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Nieuwe koers
Baanbrekende innovatie

Het grote geld zit
in de export van
superieure
technologie
De Russische boycot legt pijnlijk bloot dat de toekomst van
de agrifoodmarkt niet ligt in bulkproductie. Hoogwaardige
productietechnologie zal de belangrijkste exporttroef worden.
Richard Smit & Jan Verbeek

D

e tienduizend aangesloten bietentelers
bij coöperatie Royal Cosun in Breda
verdienen meer dan ooit. En dat is geen
toevalstreffer. Al een paar jaar boekt de
eigenaar van Suiker Unie en aardappelverwerker Aviko recordwinsten van meer
dan € 100 mln. Die wil het agriconcern
investeren in de aankoop van (buitenlandse) bedrijven om een groter marktaandeel te krijgen en in technieken om
slimme producten te maken.
De groei zit er eveneens lekker in bij
aardappelbedrijven HZPC en Avebe en
zuivelbedrijf FrieslandCampina. Stuk
voor stuk grote bedrijven waar te zien is
dat de Nederlandse agrifoodindustrie
groeit, Russische sancties of niet. Het
gewicht van de sector in de nationale
export stijgt en het ziet ernaar uit dat de
sector een mooie toekomst tegemoet
gaat.
Je zou het bijna vergeten door de vele
telers die moord en brand schreeuwen
door de Russische importbeperkingen
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en door probleemsectoren van aanbieders van bulkproducten die vechten voor
hun bestaan. Varkenshouders zagen
hun grootste afnemer, Vion Food Group,
bijna kopje onder gaan, groenten- en
fruittelers klagen al jaren over de slechte
prijzen die ze krijgen bij hun coöperatie
The Greenery en ook bloementelers
moeten het al jaren doen met uiterst
krappe marges.
Een belangrijk verschil tussen bedrijven als Vion Food en The Greenery, en
winnaars als FrieslandCampina en Cosun is dat de laatste twee hun leveranciers
aan de borst weten te drukken. Het is
ondenkbaar dat een melkveehouder die
de ene dag levert aan FrieslandCampina
de andere dag doodleuk een partij melk
voor een goede prijs aan de concurrent of
rechtstreeks aan de winkel levert.
Net zoals alle bietentelers leveren aan
Koninklijke Cosun. Ze hebben daarin
weinig keus: er is geen andere verwerker
in de regio met een dergelijke omvang.
Ze krijgen er ook een goede prijs voor.
Cosun heeft juist door het quasimonopolie een substantieel marktaandeel wat
de telersprijs ten goede komt, omdat
het bedrijf niet hoeft te concurreren met
goedkope partijenhandel.
Samen sterk is het devies dat grote
telers in de glastuinbouw nu voeren. Het
is hun antwoord op de Russische importboycot: samen de consumptie van groenten en fruit van eigen bodem promoten.
Ze zouden die lijn moeten doortrekken,
samen een vuist maken om hun afzet en
innovatiekracht te bundelen.
Want elke keer als een leverancier
onder de prijs duikt, wrijven de supermarkten zich in de handen. Het duiken
versterkt immers hun positie in de keten.
Dat is precies wat er gebeurt bij telers van
komkommers, tomaten en paprika’s.
Die stappen naar een andere klant over
zodra ze daar een iets betere prijs kunnen krijgen.
De verwerkende industrie probeert de
kikkers wel in de kruiwagen te houden,
maar zonder veel succes. Beperkingen
om buiten de veiling om producten te
verkopen, leidden al tot een uittocht van
leden bij The Greenery. Gevolg is dat die
afzetorganisatie nooit het formaat of de
middelen heeft gekregen om producten
met meerwaarde of tegen betere prijzen
te kunnen verkopen.
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Hetzelfde lot treft telersverenigingen
of afzetorganisaties die het aanbod willen bundelen. Het voorgenomen huwelijk tussen de kwekers van de coöperaties
Zon en Fruitmasters kwam bijvoorbeeld
niet van de grond. Het drijft commissarissen van die organisaties tot wanhoop
dat minutieus voorbereide fusies elke
keer weer afketsen, omdat de kwekers
het toch niet aandurven, bang als ze zijn
om zeggenschap te verliezen.
Dat gedrag van telers belemmert de
opbouw van een substantieel marktaandeel en van financiële middelen om te
investeren in marketing en innovatie.
FrieslandCampina maakt van de dagverse melk onder meer babyvoeding, merkkazen, ingrediënten voor de farmaceutische markt. Allemaal producten waar
geen angst bestaat dat een buitenlands
bedrijf met lagere kosten snel een hap
uit de markt neemt. Dat soort kennis en
producten zijn niet makkelijk te kopiëren.
FrieslandCampina verricht kleine
wonderen met de melk die dagelijks
bij het bedrijf op de stoep wordt gezet.
Zetmeelcoöperatie Avebe weet uit de
aardappel ook hoogwaardige eiwitten
te maken voor de voedingsmiddelen en
geneesmiddelenindustrie. Een grote
aardappelkweker als HZPC krijgt goede
prijzen voor de pootaardappelen die in
merendeel de grens over gaan, met name
naar landen rond de Middellandse Zee.
Daarbij vergeleken wordt er traditioneel maar weinig toegevoegd aan de
aardbei, champignon of komkommers.
Een zakje erom of in stukjes gehakt,
dan heb je het wel een beetje gehad wat

betreft productvernieuwing. Dat kan een
producent in Spanje of Marokko op termijn ook, maar dan veel goedkoper. Dat
maakt de Nederlandse teler kwetsbaar
bij tegenvallers zoals in Rusland: andere
landen staan te trappelen om onze leveranties over te nemen.
De toekomst van de Nederlandse
agrifoodsector zit niet in grootschalige
productie van vlees, groenten en fruit,
en zuivel. Zelfs een relatief kleine tegenvaller, zoals met Rusland, leidt tot prijsbederf. De telers roepen om de steun
van consumenten en om crisisfondsen,
maar de waarheid is dat de glastuinbouw
al heel lang de eigen broek niet op kan
houden. De sector kent veel overcapaciteit en een sanering is onvermijdelijk.
Als die sanering eenmaal is geweest,
heeft Nederland een goede kans zijn
toppositie te behouden. Door het hoge
kennisniveau en de efficiënte manier van
produceren kan het een flinke bijdrage
leveren aan de wereldwijd groeiende

Royal Cosun

Superwinst
geen bezwaar

E

r zijn niet veel Nederlandse
agrarische coöperaties die
heel bewust sturen op een
hoog rendement. En er zijn
er nog minder die drie jaar op rij een nettowinst van meer dan € 100 mln per jaar
kunnen laten zien.
Royal Cosun kan dat wel. Maar de Bredase verwerker van suikerbieten en aardappels is dan ook geen gewone coöperatie. Door het gekozen exploitatiemodel is
het een wat vreemde eend in de bijt.
Het is een van de meest succesvolle
coöperaties. Door steeds de forse jaarwinsten in het bedrijf te steken, is Cosun

Suikerbieten vormen het paradepaardje van Cosun.

op eigen kracht uitgegroeid tot een van
de grootste voedingsmiddelenbedrijven
van het land.
Het koopt de grondstoffen in bij de
10.000 bietentelers die lid en aandeelhouder zijn van de coöperatie. Cosun
heeft twee bekende ondernemingen in
de portefeuille: suikerproducent Suiker
Unie en aardappelverwerker Aviko.
De afgelopen jaren profiteerde de onderneming sterk van hoge suikerprijzen
op de wereldmarkt. En omdat er weinig
concurrenten zijn waar ontevreden telers
hun bieten in Nederland kunnen laten
verwerken, is Cosun verzekerd van een
stabiele aanvoer.
Waar andere agrarische coöperaties
bewust aansturen op een heel bescheiden nettowinst en de rest uitkeren aan
de leden door middel van een hoge uitbetalingsprijs voor hun melk, tomaten of
bloemen, heeft directievoorzitter Robert
Smith het mandaat van de Cosun-leden
vraag naar voedsel. De agrarische export
groeide vorig jaar ook al 7% naar ruim
€ 80 mrd, maar staat onder druk. De
groei kan versnellen als de wereldbevolking doorgroeit naar negen miljard
monden.
De grote uitdaging is om op wereldschaal meer te produceren met minder.
Minder uitstoot, minder areaal, minder
grondstoffen. Dan heeft Nederland
enkele sterke troeven in handen. Bedrijven hier zijn groot in zadenveredeling,
superieure stallen, slimme kassen, de
nieuwste generatie melkrobotten. Hoogwaardige innovatie.
De tuinbouw is in staat om de warmte
in de kassen om te zetten in nieuwe energie. Er worden plantenrassen gekweekt
die met minder water toekunnen of beter bestand zijn tegen ziektes waardoor
minder bestrijdingsmiddelen nodig
zijn. Er wordt geëxperimenteerd met
‘zeeboerderijen’, die groenten kunnen
opleveren. Met behulp van satellieten
kunnen gewassen precies dan bewaterd
worden als het nodig is.
Het levert wellicht meer op om elders
te produceren met zulke gedegen kennis uit Nederland dan al die producten
uit het Westland naar het buitenland te
exporteren. In Nederland blijft er ruimte
voor bijzondere specialiteiten paprika en
komkommers, voor regionale merkconcepten of verpakkingen die het verschil
kunnen maken. Onze agriproducten
kunnen ook verbouwd worden voor
andere toepassingen. Zuivel tot ingredienten voor medicinaal voedsel, suiker als
grondstof voor de chemische industrie
in plaats van olie, plantenresten in de
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Uitdaging
is om met
minder
meer te
produceren
Productie
Er is
behoefte aan
methoden
die veiligheid
van voedsel
garanderen
Investering
Banken zijn
nog niet
scheutig met
financiering

mode- of meubelindustrie.
Waar wereldwijd ook behoefte aan
is, zijn productiemethoden die de
voedselveiligheid onder diverse omstandigheden garanderen. De babyvoeding
van FrieslandCampina is bijvoorbeeld
in China niet aan te slepen. De Nederlandse vleesverwerker Vion Food, door
schade en schande wijs geworden, wil
het veiligheidssysteem kopiëren van
FrieslandCampina. Zodat er nooit meer
poep zit op het vlees of verkeerd vlees in
de schappen komt.
Baanbrekende innovatie kan niet zonder investeringen. De banken zijn nog
altijd niet scheutig met financieringen
en de productschappen zijn bij het oud
vuil gezet. Kapitaal moet steeds vaker
komen van investeerders die zien dat de
voedselproductie toekomst heeft. Of van
de ondernemers zelf, die dan wel over
hun eigen schaduw moeten springen en
samenwerken.
Richard Smit en Jan Verbeek
zijn redacteur van Het Financieele Dagblad. Zij schrijven onder
meer over innovatie en voeding.

