Innovatie in de Brabantse Agrofoodsector
Provinciale rol in stimuleren innovatie in de transitie naar een slimme en duurzame agrofoodsector
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Innovatieve projecten
in de Agrofoodsector
Innovatie is een belangrijk onderdeel van de Brabantse ambitie een
transitie tot stand te brengen in de agrofoodsector. Er wordt hard
getrokken aan tal van innovaties die de sector nodig heeft op weg
naar een sector van topkwaliteit in 2020.

De provincie werkt in vier actiesporen
aan innovatie in de agrofoodsector:
1. Verbinden, van alle spelers in de agrofoodsector om elkaar te
versterken.
2. Mogelijk maken, door middel van financiering en stimulerende
wet- en regelgeving die ondernemers de ruimte geven om
innovatief en duurzaam te ontwikkelen.
3. Inspireren, door praktische voorbeelden van innovatieve
ondernemers en bedrijven te laten zien.
4. Kennis delen, door actieve verbinding en samenwerking met
onderwijsinstellingen.

www.brabant.nl/agrofood
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FoodUp! Brabant
Ons voedselsysteem is toe aan een her
ontwerp en daar hebben we iedereen bij
nodig. FoodUp! Brabant verbindt mensen
die willen bouwen aan dat nieuwe voedsel
systeem.
Wat is FoodUp! Brabant?
Een nieuw voedselsysteem? Dat gaat over
gezond, eerlijk en lekker voedsel. Voedsel dat
goed is voor mens, dier en omgeving. Maar
er ligt geen blauwdruk klaar. FoodUp! Brabant
zoekt samen met anderen naar dat nieuwe
voedselsysteem. Dat doen we langs de sporen verbinden, inspireren, mogelijk maken en
kennis delen. We verbinden de juiste mensen
met elkaar: boeren met creatieve designers
bijvoorbeeld. Of ketenpartners rond een gedeeld probleem. Kijk eens verderop bij Agri
meets Design, We Are Food en de Landbouw
Innovatie Campus. Inspireren doen we met
prikkelende projecten. Consumenten staan
stil bij de herkomst van ons vlees in Slagerij
de Hamvraag, beleidsmakers brainstormen
dankzij de Foodgame over het voedsel van de
toekomst en we ondersteunen vernieuwende
projecten zoals “Pixelfarming”.

Arend Koekkoek met zijn project Pixelfarming
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Idee is één, maar hoe realiseer je die nieuwe
toekomst dan? Samen met ondernemers maken
we die mogelijk, bijvoorbeeld door projecten
via de Stuurgroep Landbouw Innovatie NoordBrabant te ondersteunen. Daarnaast helpen we
via TransLAB (Transitie Landbouw en Agrofood
Brabant) innovatieve ondernemers bij de stappen die nodig zijn om hun bedrijf verder op te
schalen.We werken bij dit alles veel en graag
samen met het onderwijs, van ROC tot universiteit, van opleiding veehouderij tot design.
We helpen studenten anders naar het voedselsysteem te kijken, maar gebruiken ook hun
verfrissende ideeën bij voedselvraagstukken.
De ontwikkelde kennis delen we online en offline, bijvoorbeeld via de Landbouw Innovatie
Campus en de Grow Campus.
Wat is de rol van de provincie?
FoodUp! Brabant maakt onderdeel uit van de
Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood.

De Foodgame tijdens de Dutch Design Week
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Verbinden
De ‘slimste en duurzaamste
agrofoodregio’ van Europa kan
alleen gerealiseerd worden als
bedrijven, kennisinstellingen,
overheden en maatschappelijke
organisaties krachtig samen
werken.
Van de boeren en toeleveranciers tot en
met de voedselverwerkings- en verpakkingsindustrie, de logistiek, retail en horeca. Alle spelers in de keten werken samen
om de gewenste ambitie te realiseren.
De provincie stimuleert deze ontwikkeling
naar Brabantse topkwaliteit en draagt
vanuit haar eigen verantwoordelijkheid
een steentje bij. De provincie ziet het als
haar rol om partijen in de agrofoodsector
met elkaar te verbinden.
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Biobased Delta
Onder de vlag van de Biobased Delta
werken ondernemers, kennisinstellingen
en overheden uit Zeeland, Brabant en
Zuid-Holland aan een duurzame en
biobased economy.
Wat is BioBased Delta?
In Oost Brabant richt de Biobased Economy
zich op inzet van stoffen in de chemische
sector. De Biobased Delta is een samenwerkingsverband dat ernaar toe werkt om de
regio koploper te laten zijn in de biobased
economy. In een biobased economy nemen
hernieuwbare grondstoffen de rol over van
fossiele grondstoffen, zoals olie. Dit is van
groot belang om de koolstofvoetafdruk te
verkleinen, wat een positieve invloed heeft
op klimaatverandering.

