft ingediend, ook als besloten 
wordt om dit project niet op te pakken. Dat zal na de zomervakantie zijn. Arend bedankt iedereen voor 
zijn/haar bijdrage aan de bijeenkomst. Vervolgens geven alle deelnemers met één woord een reactie op de 
dag, variërend van ‘positief’, ‘inspirerend’ tot ‘lang’ en ‘niet efficiënt’.  
Het verslag van de bijeenkomst wordt nagestuurd ter reactie/aanvulling.  
 



Bij Wageningen UR proberen plantonderzoekers de eigenschappen van planten 
te benutten om problemen op het gebied van voedsel, grondstoffen en energie 
op te lossen. Zo worden onze kennis van planten en onze moderne voorzieningen 
ingezet om de kwaliteit van leven in het algemeen en de innovatiekracht van onze 
opdrachtgevers in het bijzonder te vergroten.

De missie van Wageningen UR (University & Research centre) is ‘To explore the 
potential of nature to improve the quality of life’. Binnen Wageningen UR bundelen  
9 gespecialiseerde onderzoeksinstituten van stichting DLO en Wageningen 
University hun krachten om bij te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen 
in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Met ongeveer 30 vestigingen, 
6.500 medewerkers en 10.000 studenten behoort Wageningen UR wereldwijd tot de 
aansprekende kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van 
de vraagstukken en de samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het 
hart van de unieke Wageningen aanpak.

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving,  
onderdeel van Wageningen UR
Edelhertweg 1
Postbus 430
8200 AK Lelystad
T (+31)320 29 11 11
www.wageningenUR.nl/ppo
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