Nederlandse
bedrijven zijn groot
in onder andere
zadenveredeling en in
het kweken van plantenrassen die minder
water nodig hebben.
Hoogwaardige innovaties zorgen voor een
groeiende agrarische
export. FOTO: HH

Cosun heeft het mandaat van zijn
leden om winsten te herinvesteren.

gekregen om wel forse winsten te boeken en die te herinvesteren. De telers
geven het groene licht aan de ambitieuze
groeiplannen van Cosun, omdat dit op
termijn hun belangen dient.
Door de superwinsten van de afgelopen jaren beschikt het bedrijf inmiddels
over riante financiële reserves. Het
management mag van de leden op overnamepad gaan en heeft daarvoor een
oorlogskas beschikbaar van ettelijke
honderden miljoenen. Topman Smith
zoekt buitenlandse bedrijven die goed
passen bij het huidige bedrijfsprofiel van
suiker en aardappelproducten.
Als over drie jaar de Europese suikermarkt wordt vrijgegeven, wil Cosun een
zo groot mogelijk marktaandeel hebben
in Europa. De beoogde internationale acquisities én de investeringen in bestaande fabrieken moeten ertoe leiden dat de
omzet van Cosun op den duur verdubbelt. De onderneming schoot vorig jaar
al door de omzetgrens van €2 mrd.
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Productie van
eiwitten uit
eendenkroos
een veelbelovend
alternatief voor
dierlijke eiwitten

Producenten
nieuwe eiwitten
voor foodsector
werken samen
Het aanbod van vernieuwende, plantaardige
eiwitproducten zit in een stroomversnelling. Niet
alleen startende ondernemers zien brood in de
productie van deze innovatieve en duurzame eiEendenkroos. Foto: ABC Kroos

witten, ook multinationals steken er tijd en energie
in. Dat heeft alles te maken met de productie van
gezonde voeding voor de groeiende wereldbevolking, die in 2020 9 miljard mensen telt.
De ‘eiwittransitie’ is het gevolg van het inzicht
dat de productie van dierlijke eiwitten in vlees
en zuivelproducten een (te) groot beslag legt
op de natuur. “Door de toenemende welvaart
eten mensen steeds meer vleesproducten. Dat
is niet altijd even goed voor hun lijf, denk aan
cholesterol, maar ook niet voor het milieu en

Eendenkroos is een bijzonder plantje. Boordevol

dierenwelzijn”, zegt Jeroen Willemsen, secre-

plantaardige eiwitten, vergelijkbaar met soja. Het

taris van Het Planeet. “De kunst is een goede

is bovendien één van de snelst groeiende plantjes

balans te vinden tussen het eten van dierlijke en

ter wereld. Eendenkroos is een inheemse plant,

plantaardige eiwitten.”

die relatief makkelijk te verwerken is, zegt Hans

Het Platform Nieuwe Eiwitproducten, kortweg

Derksen van ABC Kroos.

Het Planeet, is de eerste vereniging van produ-

Als het aan ondernemer en biochemicus Derk-

centen van nieuwe, duurzame eiwitproducten

sen ligt, komt over niet al te lange tijd de eenden-

voor de levensmiddelensector ter wereld. Wil-

kroosburger op de markt. Hij ziet dicht bij huis een

lemsen is secretaris van Het Planeet, waarvoor

veelbelovende oplossing voor het voeden van de

hij begin 2012 het initiatief nam als commercieel

almaar groeiende wereldbevolking: “Eiwitten uit

directeur van het bedrijf Ojah in het Gelderse

eendenkroos zijn gezond en een prima alternatief

Ochten. Ojah, opgericht in 2009, produceert de

voor dierlijke eiwitten.”

plantaardige vleesvervanger Beeter met dezelfde

Derksen is geen luchtfietser. Er is al een pilot-plant

structuur en bite als kip.

voor de verwerking van eendenkroos tot eiwitten,
cellulose en plantaardige vezels, die tweehonderd

‘Flexitariër
worden vraagt
om verandering
van gedrag.’

kilogram kroos per uur verwerkt. ABC Kroos uit
Apeldoorn ontwikkelde het inmiddels gepatenteerd proces voor bio-raffinage van eendenkroos.
Samen met machinebouwer ColubrisTechnologies
in Winterswijk is dat proces getest en uitgewerkt
tot productielijn.
“We zoeken investeerders, zodat we in Groenlo

Hans Derksen (links) en Gertie van den Hurk bij de pilot-plant. Foto: Han Kolkman

een proeffabriek te kunnen bouwen, die tienduizend
ton kroos per jaar verwerkt”, kondigt Derksen aan.

sinds begin jaren negentig in de mogelijkheden

“Het ontwerp voor de fabriek ligt klaar”, zegt Gertie

van de biobased economy. “Dat is de toekomst.”

“De afgelopen tien jaar verdubbelde de omzet

van den Hurk, directeur van Colubris Environment

Eiwitten bestaan uit aminozuren, de bouwstenen

aan plantaardige alternatieven voor vlees”, con-

Bedrijvengroep, bestaande uit bedrijven gespecia-

van onze lichaamscellen. Er zijn plantaardige eiwitten

stateert Willemsen. “Voor een tweede groeigolf is

liseerd in innovatieve scheidingstechnieken, onder

en dierlijke eiwitten, die onder meer in vlees en zui-

de ultieme gedragsverandering nodig: vleeseters

meer voor afvalwater.

velproducten zitten.Voor de productie van dierlijke

verleiden niet meer elke dag vlees te eten. Het

eiwitten zijn veel meer grondstoffen nodig dan voor

stimuleren van die verandering tot ‘flexitariër’ is

die van plantaardige eiwitten. Door het dreigende

één van de redenen voor producenten van inno-

provincie Gelderland ontvingen ze voor de ontwik-

tekort aan dierlijke voeding komt er steeds meer

vatieve eiwitten om hun krachten te bundelen.”

keling van hun vernieuwende productielijn 6 ton uit

aandacht voor de winning van plantaardige eiwitten.

Eiwitten bestaan uit aminozuren, de bouw-

het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkelingen

ABC Kroos is begin 2012 door Derksen en twee

stenen van onze lichaamscellen. Iedereen heeft

(EFRO). Voor de volgende stap, de bouw van de

partners opgericht.Voor het biologisch verantwoord

dagelijks 0,8 gram eiwitten per kilogram lichaams-

proeffabriek, hebben Derksen en Van den Hurk 5

produceren van voedingstoffen, oriënteerde Derk-

gewicht nodig, meldt hetVoedingscentrum.Voor

sen zich eerst op algen. Ook rijk aan eiwitten. “Het

de productie van één kilogram vlees is circa 14,5

kweken en vooral het verwerken van algen is te

kilo veevoer nodig, berekenden onderzoekers

duur en te ingewikkeld.”

Leon Sebek en LiesbethTemme van Wageningen

miljoen euro nodig. Investeringsmaatschappij PPM
Oost van de provincie Gelderland wil een deel voor
zijn rekening nemen om zo innovatie en werkgelegenheid te stimuleren. Voorwaarde is dat private
investeerders en/of marktpartijen ook instappen.
Via BIC-ON, het Bio-economy Innovation Cluster

Eiwitgel. Foto: ABC Kroos

De twee ondernemers hebben bijna drie miljoen
euro geïnvesteerd in het eendenkroos-project.Via de

Eendenkroos bleek een betere optie. Niet het

Universiteit & Research. De Universiteit Twente

kroos uit een sloot. Zo simpel is het niet. Denk aan

becijferde onlangs dat de productie van rundvlees

de regels voor hygiëne en voedselveiligheid. “We

per calorie twintig keer meer water kost dan de

Oost-Nederland, verwacht Derksen in contact te

kweken het kroos op een proeflocatie in Gasselter-

productie van graan of aardappelen.

komen met geïnteresseerde partijen. “We zijn in

nijveen, die aan alle eisen voldoet. Andere partijen

Het Planeet telt ruim twintig leden, van star-

gesprek met een grote fabrikant van vegaburgers.

gaan straks het kroos kweken. De eerste gegadigden

tende ondernemers tot producenten van con-

Die is al recepten met eiwitten uit eendenkroos

hebben zich al gemeld.”

sumentenmerken. Het betreft producenten van

aan het testen.”
Met het bio-raffinageproces van ABC Kroos worden ‘rauwe’ eiwitten uit eendenkroos gehaald. “Die
functionele eiwitten hebben veel waarde voor de
voedingsmiddelenindustrie. Ze worden verwerkt in
allerlei producten”, legt Derksen uit. “Van vegetarische burgers en kaas tot met eiwit verrijkte drankjes voor sporters.” Het behoud van de functionele
eigenschappen van de eiwitten, scheelt een factor
tien in waarde, becijfert Derksen. Hij verdiept zich

Nederlandse
fabrikant
vegaburgers
test recepten
voor productie
eendenkroosburger

Colubris haakte begin 2012 aan bij ABC Kroos,

eiwitrijke ingrediënten, zoals Solanic (eiwit uit

dat een partner voor de ontwikkeling van de pro-

aardappelen) en Phycom (eiwit uit algen), van

ductielijn zocht. Het bedrijf heeft dertig jaar ervaring

halffabrikaten, zoals Ojah en van eindproducten,

in scheidingstechnieken, het ontwikkelt en bouwt

die in de winkel te koop zijn. Denk aan Tivall,

installaties voor diverse industrieën in vijftig landen,

Quorn en Alpro.

wereldwijd. Directeur Van den Hurk wil niet al te

Het Planeet wil met de consument in gesprek

veel zeggen over technieken die zijn verwerkt in

gaan, meldt Willemsen. “Dat doen we onder meer

de pilot-plant voor de kroos-raffinage. “Dat is het

door met Natuur en Milieu het vervolg van hun

geheim van de smid”, klinkt het met een lachje.

Flexitariër-campagne vorm te geven.”

