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Kennisrapportage Let’s meet!

Innoveins

Innoveins is een initiatief van de drie Limburgse 

ondernemingen Botany, Blue Engineering en 

Bluehub, in samenwerking met de Provincie 

Limburg. Innoveins omvat een fysiek R&D-

laboratorium en open ecosysteem dat innovaties 

voortbrengt in de agrofood door de verbinding te 

zoeken met de hightech sector. Multinationals, 

mkb’ers en start-ups werken binnen Innoveins in 

wisselende samenstelling aan businesscase 

gedreven innovaties op het snijvlak tussen ‘plant’ 

(agrofood) en ‘techniek’ (hightech). Het ecosysteem 

werkt met zogenoemde ‘innovatieclusters’ waarin 

organisaties samenwerken aan specifieke 

innovatiethema’s zoals robotisering, sensoring, 

urban farming, zaadtechnologie en waterzuivering. 

Business development zorgt er vervolgens voor dat 

deze innovaties sneller, goedkoper en beter de 

markt zullen betreden.

Let’s meet!

Elk kwartaal organiseert Innoveins ‘Let’s meet!’ 

Let’s meet! is een seminar waarbij plant en techniek 

elkaar ontmoeten. Eenmaal per kwartaal wordt dit 

evenement georganiseerd, waarbij telkens één 

specifiek thema, gerelateerd aan óf plant óf 

techniek, centraal staat. Op donderdag 9 november 

2017 vond het eerste seminar plaats; dit keer met 

als thema ‘Robotica’. 

Deze kennisrapportage biedt een samenvatting van 

het seminar en rapporteert de belangrijkste 

inzichten die tijdens het seminar werden opgedaan. 

Allereerst wordt stilgestaan bij de noodzaak tot 

innovatie in de agrifoodsector. Vervolgens komt het 

specifieke thema robotica aan bod en wordt 

ingezoomd op de kansen en uitdagingen die 

robotica biedt voor de agrifood.
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Agrifood staat voor grote uitdagingen
Voorzien in groeiende voedselvraag met schaarse natuurlijke hulpbronnen

9 miljard monden te voeden in 2050!

Het wereldwijde land- en tuinbouwstelsel wordt 

geconfronteerd met een aantal grote uitdagingen die 

haar huidige karakter sterk onder druk zetten. 

Ten eerste groeit de wereldbevolking de komende 

jaren explosief; de huidige wereldbevolking zal naar 

verwachting stijgen van zeven miljard mensen tot 

ruim negen miljard in 2050! Er moeten dus meer 

monden gevoed worden, waardoor de absolute 

vraag naar voedsel explosief toeneemt.

Bovendien leidt het toegenomen welvaartsniveau tot 

veranderingen in consumptiepatronen. Mensen 

worden welvarender en verlangen meer en ander 

voedsel. Naast de stijging in absolute consumptie 

verandert dus ook het relatieve aandeel van 

elementen in het voedingspatroon, waarbij met 

name de consumptie van vlees sterk groeit. Omdat 

de productie hiervan meer energie en input van 

hulpbronnen (zoals diervoeder en water) vergt dan 

de productie van gewassen en granen, neemt de 

druk op het voedings- en landbouwstelsel nog 

verder toe.

Natuurlijke hulpbronnen staan onder druk

Om de groeiende wereldbevolking van het 

gewenste voedsel te voorzien, moet de globale 

voedselproductie volgens de Verenigde Naties 

tussen 2012 en 2050 met liefst 70% toenemen! 

Om dit te bereiken is het voedsel- en 

landbouwstelsel afhankelijk van de mogelijkheden 

die de aarde biedt. De beschikbare middelen en 

natuurlijke hulpbronnen worden echter steeds 

schaarser. De hoeveelheid beschikbare 

landbouwgrond zal bijvoorbeeld niet stijgen, maar 

als gevolg van populatiegroei en urbanisatie neemt 

de totale landbouwgrond per hoofd van de bevolking 

zelfs af. Bovendien leiden klimaatverandering, 

broeikaseffect en de stijgende zeespiegel tot meer 

extreme weersomstandigheden (o.a. overstroming-

en en droogte) die de voedselproductie en 

voedselzekerheid bedreigen. 
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Agrifood + Hightech = AgriFoodTech
Technologie speelt cruciale rol in voedselproductie

Samenwerking tussen agrofood en hightech

Het huidige landbouw- en voedselsysteem loopt als 

gevolg van deze ontwikkelingen tegen haar grenzen 

aan en staat voor een grote uitdaging. De sector 

moet namelijk fors intensiveren en innoveren om de 

totale voedselproductie vóór 2050 te verhogen met 

70%, en tegelijkertijd de inzet van productie-

middelen beperken en verduurzamen om haar 

impact op het milieu te reduceren. Om de grenzen 

van de huidige productietechnieken te doorbreken 

en deze doelen te behalen, moet gebruik worden

gemaakt van de mogelijkheden die technologie kan 

bieden. Het toepassen van software, hightech 

systemen en materialen en het benutten van de 

mogelijkheden van ICT biedt de agrarische sector 

de kans hier mee om te gaan. Deze verbinding 

tussen technologie (hightech) en land- en tuinbouw 

(agrifood) wordt ook wel gedefinieerd als 

‘AgriFoodTech’: ‘de toepassing van techniek en 

technologieën in de land- en tuinbouw (en 

verwerkende industrie) om de productiviteit, 

efficiency en/of duurzaamheid te bevorderen’.
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Robotisering cruciaal innovatiethema
Robotica vormt een belangrijke discipline binnen AgriFoodTech