Wat is de rol van de provincie?
De provincie Noord-Brabant zet zich in om
ondernemers en kennisinstelling met elkaar te
verbinden en projecten en ontwikkelingen te
initiëren, faciliteren en versnellen. Bundeling
van krachten leidt tot groei van de biobased
economy.
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Meer informatie
Brabant wil tot de slimste en duurzaamste agrofoodregio’s van Europa
behoren. Om dit te realiseren daagt
de provincie alle spelers in de
Brabantse Agrofood uit om hieraan
bij te dragen aan innovatie in de
Agrofood.

Businessdag voor en door ondernemers in de
Biobased, Agrofood en Hightechsector. Voor
meer informatie over BioBOost kijk op de
website Brabantse Agrofood 2020.
Wat is de rol van de provincie?
BioBOost is onderdeel van het Innovatie
programma Agrofood van de provincie.
Daarmee wil de provincie haar economische
toppositie verder versterken en tegelijkertijd
bijdragen aan een verandering van de sector die grondstoffen en voedsel levert op een
duurzame en maatschappelijk gewaardeerde
manier.

BioBOost
Partijen slaan onder de naam BioBOost de
handen ineen om ondernemers te helpen
marktkansen te benutten. Zij ondersteunen
ondernemers in de regio Oost-Brabant bij
het duurzaam en slim (her)gebruiken van
agrofoodreststromen.
Wat is BioBOost?
Waardevolle stoffen uit de restproducten kunnen volledig worden benut voor new business
en ingezet worden als hernieuwbare grondstoffen in de foodsector. Oost-Brabant telt
veel agrofoodbedrijven en de technologische

kennis is uitzonderlijk. Daarom slaan partijen
de handen ineen onder de naam BioBOost
(Oost-Brabant). BioBOost heeft zich afgelopen
jaren ontwikkeld tot uitvoeringsgericht,
informeel netwerk dat ondernemers praktisch
ondersteunt bij het ontwikkelen van hun
nieuwe business op gebied van biobased
economy. De ontwikkelservice met een
dynamisch projectportfolio vormt het hart
van het BioBOost programma. Daarnaast
organiseert BioBOost ook interessante
netwerk- en kennisbijeenkomst voor hun
netwerk, waaronder de jaarlijkse BioBOost
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Meer informatie
Brabant wil tot de slimste en duurzaamste agrofoodregio’s van Europa
behoren. Om dit te realiseren daagt
de provincie alle spelers in de
Brabantse Agrofood uit om hieraan
bij te dragen aan innovatie in de
Agrofood.

Gedeputeerde

Het team achter STRING

STRING
Het aanbieden van slim, gezond en
duurzaam voedsel is een topprioriteit in
Europa en Brabant. STRING stimuleert
het concurrentievermogen van agrofood
bedrijven- en clusters door innovatie en
internationale ontwikkeling.
Wat is STRING?
STRING staat voor ‘Strategies for Regional
Innovative Food Clusters’ In dit project werken relevante agrofoodregio’s samen om de
innovatiecapaciteit van de regionale voedsel
clusters te verbeteren. Het doel van dit project
is om waardevolle kennis met elkaar te delen
en van daaruit innovatiestrategieën te

formuleren waar regio’s direct mee aan de
slag kunnen. Het programma wordt gefinancierd door de provincie Noord-Brabant en
de EU in het kader van het Interreg Europe

Anne-Marie Spierings:
“We kijken ernaar uit om samen te
werken met de STRING-regio’s kriskras door Europa. In onze provincie
zijn wij goed in het produceren van
goede grondstoffen in grote hoeveelheden met schone, efficiënte en duurzame productiemethoden. Wij willen
leren hoe we toegevoegde waarde
kunnen creëren voor onze producten
en om te innoveren en nieuwe business te creëren in samenwerking met
de zorg- en hightech sector.”

programma. Meer informatie over STRING
vindt u op de website van Interreg Europe en
Grow Campus.
Wat is de rol van de provincie?
In de eerste fase van het project richten de
provincie en haar partners zich op kennis
uitwisseling en praktijkonderzoek om van
elkaar te leren. Dit moet ertoe leiden dat deel
nemende Europese regio’s tools en instrumenten aanpassen en adapteren om innovatie te
stimuleren en economische-maatschappelijke
impact in de regio te verbeteren.
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Meer informatie
Brabant wil tot de slimste en duurzaamste agrofoodregio’s van Europa
behoren. Om dit te realiseren daagt
de provincie alle spelers in de
Brabantse Agrofood uit om hieraan
bij te dragen aan innovatie in de
Agrofood.