“Het werkt, dat is het belangrijkst.”
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Interview
Louise Fresco Voedsel voor de wereld

Z
e heeft er gestudeerd, ze is er gepromoveerd, ze is er hoogleraar geweest, ze
heeft er een grote onderzoeksschool
opgezet, ze heeft er veel aan onderwijsvernieuwing gedaan en ze is sinds 1 juli
teruggekomen. Maar nu als voorzitter
van de raad van bestuur van Wageningen
UR. ‘Dat was niet zo gepland als het lijkt’,
zegt Louise Fresco er meteen bij over de
laatste stap in haar ook voor de rest indrukwekkende loopbaan (zie kader).
De U van Wageningen UR staat voor
universiteit, de R voor research. Fresco
legt uit: ‘Daar zit een hele evolutie in,
want de tijd verandert natuurlijk voortdurend. Wat je hier op deze campus ziet,
is slechts het topje van de ijsberg. Wageningen UR is namelijk vele malen groter.
De onderzoeksinstituten die oorspronkelijk onder de Directie Landbouwkundig Onderzoek (DLO) van het ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
vielen, zijn tegenwoordig onderdeel van
Wageningen. Deze dertig locaties van
DLO-instituten liggen verspreid over
heel Nederland, van Texel tot Yerseke,
van Lelystad tot IJmuiden. Veel mensen
weten dat niet. Dat geeft ook aan hoe
geworteld wij zijn in de Nederlandse samenleving en dicht bij de praktijk staan.
Zo hebben we een proefstation voor
de bloembollenteelt in Lisse. In deze
belangrijke exportsector doet zich nu
het probleem voor dat door de warmere
winters de kieming van de bloembollen
sneller op gang komt dan gebruikelijk
en wenselijk is. In de sector kan dit probleem potentieel tot grote verliezen leiden. Onze universiteit krijgt dan een heel
concrete vraag uit de praktijk om onderzoek te doen naar in dit geval de fysiologie, de aanleg van die eerste cellen die de
kieming mogelijk maken en de hormonale processen die daarachter zitten.
Enerzijds zie je dat de praktijk tot fundamenteel onderzoek leidt, anderzijds

FOTO: KATO TAN

‘Wij zijn de verstopte
parel in de kroon
van de industrie’

Louise Fresco is terug in haar eigen habitat: Wageningen UR, ditmaal als bestuursvoorzitter. Een gesprek over wat haar instituut
kan bijdragen aan oplossingen voor het wereldvoedselvraagstuk:
de onstuimig groeiende wereldbevolking te eten geven.
Heiko Jessayan

leiden doorbraken in fundamenteel
inzicht tot toepassingen die een direct
praktische en commerciële waarde hebben. Wij kunnen de brug slaan tussen
de praktijk en het fundamentele, en vice
versa.’
Wat doet Wageningen om de landbouwen voedselproblemen op te lossen?
‘We hebben hier drie soorten kennis. De
eerste soort kennis is wat we al weten en
direct kunnen toepassen, bijvoorbeeld
op het gebied van zaaizaad, bodembescherming en het voorkomen van ziekten
en plagen. Daarmee is al een wereld te
winnen. Om een cijfer te geven: in China
is de rijstproductie per hectare 40 tot 50%
hoger dan in India. Dat is een kwestie van
puur toepassen van wat we al weten. In de
Sahel, zelfs als je corrigeert voor klimaatomstandigheden, zijn de opbrengsten
van graan op hetzelfde niveau als wij hier
in de middeleeuwen hadden. Dus er zijn
in de landbouw nog ongelofelijk veel mogelijkheden om te groeien.
De tweede soort kennis is dat we een
aantal processen beter moeten begrijpen, bijvoorbeeld hoe planten reageren
op aantasting door schimmel. Daar
doen we veel fundamenteel onderzoek
naar en dat onderzoek kan een directe,

concrete toepassing krijgen, waardoor
boeren minder chemicaliën hoeven te
gebruiken, en dus ook minder kosten en
gezondheidsproblemen hebben.
Een derde soort kennis is het meest
fascinerende, en dat is ontregelende,
ontwrichtende kennis, “disruptive knowledge”. Zo weten we dat fotosynthese een
vrij inefficiënt proces is, vooral doordat
een plant slechts een klein percentage
van het zonlicht gebruikt. Zonlicht is
immers de basis voor plantengroei. Als
je dat proces een heel klein beetje zou
kunnen verbeteren, of als je planten
bijvoorbeeld meer stikstof uit de lucht
zou kunnen laten halen in plaats van
kunstmest te gebruiken, dan kunnen
we het spel echt veranderen. Het duurt
vaak jaren voordat er op zo’n gebied een
doorbraak is, maar uit dat onderzoek
kan morgen zomaar iets nieuws komen,
waardoor we die kennis overmorgen
kunnen toepassen. Dat is ook het leuke
en het spannende van wetenschap.’
Zijn er in het buitenland niet soortgelijke
instituten als Wageningen?
‘Niet op die manier. Wij zijn de enige
Lees verder op pagina 7
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ADVERTENTIE

Optimale
voeding
helpt sporters
en patiënten
bij herstel

Jeroen Wouters, Menrike Menkveld-Beukers, Erik te Veldhuis (v.l.n.r.)
in het Topsportrestaurant van Sportcentrum Papendal. Foto’s: Herman Stöver

Optimale voeding helpt topsporters bij het leveren van

zondheidswinst levert besparingen op: patiënten met

en de ervaringen van topsporters en patiënten”, con-

topprestaties en het herstel daarvan.Voor ziekenhuis-

een goede conditie voor een operatie herstellen daarna

stateert Wouters. “Dat is de kracht van deze keten.”

patiënten, die net een zware operatie achter de rug

sneller en verblijven minder lang in het ziekenhuis.”

hebben of mensen met kanker, die een chemokuur

De nieuwste inzichten opgedaan met voedingspro-

“Innovaties uit de topsport zetten we in voor de

gramma’s van topsporters op Sportcentrum Papen-

ondergaan, geldt hetzelfde. Ook zij hebben baat bij

recreatieve sport en combineren we nu ook met de

dal in Arnhem worden via Eat2Move gedeeld. In het

een extra portie eiwitten, die hun spieropbouw en

vragen en inzichten van Ziekenhuis Gelderse Vallei

Topsportrestaurant op Papendal wordt veel aandacht

spierkracht helpen versterken.

in Ede en Wageningen Universiteit & Research”,

geschonken aan gezonde en goed uitgebalanceerde

zegt Jeroen Wouters, programmamanager Sport &

voeding. “Bij sportvoeding gaat het om de optimale

Voeding bij InnoSportNL.

verhouding tussen inname van voedingsstoffen in re-

“Spierkracht is levenskracht”, zegt Menrike Menkveld-Beukers, voedingsdeskundige en coördinator
AlliantieVoeding GelderseVallei. “Een operatie pleegt

Acht Gelderse organisaties en bedrijven werken de

latie tot de te leveren inspanning”, legt Erik teVelthuis

een stevige aanslag op je lichaam, net als een top-

komende zes jaar samen in Eat2Move. Kennis over

sportprestatie. Daar moet je van herstellen en waar

voedingsbehoefte bij prestatie en herstel wordt direct

mogelijk je goed op voorbereiden. Dan helpt het als

gekoppeld aan innovatietrajecten met bedrijven. Zo

Topsportrestaurant, dat vorig jaar werd geopend.

patiënten met eiwit verrijkt brood eten of yoghurt

komt de ontwikkeling van producten en diensten voor

“Sporters die ’s morgens trainen en dan hier komen

verrijkt met eiwitten.” Eiwitten zijn opgebouwd uit

de sport en de zorgpraktijk in een hogere versnelling.

aminozuren, de bouwstenen voor onze spieren,

De partners van Eat2Move zijn: Wageningen Uni-

botten en het zenuwstelsel.

versiteit & Research, Ziekenhuis Gelderse Vallei,

Naar de invloed van voedingsstoffen, zoals eiwit-

InnoSport NL, NOC*NSF, Hogeschool van Arnhem en

ten, koolhydraten en vitaminen, op de prestaties van

Nijmegen (HAN), NIZO food research, FrieslandCam-

topsporters is veel onderzoek nodig, beklemtoont

pina en Sportcentrum Papendal. De provincie Gel-

Menkveld. Het inzicht, dat deze kennis ook toepas-

derland steunt dit initiatief met vier miljoen euro, de

baar is bij het herstel van ziekenhuispatiënten en

deelnemers steken eenzelfde bedrag in het project.

gezondheidsbevordering in brede zin, leidde tot de

“Met deze partijen kunnen we van fundamenteel

oprichting van topcentrum Eat2Move. Menkveld: “Ge-

onderzoek snel schakelen naar praktisch onderzoek

uit. Hij werkte twintig jaar als chef-kok in Hotel- en

Verse voeding uit de topsportkeuken.

Congrescentrum Papendal en is manager van het

‘Een operatie
pleegt een
aanslag
op je lichaam,
net als een
topsportprestatie’

ontbijten, krijgen bijvoorbeeld kwark verrijkt met vers
fruit, zodat ze meteen hun eerste portie vitamines,
mineralen en eiwitten binnen krijgen.”
TeVelthuis experimenteert veel met verse ingredienten bij de bereiding van voedzame en smakelijke
gerechten. “Via Eat2Move kunnen we een vertaalslag
maken van hetTopsportrestaurant naar de ziekenhuiskeuken. In de proportionering van gerechten bijvoorbeeld, sporters die veel trainen eten meer dan iemand
die een chemokuur volgt of een oudere persoon.”