Groot economisch belang AgriFoodTech

Ondanks het feit dat AgriFoodTech nog een relatief 

jonge branche is, heeft zij al een groot economisch 

belang. Dankzij de hoogwaardige kennis en sterke 

positie van Nederland in de agrifood én hightech, is 

Nederland namelijk in staat gebleken ook binnen 

deze nieuwe branche een sterke positie te claimen. 

De branche is op dit moment namelijk al goed voor 

circa 135.000 banen en genereert een jaarlijkse 

omzet van €17 miljard. Wereldwijd neemt Nederland 

daardoor een nummer-3 positie in! 

AgriFoodTech kent een aantal verschillende 

specialismen, waarvan robotisering één van de 

belangrijkste is. Robotisering staat hoog op de 

innovatieagenda van de hightech en heeft om drie 

redenen een hoge noodzaak binnen de agrifood.

Ten eerste biedt robotisering een oplossing voor 

bedrijven om concurrerend te blijven, want robots 

zorgen voor optimalisatie van bedrijfsprocessen. 

Deze optimalisatie ligt enerzijds in data-verzameling 

en datamanagement en anderzijds in de hogere 

efficiënte van processen zoals oogsten sorteren.

Robotica oplossing voor hoge arbeidskosten 

Ten tweede verlicht robotisering het 

arbeidsvraagstuk. Enerzijds wordt het aantrekken 

en behouden van geschikte arbeidskrachten voor de 

primaire sector namelijk – mede dankzij de 

aantrekkende economie en relatief lage 

aantrekkelijkheid van de sector – steeds lastiger. 

Anderzijds leiden de hoge loonkosten en 

arbeidsintensiviteit van fysieke werkzaamheden (als 

bladplukken en sorteren) voor hoge kosten voor 

arbeid. Dankzij de snelle technologische 

ontwikkelingen op het gebied van robotica zijn de 

kosten van robots drastisch afgenomen, waardoor 

sneller een businesscase gerealiseerd wordt en 

personeel eenvoudiger vervangen (of ondersteund) 

kan worden door robots.

De laatste reden om te robotiseren in de agrifood 

komt voor uit een de verhoogde voedselveiligheid 

en hygiëne, omdat het verminderen van handmatige 

(menselijke) arbeid hier een positief effect op heeft.
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Autonome voertuigen in primaire sector
Samenwerking noodzakelijk om AGV’s toepasbaar te maken in agrifood

Robots en agrifood; (g)een gelukkig huwelijk?

Een belangrijke actuele ontwikkeling op het gebied 

van robotica is de opkomst van zogenaamde 

‘automated guided vehicles’ (AGV’s). AGV’s zijn 

autonoom rijdende voertuigen die zelfstandig 

dynamische handelingen kunnen verrichten. AGV’s 

zijn baanbrekende voertuigen die meerdere 

geavanceerde technologieën integreren (o.a. vision, 

slimme sensoren, navigatie, positionering en online 

communicatie).

In de agrifood kunnen handelingen zoals knippen, 

ontbladeren, oogsten, sorteren en transporteren (in 

de toekomst) worden uitgevoerd door AGV’s. Het 

unieke karakter van de agrifood stelt AGV’s echter 

voor minstens vier unieke uitdagingen, waardoor de 

technologie hier nog relatief beperkt is ontwikkeld. 

Zo is de omgeving erg veranderlijk (o.a. groeiende 

planten) en worden wifi-signalen van AGV’s 

verstoord door ramen van kassen. Daarnaast 

worden sensoren makkelijk vies en zorgt de 

ongelijke ondergrond voor problemen bij het 

navigeren door de robot.

AGV-cluster Innoveins verenigt marktpartijen

Vanwege hun hoge technologische complexiteit en 

de unieke uitdagingen waarmee AGV’s worden 

geconfronteerd binnen de agrifood, is het 

vooralsnog te kostbaar om AGV’s op grote schaal 

toe te passen. Om dit mogelijk te maken zijn 

innovatie en (markt)ontwikkeling essentieel. 

Omdat de verschillende (markt)partijen deze 

uitdaging echter niet zelfstandig op kunnen pakken, 

hebben specialisten in o.a. robotica, sensoriek, 

vision en systeemintegratie zich binnen Innoveins 

verenigd in het AGV-cluster om hierin samen op te 

trekken. Gezamenlijk investeren zij daarom in 

marktontwikkeling, het doorontwikkelen van 

technologieën, de opleiding van gebruikers en het 

bevorderen van de adoptie van robottechnologieën.

Wilt u meer weten van- of deelnemen aan het 

AGV cluster? Neem dan contact met ons op via 

info@innoveins.co.
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