Food Community
Brabantse ondernemers slaan de handen
ineen om te netwerken, kennis uit te wisse
len en internationale kansen te benutten.
De deelname aan netwerkbijeenkomsten
en de vertegenwoordiging van de Brabant
se agrofoodsector op Europese (food)beur
zen helpt bij het leggen van deze eerste
internationale relaties.

Wat is de Food Community?
De Food Community is een netwerk van
Brabantse food ondernemers die grenzen
willen verleggen. Met elkaar netwerken en
kennis uitwisselen moet ervoor zorgen dat
internationale kansen benut worden. De Food
Community komt een aantal keer per jaar
bij elkaar, iedere keer bij een andere onder
nemer uit de community. Op een informele

manier leren de food ondernemers elkaar
beter kennen en worden relevante inter
nationale ervaringen met elkaar gedeeld. Lees
meer informatie over de Food Community.
Brabantpaviljoen op de PLMA
Brabantse food ondernemers nemen jaarlijks
samen deel aan de PLMA-beurs (Private
Label Manufacturers Association) met het
Brabantpaviljoen. Zo worden kosten bespaard, nuttige kennis uitgewisseld en zetten
zij gezamenlijk een sterk merk neer.

Gedeputeerde Bert Pauli:
“In het Brabant Paviljoen krijgen
MKB-ondernemers de gelegenheid
om in contact te komen met andere
food bedrijven voor samenwerking
of voor nieuwe business. En dat is
goed, niet alleen voor de Brabantse
agrofoodsector maar voor de hele
Brabantse economie.”
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Wat is de rol van de provincie?
De provincie Noord-Brabant draagt financieel
bij aan de deelname aan de PLMA-beurs met
het Brabantpaviljoen en organiseert samen
met Holland Food Camp de bijeenkomsten
voor de Food Community. Hiermee wil de
provincie de samenwerking onder Brabantse
food ondernemers aanmoedigen en hen inspireren internationaal zaken te doen. Want Een
ding is zeker: innovatie gaat buiten de grenzen van de eigen regio.

Meer informatie
Brabant wil tot de slimste en duurzaamste agrofoodregio’s van Europa
behoren. Om dit te realiseren daagt
de provincie alle spelers in de Brabantse Agrofood uit om hieraan bij
te dragen aan innovatie in de
Agrofood.
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Agri meets design
Agri meets Design is hét platform waar
boeren en ontwerpers elkaar ontmoeten en
samenwerken aan maatschappelijke vraag
stukken binnen de transitie naar een slimme
en duurzame argrofoodsector.
Wat is Agri meets Design?
Door het organiseren van ontmoetingen
tussen boeren en ontwerpers, en het initiëren
en ondersteunen van concrete samenwerkingen en projecten (zoals Food Heroes), laat
Agri meets Design zien hoe design slimme
en vernieuwende oplossingen kan bieden
voor complexe ontwerpopgaven in de agroen foodsector. Lees meer informatie op de
website van Agri meets Design.

13

Dutch Design Week
Een belangrijk onderdeel van Agri meets
Design is hun deelname aan de Dutch Design
Week (DDW) in Eindhoven. Elk jaar is hier
een uitgebreid Agri meets Design programma
te vinden met een showcase van innovatieve
projecten en ontwerpsessies waaraan boeren
en designers actief deel kunnen nemen.
Wat is de rol van de provincie?
Agri meets Design is een initiatief van de
provincie, ZLTO en het Ministerie van
Economische Zaken om maatschappelijke
vraagstukken binnen de transitie naar een
slimme en duurzame agrofoodsector aan te
pakken.

Meer informatie
Brabant wil tot de slimste en duurzaamste agrofoodregio’s van Europa
behoren. Om dit te realiseren daagt
de provincie alle spelers in de
Brabantse Agrofood uit om hieraan
bij te dragen aan innovatie in de
Agrofood.
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Mogelijk
maken
Om een duurzame en slimme
agrofoodregio in 2020 mogelijk
te maken, stimuleert de provincie
innovatie initiatieven met subsi
dies, fondsen, testfaciliteiten en
innovatieve wet- en regelgeving.
De provincie financiert (een deel
van) deze werkzaamheden en
daarmee faciliteren en stimuleert
ze innovaties. Hierbij stuurt de
provincie en haar partners steeds
meer op systeeminnovaties.
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Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant (LIB)
De Stuurgroep Landbouw Innovatie
Noord-Brabant (LIB) stimuleert de ontwik
keling van een duurzame en in de maat
schappij verankerde land- en tuinbouw in
Noord-Brabant. Dit doet het door onder
nemers uit te dagen, te stimuleren en te
ondersteunen bij innovatieve projecten en
andere initiatieven.