Minder afval dankzij lang
houdbare vliegtuigmaaltijden
Pakweg een derde van de vliegtuigmaaltijden be-

Foodcase ontwikkelde een sterilisatietechniek,

mensen die alles weten van voedingsingrediënten

landt in de afvalcontainer. Het eten komt als diep-

waardoor een maaltijd bij een temperatuur tussen

en gezondheid.” De complexe logistiek in de cate-

vriesmaaltijd aan boord, wordt ontdooid en daarna

5 en 25 graden Celsius een half jaar houdbaar is.

ring van de luchtvaartindustrie ziet FoodCase als

opgewarmd geserveerd aan de passagiers. Maal-

“Door de kennis van Wageningen Universiteit Food

mogelijkheid voor innovatie. “Vliegmaatschappijen

tijden, die niet worden opgegeten veranderen in

& Biobased Research te combineren met culinair

willen overal dezelfde kwaliteit leveren.”

afval, omdat ze niet lang houdbaar zijn.

inzicht uit de praktijk zijn we in staat een maaltijd met

Het Wageningse bedrijf doet inmiddels zaken

“Alles wat is ontdooid, kun je eenmalig gebruiken”,

behoud van versheid, kleur en textuur te conserve-

met tien Europese luchtvaartmaatschappij en ver-

zegt Wilbert de Louw, directeur van FoodCase.

ren”, verklaart De Louw. “Innoveren is combineren.

wacht volgend jaar een kleine 5 miljoen producten

“Onze maaltijden zijn ongekoeld lang houdbaar met

Dat doen we in ons multidisciplinaire team met

te leveren. Met financiële steun van de provincie

behoud van kwaliteit. Dat helpt vliegtuigmaatschap-

chefkoks, voedingstechnologen en nutritionisten,

Gelderland onderzoekt Foodcase het komende
jaar zijn expansiemogelijkheden in Noord-Amerika.

pijen enorm met het beperken van hun afvalstroom.”
Samen met Jacqueline Collins van Gate Group
houdt De Louw tijdens de Food Valley Expo op 23
oktober in Arnhem een presentatie over hun samenwerking op het gebied van duurzame vliegtuigmaaltijden. Gate Gourmet, onderdeel van Gate Group,
is internationaal marktleider in luchtvaartcatering.
“Duurzaamheid is fantastisch, maar moet economisch haalbaar zijn”, benadrukt De Louw. “Onze
maaltijden kosten hetzelfde als andere vliegtuigmaaltijden, maar leveren tot 30 procent besparing
op dankzij de afvalreductie. Plus een beter imago.”

‘We innoveren
door Wageningse
kennis te
combineren met
culinair inzicht
uit de praktijk.’

De provincie helpt zo Gelderse bedrijven met hun
marktintroducties.
De Louw (43) richtte FoodCase in 2010 op. Tijdens zijn studie aan de Hotelschool Wageningen
begon hij een uitzendbureau voor horecapersoneel.
Na de verkoop van dit bedrijf, richtte hij zich op
het verbeteren van de kwaliteit van voedsel. “Met
onze passie voor lekker eten denken we vanuit de
oplossing en lossen we al terug redenerend alle
Wilbert de Louw. Foto: FoodCase

puzzelstukjes op.”

Tekst: Francien van Zetten

agrofood 2014

Interview
Louise Fresco Voedsel voor de wereld
ke land. Zo heeft China misschien maar
10% bruikbare landbouwgrond. Dat land
zal nog afhankelijker worden van import.
De uitdaging is de arbeidsproductiviteit op een duurzame manier te laten
groeien, met respect voor allerlei milieueisen. Onze arbeidsproductiviteit in de
landbouw behoort tot de hoogste ter wereld. Ons exportmodel zit in onze producten én in die geïntegreerde kennis. Dat is
een model waar je echt verder mee kunt.’

‘Wageningen is de enige plek ter wereld waar de hele voedselketen wordt onderzocht.’

Vervolg van pagina 5
plek in de hele wereld waar onderzoek
wordt verricht door de hele voedselketen
heen. Dus of het nu gaat om kennis over
de bodemgesteldheid, de zaaizaadsector, de kunstmestindustrie, de machinebouwers of de stallenbouwers, wij overzien het hele proces van preproductie,
productie tot de consument. Dus dat is
meer dan alleen “van grond tot mond”.
Bovendien zijn we uniek door de perfecte
afstemming van wetenschappelijke kennis met de samenleving.
Het Nederlandse samenwerkingsmodel met overheid, bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties is weleens
de gouden driehoek genoemd. Al die
verschillende aspecten stemmen we op
elkaar af en integreren wij in ons onderzoek. Er zijn wel instituten die helemaal
op onderzoek zijn gericht, zoals in Frankrijk of in de VS, maar die zijn meestal kleiner, vaak niet ingebed in een universiteit
en ze doen ook lang niet zo veel praktijkonderzoek. Buitenlandse instituten zijn
vaak louter nationaal georiënteerd.’
Hoe uit zich het internationale karakter
van Wageningen?
‘Wij hebben hier 5800 mensen, dat is
een enorme hoeveelheid denkkracht.
Wageningen heeft altijd al een internationale oriëntatie gehad. Het wereldvoedselvraagstuk, de armoede en de honger
zijn thema’s die altijd centraal hebben
gestaan. Daar ben ik zelf een exponent
van en heb daar een groot deel van mijn
leven aan besteed. Onze beste hoogleraren hebben ook die breedte en werken
in hun vakgebied vanuit die mondiale
scope. Dat komt natuurlijk omdat het
thema voedsel van zo’n groot belang is
voor vrede en veiligheid in de wereld. Als
je dat vraagstuk niet oplost, kun je geen
vrede en veiligheid hebben. En om dat
op te lossen, heb je kennis nodig. Onze
geïntegreerde aanpak is ons exportproduct, niet alleen van Wageningen, maar
van heel Nederland. Het internationale
karakter uit zich verder in het feit dat
40% van onze studenten uit het buitenland komt en dat we steeds meer buitenlandse hoogleraren krijgen.’
Toch hebben we het steeds over de drie
technische universiteiten in Delft, Eind
hoven en Twente. Wageningen wordt
vaak niet genoemd. Hoe komt dat?
‘Ik denk dat tot tien jaar geleden de sector voedsel en landbouw eerder een negatieve dan een positieve connotatie had.
De boer was de grote vervuiler, uniformiseerde het landschap. Al die ruilverkavelingen, het rechttrekken van sloten, het
dood maaien van weidevogeltjes, zure regen uit de varkensmesterijen, überhaupt
dierenwelzijn, het was allemaal heel ne-

gatief. De laatste tien jaar zijn de mensen
meer geïnteresseerd in allerlei vragen
omtrent voedsel. Daarmee komt het
debat wat willen we nu met landbouw en
voedsel dichterbij.
Het is gek dat veel mensen niet weten
wat hier eigenlijk allemaal gebeurt. Als je
de dienstensector buiten beschouwing
laat en je kijkt zuiver naar de maakindustrie, dan dragen we als landbouw- en
voedselsector, dus tuinbouw, maar ook
bijvoorbeeld de kaas- en zuivelindustrie,
het meest bij aan het bruto binnenlands
product van Nederland. We zijn een
beetje de verstopte parel in de kroon van
de Nederlandse industrie.’
Wat is in uw visie de grootste uitdaging?
‘Als er iets is waar ik bij wijze van spreken
wakker van lig, is het wel dat we straks te
weinig boeren hebben om de wereldbevolking te voeden. Kijk je naar de geweldige groei in urbanisatie, dan zijn steden
van tien miljoen straks geen uitzondering
meer. Al in 2030 woont naar schatting
driekwart van de bevolking in steden. Dat
heeft ongelofelijke consequenties, want
steeds minder boeren moeten een steeds
groter wordende stedelijke bevolking
voeden. Je moet mensen leren de productie in hun eigen land op peil te krijgen en
verder te ontwikkelen. Dat betekent dat
we ondernemerschap in de landbouw
moeten stimuleren.
De wereld telt zo’n 500 miljoen kleine
boeren, maar het beroep heeft geen status. In Nederland heerst nog een romantisch beeld van boer zijn. Maar de realiteit van een kleine boer in Afrika met een
keiharde, uitgedroogde kleigrond, een
boer die iedere dag duizend meter naar
boven en dan naar beneden met lopen in
de Andes, of een boer in Azië die 300 dagen per jaar tot in zijn knieën in het water
staat om zijn rijstvelden te managen, is
geen realiteit die iemand hier aan zou
kunnen. In veel landen kun je beter sigaretten verkopen in de stad dan dat je boer
bent. Er moet een professionaliseringsslag worden gemaakt. We kunnen de
steden van de toekomst alleen voeden als
de arbeidsproductiviteit in de landbouw
disproportioneel sneller gaat groeien en
het ondernemerschap bloeit.’
Met hoeveel moet de arbeidsproductivi
teit toenemen?
‘In sommige landen zou er dan een verdubbeling of verdrievoudiging moeten
zijn om de steden te kunnen voeden. In
een stad kun je maar beperkt landbouw
bedrijven, dus de bulk moet van elders
komen. Dat hangt ook af van het specifie-

Uitdaging
‘Waar ik bij wijze van
spreken van wakker
lig, is dat we straks
te weinig boeren
hebben om de wereld
te voeden’

FOTO: KATO TAN

CV
· Louise Ottilie
Fresco (Meppel,
1952) is vooral
dienares van de
wetenschap: lid
van de Koninklij
ke Nederlandse
Akademie van
Wetenschappen
(KNAW) en vier
andere academies
in het buitenland.
Zij was sinds
1990 hoogleraar
in Wageningen
en sinds 2006
hoogleraar aan de
Universiteit van
Amsterdam.
· De prof. dr. ing.
vervulde tal van
andere functies.
Zij was onder
meer kroonlid
en lid dagelijks
bestuur van de
SociaalEcono
mische Raad en
vicedirecteurge
neraal landbouw
bij de Voedsel en
Landbouworga
nisatie (FAO) van
de VN in Rome. Zij
was commissaris
bij Rabobank en
nonexecutive di
rector bij Unilever.
· Fresco schreef
ook drie romans
en maakte de
zesdelige docu
mentaireserie
‘Fresco’s paradijs’
om het brede
publiek te infor
meren over ons
voedsel. Deze
maand verschijnt
‘Kruisbestuiving’,
een boek over de
verbinding tussen
voedsel, land
schap, kunst en
wetenschap.

In welke zin?
‘Veel mensen realiseren zich niet de
unieke situatie van Nederland. We zijn
een van de dichtstbevolkte landen en
toch zijn we in staat zijn om heel veel te
produceren op het gebied van landbouw.
We zijn de tweede exporteur ter wereld en
we combineren dat met heel veel functies
tegelijk: landbouw, stedelijke ontwikkeling, natuur en recreatie in een klein
gebied dat zich grotendeels beneden de
zeespiegel bevindt. En hydrologisch hebben we hier heel speciale omstandigheden: we zitten in een delta waar veel water
afgevoerd moet worden. Dat alles doen
we heel erg goed, door onze inspraakprocedures, ons poldermodel, zodat steden
als Jakarta, Sjanghai, Bombay, maar ook
New York en San Francisco naar ons kijken hoe wij dat doen.
We hebben in het verleden ook fouten
gemaakt. Zo is de ruilverkaveling ons in
de jaren zestig, zeventig opgedrongen
zonder aandacht voor de natuur. We zijn
geëvolueerd in het omgaan met die verschillende eisen die aan het gebruik van
ruimte, land en water worden gesteld.
Onze kennis beperkt zich niet tot het
puur natuurwetenschappelijke, maar is
ook sociaalwetenschappelijk verankerd.’
Hoe draagt Wageningen dit model uit?
‘We hebben bijna 1200 projecten buiten
Nederland. Dat varieert van projecten
van tientallen miljoenen — in bijvoorbeeld Ethiopië, waar we samen met
het bedrijfsleven en internationale donoren proberen de hele landbouw- en
zaaizaadsector op poten te zetten — tot
specifieke stukjes onderzoek van promovendi in Wageningen. We hebben hier
alleen al uit Afrika 250 promovendi.
We zijn grote opleiders voor landen
als Indonesië, India en China. Dat is erg
belangrijk, omdat je wilt dat die expertise zich ook in die landen ontwikkelt.
Bovendien kunnen de mensen die hier
hebben gestudeerd een aanspreekpunt
zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven.
Dus de investering die we in Wageningen
doen in het opleiden van mensen uit het
buitenland, betaalt zich onmiddellijk uit
in goede relaties met Nederland.’
Wat ziet u als uw speciale missie?
‘De informatietechnologie maakt de
dingen echt anders. Bovendien verandert de maatschappelijke waardering
van landbouw en voedsel, bijvoorbeeld
door de aandacht voor dierenwelzijn,
voedselkwaliteit en voedselveiligheid. De
gekkekoeienziekte kon niemand voorzien en heeft de keten van slachtafval en
veevoeding op zijn kop gezet. Door de
varkens- en vogelgriep heeft het terrein
van zoönosis, ziektes die van dier op
mens kunnen overgaan, geweldige consequenties. We moeten ons beleid op al
die nieuwe ontwikkelingen herijken.
Tegelijk is er veel onrust over bijvoorbeeld genetische modificatie en
nanotechnologie. De wetenschap heeft
daar het voortouw in genomen, maar de
communicatie met de samenleving was
niet voldoende. Je bent er nog niet als je
uit het spreekwoordelijke laboratorium
“eureka” roept en denkt een oplossing
te hebben. Als wetenschapper zul je in
een vroeger stadium de dialoog met de
samenleving moeten aangaan. Het entameren van die maatschappelijke dialoog
en het herwinnen van vertrouwen in de
wetenschap beschouw ik als een van
mijn belangrijkste opdrachten.’

New
farming
Nederland telt steeds
minder boeren. Iedere
week sluiten 25 boeren
bedrijven. Hoe moet de
boerderij van de toekomst
eruitzien?
De Amerikaanse boer
Joel Salatin, door Time
Magazine uitgeroepen tot
de meest innovatieve boer
ter wereld, toont hoe het
anders kán. Salatin pleit
voor een radicaal andere
manier van boeren, met
lagere kosten en hogere
opbrengsten per hectare.
Met zijn Polyface Farms,
een winstgevend familiebedrijf, zet hij jaarlijks
tweeënhalf miljoen dollar
om op vijfhonderd hectare grasland met bosgrond
daarbij.
Hij bespaart kosten
door laag kapitaalintensief te opereren. Geen
dure gebouwen maar tijdelijke, multifunctionele
ruimten, zoals mobiele
kippenhokken. Geen
tractoren, maar varkens
keren het compost. En
diezelfde varkens leveren
weer smakelijke hamlappen op.
Salatin onderscheidt
zich ook door jonge, zelfstandig ondernemende
boeren te verwelkomen,
ieder met hun eigen
winst-en-verliesrekening.
De boerderij wordt zo
een broedplaats van gevarieerde bedrijven, die
elkaar versterken. Vaste
personeelskosten zijn
er nauwelijks en Salatin
deelt in de winst. Deze
nieuwe generatie boeren
volgt de boeren op die
hun bedrijf hebben moeten beëindigen.
Met een duurzame
kringloop, zonder afval,
draagt elk proces op de
boerderij functioneel
bij aan landschap en
onderneming. Zo levert
koeienmest direct op de
wei optimale waarde. Drie
dagen later verspreiden
scharrelende kippen
de mest over het land.
Bodemopbouw is de basis
van het boerenbedrijf.
Poep is voor Salatin het
nieuwe goud.

Joel Salatin

Heiko Jessayan is redacteur van
Het Financieele Dagblad. Hij
schrijft onder meer over technologie.
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Geldstromen
Beleggen

Voedselketen is veilige
haven voor durfgeld
Agrifood is vanouds
populair onder
participatiefondsen.
Want aan voeding
wordt altijd geld
uitgegeven, in goede
en slechte tijden. En
de rendementen zijn
voorspelbaar.
Hans Maarsen

D

e voedingsindustrie
staat hoog op het lijstje
van professionele investeerders. Logisch:
de sector kenmerkt
zich door stabiele
kasstromen en een overzichtelijk investeringspatroon. Dat maakt financiering
relatief gemakkelijk en rendementen
voorspelbaar. ‘Private equity heeft vanaf
de opkomst in de jaren tachtig interesse
gehad voor de levensmiddelenindustrie’,
verklaart Tjarda Molenaar, directeur van
de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP).
Risicokapitaal doet zijn werk in alle
hoeken en gaten van de voedselketen.
Grote private-equityhuizen, optredend
voor pensioenfondsen en verzekeraars,
hebben gezamenlijk miljarden gestoken
in bedrijven als Refresco, Bakkersland
en Plukon. Venture-capitalfondsen,
gesteund door rijke particulieren, bedrijven en universiteiten, richten zich op
start-ups waarvan de risico’s groter zijn.
De megadeals krijgen de meeste
aandacht. Investeerders schieten uit
hun stoel als het grootbedrijf een ‘strategische heroriëntatie’ aankondigt.
Groeipotentie is een absolute voorwaarde om concernonderdelen over te

Aandacht
l De stabiliteit van de voe-

dingsbranche maakt het
makkelijker overnames
te financieren met hulp
van de bank. Er is minder
eigen vermogen nodig dat
beter kan renderen.
l Veel innovatieve startups in de voedingssector
vinden hun oorsprong in
de universitaire wereld.
Regiofondsen helpen de
jonge bedrijven met het
betreden van de markt.
l Investeerders in de agri-

food zijn gespitst op consumententrends. Ze nemen deel in bedrijven die
gemaksvoeding leveren of
producten die het stempel duurzaam hebben.

nemen. Graanverwerker Meneba nam in
2011 afscheid van Unicorn, leverancier
van voedingsingrediënten, waarna durfkapitalisten hun opwachting maakten.
Zij stellen innovatie, operationele verbetering en groei voorop. Ook Johma staat
weer op eigen benen. De salademaker
paste niet meer bij het Britse Uniq en
heeft professionele geldschieters aan
boord gekregen.
Doel van private equity is sterke bedrijven te creëren. Het liefst marktleiders die
weer goed te verkopen zijn. Met hun belangen in de voeding boeken fondsen een
gemiddelde rendement van 15% à 20%
per jaar, weet Hein Godschalx, sectorexpert bij zakenbank NIBC. ‘Voeding doet
daarmee zeker niet onder voor andere
sectoren waarin private equity investeert.’
Een beproefd recept is ‘buy en build’:
je koopt een voedingsfabrikant en rijgt
er soortgenoten aan toe. Zo’n bundeling
biedt synergievoordelen en versterkt de
marktpositie. Goede kans dat het fusiebedrijf uiteindelijk weer in handen komt
van een multinational. ‘Voedingsconcerns hebben baat bij een groter marktaandeel om meer tegenwicht te kunnen
bieden aan machtige supermarktketens’, legt Godschalx uit.
Durfkapitalisten lopen warm voor
voedingsproducenten die aanhaken
bij een consumententrend, of sterke
merken in huis hebben. Het kan niet
helemaal toeval zijn dat in augustus kort
na elkaar twee Nederlandse producenten van kant-en-klaarmaaltijden door
private equity zijn overgenomen. De
nieuwe eigenaren Nobel Capital en MKB
Fonds zien ruimte voor expansie in deze
markt. Die belangstelling is niet zo verwonderlijk, meent beleidsmedewerker
Felix Zwart van de NVP. ‘Aanbieders van
gemaksvoeding spelen in op de demo-

Durfkapitalisten zijn tuk op consumenten

ADVERTENTIE

Wageningen Campus
als innovatiecluster
magneet voor regio
Wageningen Universiteit & Research Centre (Wa-

Dat geldt eveneens voor R&D-afdelingen van (inter)

zoals het Agro Business Park, zijn 90 bedrijven en

geningen UR) is de spin in het kennisweb op het

nationale bedrijven opererend op het gebied van

55 spin-offs te vinden. Dat aantal groeit gestaag. In

gebied van gezonde voeding en een gezonde leef-

agro, food en biobased economy.

Food Valley profiteren veel meer bedrijven en instel-

omgeving. De universiteit en de daaraan verbonden

“De campus fungeert als magneet voor het aan-

lingen van de korte lijnen. Ziekenhuis GelderseVallei

onderzoeksinstituten zijn gehuisvest op Wageningen

trekken van bedrijven en organisaties actief in de

in Ede profileert zich als hét voedingsziekenhuis van

Campus. Kennis vergaren, delen en er samen met

levensmiddelen- of agrarische sector en aanver-

Nederland en werkt nauw samen met onder meer

andere partijen toepassingen voor bedenken, dat

wante bedrijfstakken”, constateert Petra Caessens,

Wageningen UR en Topsportcentrum Papendal in

is het vliegwiel waarmee dit innovatiecluster wordt

manager Campusontwikkeling. “Er wordt hier snel

Arnhem.

aangejaagd.

geschakeld tussen kennisinstituten, maar ook met

Het ene na het andere imposante gebouw verrees

multinationals en startende ondernemers. Dat sti-

de afgelopen jaren op het universiteitsterrein. Van

muleert innovatie en creëert werkgelegenheid.”

Forum en Orion voor onderwijs, Atlas , Radix en Helix

Wageningen Universiteit behoort wereldwijd tot
de top 3 van universiteiten op het gebied van agro
en food. Zo’n 8.000 studenten uit meer dan honderd

Kadans Biofacilities bouwt het incubator annex

(2015) voor onderzoeksgroepen tot het gloednieuwe

landen bevolken de campus.Verwacht wordt dat het

bedrijfsverzamelgebouw en gaat het ook beheren

onderzoekslab van zuivelgigant FrieslandCampina.

aantal studenten de komende jaren doorgroeit naar

en exploiteren. “We richten tevens de laboratoria

Deze concentratie stimuleert interactie tussen on-

bijna 12.000 in 2017.

en de technohal in, coachen via StartLife startende

derzoekers en het bedrijfsleven en het delen van de

ondernemers en investeren in hun bedrijf”, zegt Jeff

nieuwste onderzoeksfaciliteiten. “Ook externe par-

Gielen, directeur van Kadans. Het bedrijf investeert

tijen kunnen op Wageningen Campus gebruik maken

gingsklimaat op de campus, de regio en Nederland.

circa 17,5 miljoen euro in het incubatorpand, waarvan

van de state-of-the-art onderzoeksapparatuur”, zegt

Met 3.000 m² hoogwaardige laboratoria, 3.500 m²

de provincie Gelderland 3,5 miljoen euro subsidieert.

Caessens, tevens manager operations CAT-Agro-

kantoor- en ontmoetingsruimten en 1.500 m² tech-

Het gebouw wordt eind 2015 opgeleverd.

nohal, is er ruimte genoeg voor startende bedrijven.
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Op de Wageningen Campus en nabije omgeving,

Petra Caessens. Foto : Herman Stöver

De bouw van het incubator- en bedrijfsverzamelgebouw betekent een nieuwe impuls voor het vesti-

Food. Dit Centre for Advanced Technology AgroFood
organiseert het gebruik van deze faciliteiten.

grafische trend van kleinere huishoudens waar zelf koken op zijn retour is.
De kant-en-klaarproducten hebben een
hoge toegevoegde waarde en een navenant hoge marge.’
Investeerders in de voeding zijn tuk op
bekende merken. In de krokettenindustrie zetten zij hun kaarten op Mora, Van
Dobben en Kwekkeboom. NPM Capital,
het investeringsvehikel van familieconcern SHV, is groot in deze branche. Ook
‘gezonde snacks’ komen vaker op het
menu van de geldschieters. NPM legde
in 2012 tientallen miljoenen euro’s op
tafel voor de tamelijk onbekende Vurense Snack Industrie. Deze maker van gezondheidsrepen heeft grootse plannen
in opkomende markten.
Een volgende stap is specialisatie. De
laatste jaren zijn wereldwijd tientallen
investeringsvehikels opgericht die zich op
voeding toeleggen, signaleert NVP-directeur Molenaar. De nieuwkomers borduren voort op actuele thema’s als verduurzaming en gezonde levensstijl. Gesteund
door Rabo Equity Advisors heeft India
Agribusiness Fund de beschikking over
$ 120 mln voor de Indiase agri-industrie.
Tot de deelnemers behoren de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO en financier IFC, onderdeel van de Wereldbank.
Voor het Nederlandse Pulsar Network
Capital is er geen twijfel mogelijk dat
verantwoorde voeding een uitdijende
markt is. Want op het gebied van eet- en

trends, zoals kant-en-klaarmaaltijden. Zij zien ruimte voor expansie in deze markt.

1

Innovatieve ideeën
ondernemers
en bedrijven

Gellderse Topsecttorren
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FOTO: HOLLANDSE HOOGTE

Gezondheid
Verantwoorde voeding
is een uitdijende markt.
Op het gebied van eet- en
drinkgewoonten is veel
te verbeteren
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Leningen uit het fonds
Gelderland voor Innovaties via Provinciale
Participatie Maatschappij (PPM) Oost,
max. 40 % gemaakte kosten tot max. € 75.000
Leningen en participaties uit het Innovatie
& Energiefonds Gelderland
tot max. € 5 miljoen
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Hans Maarsen is redacteur van Het
Financieele Dagblad. Hij schrijft onder
meer over de rol van private
equity in het bedrijfsleven.

De provincie Gelderland brengt de economie
e in een hogere versnellling door sttarttend
de en
er varen ondernemers te stimuleren innovatieve producten en diensten te ontwikkelen.
Samenwerking met kennisinstituten plus subsidies en leningen voor elke stap in het
ontwikkeling
gsp
proces help
pen daarrbij. Ideeën groeien zo uit tot BV’ss.

ENERGIE- EN
MILIEUTECHNOLOGIE
GIEE

Innovatieve ideeën
startende
ondernemers

drinkgewoonten is veel te verbeteren. Op
zijn website verwijst het nieuwe fonds
naar onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO waaruit blijkt dat
driekwart van alle ziekten aan voeding
is gerelateerd. Pulsar begint met een
vermogen van € 75 mln en trekt nauw op
met StartLife, het loket voor beginnende
ondernemers in de voedingsbranche.
In de praktijk zijn veel start-ups in de
voedingssector aangewezen op venture
capital. Pionierende ondernemers hebben gemiddeld enkele tonnen nodig om
een zelf ontwikkeld product tot wasdom
te brengen. De bank vragen om krediet
heeft geen zin bij gebrek aan een positieve cashflow. Het mobiliseren van regionale geldschieters kan uitkomst bieden.
Zo heeft het jonge Limburgse bedrijf
EKompany met steun van Limburg Ventures en een innovatielening van Rabobank een fabriek gebouwd voor productie van een nieuw soort kunstmest die
minder belastend is voor het milieu.
Ook de Gelderse Food Valley put uit
regionale geldbronnen. Ontwikkelingsfonds PPM Oost neemt deel in bedrijven
met innovatieve concepten, variërend
van algenkweek tot technologie die de
groei van tuinbouwgewassen bevordert.
Volgens NIBC-deskundige Godschalx
hebben regionale ontwikkelingsmaatschappijen een duidelijke rol in het
aanzwengelen van vernieuwende activiteiten. ‘Ze hebben tot taak de regionale
economie te stimuleren en kunnen genoegen nemen met een lager rendement
als de investeringen de werkgelegenheid
ten goede komen.’

Kennisvalorisatie door:
StartLife foodsector
Gelderland Valoriseert!
EMT Radar energie- en milieutechnologie
Red Med Tech Ventures, health- en life
science-sector
Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV
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Agro- en
foodsector
fungeert als
het vliegwiel
van economie
in Gelderland.

Met de provincie Gelderland
via PPM Oost als mogelijke
aandeelhouder

Meer weten?

www.ondernemengelderland.nl
www.oostnv.nl
www.ppmoost.nl
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Food and agribusiness seminar
Global markets. Food vs fuel. Regulation.
Cultivate

Thursday 27 November 2014
80 top executives share their insights in our ‘2014 Food and
Agribusiness survey’ which we will present at our seminar.
The latest trends in the global food and agri market will be
discussed by the following industry experts:
• Marc Staal – Head TCF Agri Europe at Rabobank
• Frank van Ooijen – Corporate Director Sustainability/
Communication at FrieslandCampina
• Arjen van Tunen – CEO at Keygene

Date:
27 November 2014, starting at 15.30
Location:
Amsterdam
Information and registration:
amsterdam.events@nortonrosefulbright.com
Global commodities law firm of the year
2011, 2012 and 2013

Financial institutions | Energy | Infrastructure, mining and commodities
Transport | Technology and innovation | Life sciences and healthcare

Innovatie
Veelbelovend

Snelgroeiers

Plantlab

I

n de oude
De Gruyter-fabriek
in De Bosch
bouwt Plantlab
een nieuwe fabriek. Het kweekt
daar met een wereldwijde patent
en de nieuwste
snufjes op het gebied van licht- en
klimaatcontrole
planten in afgesloten ruimten, waar
geen zonlicht bij

kan komen. De
Zwitserse multinational Syngenta,
waar wereldwijd
26.000 mensen
werken, gaat met
de techniek van
PlantLab tuin- en
landbouwproducten produceren.
Daardoor kunnen
planten het hele
jaar door groeien
en hoeven niet
meer uit exotische
oorden te komen.

PlantLab in Den Bosch
FOTO: MARJO VAN DE PEPPEL

Solynta
Een Nederlandse uitvinding is de rondeelstal, waar kippen vrij rond scharrelen. Het rondeelei heeft de maximale score op het gebied van dierenwelzijn.

Schaarste drijft de nieuwe groeiparels
Richard Smit

De agromultinationals
van morgen zijn heel verschillend, maar kunnen
allemaal iets unieks.

D

e winnaars in de agrifoodmarkt in de toekomst drijven
op goede ideeën en kennis
die niet een-twee-drie te
kopiëren zijn. Neem de Pluckr, die ontworpen is om machinaal druiven te onttrossen. Een Hollandse vinding waar vele
jaren naar is gezocht. De machine kan
driehonderd tot zeshonderd kilo druiven
per uur verwerken, afhankelijk van het
formaat en de soort druiven. In vergelijking: één persoon doet met de hand
vijftien tot twintig kilo per uur.
Een ander staaltje voor superieure
kennis is te vinden bij Cleardetection.
Dat weet door DNA-technieken schadelijke microwormpjes in de bodem te
ontdekken. Uitermate nuttig voor een
betere bestrijding en betere benutting
van landbouwgrond, ook in ontwikke-

lingslanden. Dat geldt eigenlijk ook voor
de nieuwe fabriek van Plantlab, dat een
wereldwijd patent heeft voor het telen en
kweken van planten en groenten zonder
zonlicht.
Zulke bedrijven hebben iets slims uitgedokterd dat inspeelt op een langlopende trend. Het ene bedrijf gaat efficiënter
om met spaarzaam landbouwareaal, het
andere op hergebruik en weer een ander
mikt op een productiviteitsvergroting.
Allemaal dragen ze op hun manier een
steentje bij aan de immense opgave om
straks negen miljard mensen te voeden
zonder de aarde uit te putten.
Een ander — prematuur — voorbeeld
dat hierbij een duit in het zakje kan doen,
is zeewierteelt op de Noordzee. Stichting
Noordzeeboerderij is daar samen met
Hortimare een proefboerderij begonnen
voor zeewierteelt. De boerderij gaat experimenteren met de teelt van zeewier,
vissen, schelpdieren en andere flora en
fauna. Dat kan eventueel geïntegreerd
worden met offshorewindparken.
Een wat verder gevorderd voorbeeld
zijn de rondeelstallen. Dit nieuwe stalconcept van vaderlandse bodem komt tegemoet aan eisen van verschillende groepen belanghebbenden. De stal is rond en
is daarmee in de ogen van omwonenden
en passanten minder industrieel. Kip-

Aandacht
l Nederland heeft al een
grote naam in zadenverdeling, slimme kassen en
stallen en in de nieuwste
generaties melkrobotten.
l De nieuwe groeiparels
richten zich vaak op diervriendelijkheid en op het
efficiënter benutten van
schaars landbouwareaal.

pen kunnen er in scharrelen en de snavel
wordt niet gekapt. De Dierenbescherming gaf het rondeelei de maximale
score op het gebied van dierenwelzijn.
Verder is rondeel het eerste productiesysteem met een milieukeur.
Welke van de nieuwe bedrijven daadwerkelijk zal uitgroeien tot een nieuwe
FrieslandCampina of agriconcern Cosun
is niet te zeggen. Wel dat de beste kansen
zijn voor wie een vinding weet te combineren met nieuwe markteisen. Dat maakt
het voor klanten immers mogelijk om te
breken met de oude marktleiders, zodat
een nieuwe norm in de markt ontstaat.
Dat gebeurde al met het opwaarderen
in afvalstromen. Een bedrijf als Pectof,
dat nuttige ingrediënten haalt uit het
restant van koffiebessen, is nog startend.
Ceranex, volledig recyclebaar bouwmateriaal uit samengeperst afval uit de
glastuinbouw, ook. Maar er bestaat al
een miljoenenindustrie in wei, een restproduct bij het maken van kaas waaruit
inmiddels allerlei waardevolle ingrediënten worden gehaald. Grote zuivelaars als
Fonterra en FrieslandCampina bouwen
daar in Nederland grote verwerkingsfabrieken voor.
Richard Smit redacteur van
Het Financieele Dagblad.

Start-up

Pectcof onttrekt pure gezondheid aan de koffieprut

Z

onde. Alleen
de pitten uit
koffiebes — de
bonen — worden gebruikt voor het
bakkie troost. De rest
van de bes wordt als
pulp gedumpt. En daar
gaat het Nederlandse
bedrijf Pectcof verandering in brengen. Het
gaat aan de pulp natuurlijke grondstoffen als

pectine, antioxidanten,
suikers en pigmenten
onttrekken.
Daar schiet de boer
wat mee op, de consument en ook het milieu.
Eerder werd op z’n best
compost gemaakt van
het koffieafval om de
milieuschade te beperken, maar dat kostte
de boer nog steeds
geld. Het bedrijf van

Niet alleen de pit van de koffiebes is bruikbaar.

de Colombiaan Andres
Belalcazar en Rudi Dieleman wil er een nieuwe
bron van inkomsten van
maken.
Voorlopig haalt het
bedrijf uit koffiebessen
uit Colombia en Costa
Rica alleen nog de
grondstof pectine. Die is
smaak- en reukloos en
bruikbaar als emulgatoren en stabilisatoren

voor de voedingsmiddelenindustrie en eventueel later in shampoo.
Zulke ingrediënten
komen nu vooral uit
Arabische gom, wat
vaak geproduceerd
wordt in politiek instabiele gebieden. Alleen
al om die reden hebben
grote fabrikanten grote
belangstelling voor alternatieven.

H

et bedrijf
uit
Wageningen heeft
een veredelingstechniek waardoor aardappels
duurzaam kunnen groeien. De
aardappel heeft
veel minder water
nodig dan rijst
of tarwe. Door
deze watereffi-

ciency en hoge
voedingswaarde
kan de aardappel
een belangrijke
rol spelen bij het
verminderen
van de honger
en ondervoeding
in de wereld. De
onderneming kan
aardappelen uit 25
gram zaad maken
in plaats van uit
2500 kilo pootgoed.

Minder water voor slimme aardappel

Phenovation

P

henovation is
een spinoff van
Wageningen UR
die dreigend gebrek aan water of
mest bij gewassen
peilt, nog voor het
menselijk oog die
waarneemt. Het
product, de CropReporter, meet de
fotosyntheseactiviteit van planten.

Telers kunnen de
klimaatomstandigheden in de kas
beter afstemmen
op de fotosynthese
of de bemesting
bijsturen. De CropReporter kan wereldwijd bijdragen
aan productieverhoging en kwaliteitsverbetering bij
de teelt van gewassen in kassen en in
plastic tunnels.

Fotosynthese geeft signaal aan teler.
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Discover & share solutions in food

LIVE vanaf 23 oktober: www.dutchfoodinnovations.com

Agrifood innovaties
in de etalage
Negen miljard mensen voeden is een
enorme uitdaging. Niemand kan het
wereldvoedselvraagstuk alleen oplossen. Er is daarvoor een verzameling van
deeloplossingen nodig, die elk voor zich
zijn afgestemd op de situatie. Nederland
heeft veel kennis en technologie in huis
op het gebied van agrifood en kan bijdragen door het bieden van oplossingen.
Roger van Hoesel,
directeur Food Valley NL
Food Valley NL werkt aan een inno
vatiedatabase die een overzicht biedt
van de Nederlandse innovaties op
het gebied van agrifood. In deze
database, de Dutch Food Innovations
www.dutchfoodinnovations.com, zijn ver

nieuwende technologieën en producten
opgenomen op het gebied van land en
tuinbouw en levensmiddelentechnologie.
Bovendien zijn er profielen te vinden van
de bedrijven en organisaties die achter
deze innovaties staan.
In de database zijn onder andere oplos
singen te vinden om de productie van
voedingsgewassen te verhogen of om de
verspilling te verminderen. Ook zijn er
ingrediënten te vinden die bijdragen aan
gezonder voedsel om zo ondervoeding of
obesitas tegen te gaan en zijn er techno
logieën opgenomen, die een schonere en
meer duurzame manier van produceren
mogelijk maken.
Dutch Food Innovations is vrij toeganke
lijk via internet en de mobiele telefoon.
R&Dmanagers, beleidsmakers en
consultants kunnen zo snel en eenvoudig

inzicht krijgen in welke innovaties be
schikbaar zijn in Nederland. Dutch Food
Innovations is een praktisch instrument
om kennis te delen en dwarsverbanden
te maken. Technologie staat niet op
zich. Uiteindelijk zullen de mensen het
natuurlijk zelf moeten doen. Dutch Food
Innovations helpt hen om elkaar te vin
den en om samen te werken aan nieuwe
oplossingen. De komende tijd werken wij
aan het verder vullen van de database. Zo
ontstaat een inspiratiebron voor iedereen
die betrokken is bij de oplossing van het
wereldvoedselvraagstuk. Dutch Food
Innovations is uniek in de wereld.
Op 23 oktober tijdens de
Food Valley Expo gaat de site
www.dutchfoodinnovations.com live.

www.dutchfoodinnovations.com

Solynta’s hybridetechniek
voor aardappelveredeling

Minder zout met Camlow™
clean label ingrediënten

Met de veredelingstechniek van Solynta wordt het mogelijk de
natuurlijke resistentie van verschillende aardappelrassen te combi
neren zodat het gebruik van fungiciden en pesticiden met wel 80%
kan worden gereduceerd. Bovendien verkort het de timetomarket
van nieuwe rassen drastisch: 23 jaar in plaats van meer dan 12 jaar.
Met gerichte veredeling, robuuste hybride rassen en uitstekend
startmateriaal kan de opbrengst per hectare toenemen met meer
dan 30% in de geïndustrialiseerde landen en mogelijk zelfs meer
dan 100% in ontwikkelingslanden. Daarnaast kan de voedings
waarde van verschillende aardappelproducten verbeterd worden
(minder vette chips bijvoorbeeld), evenals de verwerkingseigen
schappen tot bijvoorbeeld patat, chips, en zetmeel.

Camlow™ P en Camlow™ BP zijn natuurlijke groenteextracten
ontwikkeld door Scelta Mushrooms en Cambrian. Deze ingredi
enten verminderen het gebruik van natrium en vervangen MSG,
I+G en geautolyseerd gistextract. Camlow™ P is een natuurlijke
smaakversterker voor hartige producten zoals sauzen, vlees,
bouillon en jus. Camlow™ BP is speciaal voor bakkerijproduc
ten. Brood, crackers, tortilla’s, pitabrood, bagels kunnen toe met
minder zout, zonder dat hun consistentie (rijs, kruimstructuur en
glutennetwerkvorming) en smaakprofiel veranderen. Camlow™
is een umami smaakversterker: de hartigheid van het ingrediënt
verhoogt de zoutperceptie, zodat minder natrium gebruikt hoeft te
worden voor hetzelfde effect. Met Camlow™ zijn zoutreducties tot
50% mogelijk.

Salmonelex™
Micreos ontwikkelt producten op basis van fagentechnologie ter
verbetering van de voedselveiligheid. Salmonelex™ remt niet
alleen de groei van Salmonella maar doodt de bacterie ook echt.
Net als Listex™, het door Micreos eerder ontwikkelde product voor
het bestrijden van Listeria. Salmonelex™ heeft geen invloed op
de smaak, textuur of andere organoleptische eigenschappen van
behandelde voedingsmiddelen. Zodra ze hun werk gedaan hebben,
ontbinden de fagen in aminozuren en nucleïnezuren, dus ze laten
geen ecologische voetafdruk achter. Micreos verwacht dan ook dat
Salmonelex™ binnenkort net als Listex™ opgenomen wordt op de
lijst van het Organic Material Review Institute (OMRI) voor goed
gekeurd gebruik in natuurlijke en biologische voedingsmiddelen.
Salmonelex™ is gemakkelijk in het gebruik. Het kan plaatselijk
op een product gespoten worden of aan een tank gekoeld water
worden toegevoegd.

CO2 drogen: milde droogtechniek
voor voedingsmiddelen
FeyeCon gebruikt CO2 technologie als platform voor de ontwikke
ling van innovatieve producten en processen. Traditionele droog
technieken leiden vaak tot kwaliteitsverlies (luchtdrogen), of ver
bruiken enorm veel energie (vriesdrogen). CO2 drogen combineert
de beste aspecten van deze methodes zónder de nadelige effecten.
Dit levert producten op van uitstekende kwaliteit tegen veel lagere
kosten dan vriesdrogen. Gedroogde groenten en fruit behouden
hun voedingswaarde en de ‘bite’ en smaak van gerehydrateerde
producten is uitstekend en vergelijkbaar met vers. CO2 drogen is
niet alleen geschikt voor groente, kruiden en fruit, maar ook voor
vloeibare concentraten van temperatuur of oxidatiegevoelige stof
fen. CO2 gedroogde producten kunnen direct worden toegepast in
instantsoepen en sauzen, (ontbijt)granen, tussendoortjes, of in de
retail en thuis (kruiden).

FaceReader

Pectcof bioraffinage: pectine uit koffiepulp

FaceReader analyseert automatisch gezichtsuitdrukking, hoofd
richting, kijkrichting en persoonskenmerken zoals leeftijd.
FaceReader, ontwikkelt door Noldus Information Technology is
beschikbaar als software, maar ook als online applicatie. Onderzoe
kers gebruiken deze technologie om bijvoorbeeld consumenten
waardering te meten door objectieve en gedetailleerde informatie
over gezichtsuitdrukkingen te verzamelen. FaceReader wordt
gebruikt om de respons van deelnemers op commercials en ad
vertenties te registreren en te analyseren, maar wordt ook ingezet
voor sensorisch onderzoek. Hiermee kan de ‘emotieroos’ realtime
weergegeven worden. Dit is een visuele weergave van de spreiding
van emoties in een tweedimensionale cirkel met opwinding op de
Yas en valentie op de Xas. De informatie over bijvoorbeeld de voor
keuren en productwaardering kan helpen om gezondheidscampag
nes te optimaliseren.

Met de Pectcof bioraffinage technologie komt industrieel herge
bruik van de biomassa uit koffiepulp een stap dichterbij. Met deze
technologie wordt deze keuze: afvalstroom of dit restmateriaal met
behulp van milieuvriendelijke chemische processen en geavanceer
de biotechnologie verwerkt tot biobased ingrediënten, met name
tot functioneel pectine. Pectcof verzamelt (biotoxische) koffieaf
valstromen en scheidt en modificeert dit afval tot verschillende
verbindingen. De vervolgens gezuiverde componenten worden
geleverd aan de voedings en farmaceutische industrie. Met deze
innovatieve techniek wordt pectine uit koffie gewonnen dat uitste
kend in te zetten is als emulgator en stabilisator. Dit soort pectine
heeft al bewezen net zo goed of beter te werken dan Arabische gom,
gemodificeerd zetmeel en pectine uit suikerbieten.

Trends
Totale landbouw

Supermarkt

Feiten

€

9,1 mrd

Economische bijdrage (aan het bbp).
Dit is 1,5% van de totale werkgelegenheid in Nederland

211.000
personen zijn werkzaam in de landbouw, 17% bestaat uit tijdelijk werk

2,4 %

van de totale werkgelegenheid
in Nederland
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De supermarkt van de toekomst combineert het online thuisgemak met de charme van de kruidenier om de hoek en de prijzen van de discounter. FOTO: HH

Exit kassa, de klant
rekent af met een iPad
Job Woudt

Als zelfs webgigant
Amazon zich mengt
in de verkoop van
vers voedsel, dan
moet de traditionele
supermarkt zich
beraden op de
toekomst.

D

e inwoners van Seattle
kunnen er al terecht,
net als die van San Francisco of Los Angeles.
Voor een doos eieren
($2,37), een ui ($ 0,99)
en een dozijn plakjes bacon ($ 6,15) is er
Amazon Fresh, de versdivisie van webwinkel Amazon. Met een paar muisklikken
besteld en aan huis bezorgd.
Dat de gehakt volgens een internetrecensie ‘grijs en onsmakelijk’ is, valt nog in
de rubriek kinderziektes. De supermarktbranche kijkt vooral met argusogen naar
de ontwikkelingen aan de Amerikaanse
westkust. Amazon veroverde vanuit
Seattle met non-food de online winkelmarkt. Nu ambieert het een machtspositie als supermarkt van de toekomst.
In deze onlinesupermarkt doet de consument zijn boodschappen thuis, in de
trein of op het werk. De aankopen gebeuren via iPad, personal computer of smartphone. In elk geval niet met het mandje
of de boodschappenwagen in een fysieke
winkel. Sinds afgelopen voorjaar ontwikkelde Amazon hiervoor een apparaatje, de
Dash, dat het online winkelen nog makkelijker moet maken. Klanten kunnen op
de verpakking de barcode scannen van de
producten, die in de voorraad- of koelkast
moeten worden aangevuld.
Met het concept van de onlinesupermarkt loopt Amazon bepaald niet
voorop. In New York en omstreken is
FreshDirect al meer dan een decennium
een begrip met zijn online bezorgdienst
van dagverse producten. Het Nederlandse Ahold doet al sinds het begin van
deze eeuw in de VS ervaring op met zijn
Amerikaanse besteldochter Peapod en
in Nederland met Albert.nl. Ook daar bestelt de consument digitaal en krijgt hij
de artikelen thuis afgeleverd.
Maar met Amazon Fresh mengt voor
het eerst een grote branchevreemde
partij – een voormalige boekenverkoper
nota bene – zich onder de supermarkten.
De Amerikaanse grootmacht wil hoe dan
ook bewijzen dat het zich ook als onlinesupermarkt kan onderscheiden. Dat het

Aandacht
l De hypermarkt gold
jarenlang als de winkel
van de toekomst. Met de
komst van online winkelen is het een concept uit
het verleden. Vooral voor
de non-foodartikelen, zoals kleding, tuinmeubelen
of entertainment, is de
concurrentie van het web
(te) groot.
l Ahold verwierf begin
deze eeuw het Amerikaanse Peapod. Deze online
besteldienst viert deze
maand zijn 25-jarige jubileum. Begonnen door
de broers Thomas en
Andrew Parkinson die in
Chicago pionierden met
een bestelsysteem via een
MS-DOS-programma. Nu
werken er 1500 mensen.
l Een onlinesupermarkt
is niet per definitie een garantie op succes. Klanten
zijn niet makkelijk over
de streep te trekken, de logistieke operatie kost veel
energie. Ooit in Nederland
begonnen maar toch geflopt: maxfoodmarket.nl
en superdirect.com.

bij dagverse en dus bederfelijke producten ingewikkelder is om de logistiek te
organiseren, lijkt de uitdaging voor Amazon er alleen maar groter op te maken.
Het effect is navenant. Traditionele
supermarkten voelen zich door Amazon
opgejaagd hun tempo op te schroeven.
Maakt online nu een paar procent uit van
de totale supermarktomzet, de verwachting is dat in 2020 tot 15% van de dagelijkse boodschappen digitaal gebeurt. Dat
slaat een immens gat in de omzetten en
daarmee ook de toch al smalle marges
van de fysieke winkel. De traditionele supermarkt kan niet anders dan aanhaken
op de trend. Dus tuigen ze zelf bezorgdiensten op en installeren ze punten
waar de klanten hun artikelen zelf kunnen afhalen, zogeheten pick-up-points.
Het is een opstapje naar een volgende
fase. Supermarktconcerns als Wall-Mart,
Ahold, Tesco maken zich op voor een
toekomst waarin het boodschappen
doen een crossmediale ervaring wordt.
De klant van de toekomst koopt in die
optiek net zo makkelijk online als dat
hij de fysieke winkel binnenstapt. In die
winkel zelf gebruikt hij vervolgens zijn
smartphone of tablet om de laatste aanbiedingen te vernemen of receptideeën
aangereikt te krijgen. Over een paar jaar
gaan we massaal met dit soort apparaten betalen. Apple heeft zich al op deze
markt gestort. Exit kassa, exit caissière.
Tot zover de toekomst. In de dagelijkse praktijk rukken vooral de Duitsers
Aldi en Lidl op in Europa. Hun discountformules spelen in op de consumentenwens om kwaliteit tegen een zo laag
mogelijke prijs te krijgen. Lidl gaat zijn
winkelformule in 2015 uitrollen in de
VS, waar het binnen een jaar tot honderd
winkels wil neerzetten. Aldi zit hier al
sinds 1976 en heeft er 1300 discountzaken. Opvallend genoeg is dit laatste
concern ook eigenaar van Trader Joe’s,
een hippe, snelgroeiende keten (400
winkels) die alleen maar bio-organische
producten verkoopt. Met lange rijen voor
de kassa’s, medewerkers met vrolijke
Hawaï-hemden en een grote nadruk op
sociaal verantwoord ondernemen. Ook
deze winkelketen heeft toekomst, maar
niet online. ‘Nee, we zijn gewoon ouderwets’, lezen we op de website. ‘We zijn
ouderwetse fans van de kruidenier om de
hoek waar we hallo kunnen zeggen als u
om zich heen kijkt en zich afvraagt – wat
eten we vanavond.’
Job Woudt is redacteur van
Het Financieele Dagblad.
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ADVERTENTIE

Food Valley Expo 2014
donderdag 23 oktober, Congrescentrum Papendal, Arnhem
De ambitie om de wereldbevolking
gezond en duurzaam te voeden door
innovatieve ontwikkelingen in de agro
& foodsector en veelbelovende
technologieën te combineren.
Daar draait het om tijdens de tiende
Food Valley Expo op 23 oktober in
Congrescentrum Papendal te
Arnhem.
Food Valley NL is de netwerkorganisatie, die de innovatiekracht
van Nederlandse bedrijven in de
agro- en foodsector versterkt.
Dat gebeurt door de samenwerking
tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden te stimuleren,
in de provincie Gelderland, Nederland
en wereldwijd.

Programma
8.00 - 9.45 uur, Breakfast Meetings
10.00 - 12.00 uur, Science for Business, presentatie veelbelovende ontwikkelingen in voedingswetenschappen en praktische voorbeelden hoe de
foodsector zijn voordeel kan doen met big data,
door gebruik te maken van de schat aan informatie die beschikbaar is als het gaat om voedsel en
gezondheid. Sprekers: Sacha van Hijum, NIZO
food research/Radboud umc Nijmegen en Suzan
Wopereis, TNO.
11.45 - 13.15 uur, Lunch & Networking met Business Market (hele dag), circa vijftig Agro-foodbedrijven presenteren hun nieuwste producten,
diensten en ontwikkelingen. Taste & Try innovatieve foodproducten Made in Holland in Food
Valley House.
13.15 - 15.30 uur, Inspire & Participate, Marc
Teerink, IBM Watson Group, What will computing
cook up next?, Aalt Dijkhuizen, Dutch Topsector
Agri & Food, Dutch agro-food no wand in the future, Jacqueline Collins, GateGroup en Wilbert
de Louw, FoodCase, Cooperation in the field of
sustainable in-flightmeals.
15.15 - 15.30 uur, presentatie genomineerden en
uitreiking Food Valley Award 2014.
15.30-17.00 uur, Business & Innovation, workshops, drinks & bites + netwerken.
Voor meer informatie: www.foodvalleyexpo.nl

agrofood 2014