Wat is Stuurgroep LIB?
Stuurgroep LIB speelt een actieve rol vooraan
in het innovatieproces. Vernieuwende ondernemers worden op diverse manieren door
Stuurgroep LIB geholpen, door:
1. het zijn van een klankbord voor onder
nemers bij het komen van idee tot een
goede projectbeschrijving;

2. ondernemers in contact te brengen met
de juiste organisaties en personen in het
netwerk;
3. een financiële bijdrage te leveren (subsidie)
in de projectkosten.
Daarnaast stimuleert LIB de duurzame ontwikkeling in de agrarische sector in NoordBrabant door:
1. organisatie van vier themabijeenkomsten
per jaar op het grensvlak van landbouw,
platteland, markt en maatschappij;
2. het in gang zetten van grotere (inter
nationale) netwerken in Agrofood,
zoals Eurodairy, EU-PIG en STRING.
Vind hier meer informatie over Stuurgroep
LIB.
Wat is de rol van de provincie
Stuurgroep LIB is een samenwerkingsverband
van de provincie en ZLTO. Het doel is: gezamenlijk werken aan een duurzame en vitale
land- en tuinbouw die bijdraagt aan de kwaliteit van het platteland.
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Meer informatie
Brabant wil tot de slimste en duurzaamste agrofoodregio’s van Europa
behoren. Om dit mogelijk te maken
stimuleert de provincie innovatie in
de Agrofood met subsidies, fondsen,
testfaciliteiten en innovatieve wet- en
regelgeving.

17

meedenkt met een ondernemer over
de volgende stap.
Lees meer informatie op de website van
TransLAB.

Translab
Een innovatief idee uitdenken en testen, dat
lukt nog wel. Maar hoe kan een innovatieve
onderneming verder worden opgeschaald?

ondernemers hierbij, door:
1. Ondernemers te faciliteren. Door het
TransLAB-netwerk open te stellen voor

Met TransLAB faciliteert de provincie
ondernemers bij de stap van het verder
opschalen.

ondernemers, openen er deuren die anders
gesloten blijven. Voor sommige initiatieven
zal het om regelgeving gaan, TransLAB
kijkt dan of het mogelijk is om met regel
gevers in gesprek te komen en te verkennen, waar de pijn zit en of er wat aan
gedaan kan worden.
2. Financiering te vinden. Via de BOM,
crowdfunding of via het TransLAB-netwerk
wordt geld gezocht.
3. Tenslotte is TransLAB vooral een klankbord
dat als sparringpartner positief is over
innovaties in de landbouw en Agrofood en

Wat is TransLAB?
TransLAB staat voor ‘Transitie Landbouw en
Agrofood Brabant’. TransLAB richt zich op
innovaties die het in zich hebben om op te
schalen, om door te groeien. Deze innovatieve ondernemers hebben zich al bewezen
in de markt, hebben klanten en een lopend
productieproces. Alleen willen ze sneller
opschalen. TransLAB helpt de innovatieve
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Wat is de rol van de provincie?
TransLAB wordt gefinancierd door de
provincie, om de gewenste transitie in de
agrofood te versnellen. Door middel van
TransLAB kan de provincie over de schouder
van de ondernemer meekijken in de richting
waarin hij zich wil ontwikkelen en zien wat
hij hiervoor nodig heeft.

Meer informatie
Brabant wil tot de slimste en duurzaamste agrofoodregio’s van Europa
behoren. Om dit mogelijk te maken
stimuleert de provincie innovatie in
de Agrofood met subsidies, fondsen,
testfaciliteiten en innovatieve wet- en
regelgeving, zoals Translab.

Subsidie en fondsen
Om een duurzame en slimme agrofood

steunen. De hoogte van de subsidie bedraagt

POP3

regio in 2020 mogelijk te maken, stimuleert
de provincie innovatieve initiatieven met
subsidies en fondsen.

50 procent van de subsidiabele kosten, tot
een maximum van €50.000. Deze subsidie
wordt uitgegeven door AgriFood Capital in
opdracht van de provincie. In 2017 kunnen
geen aanvragen meer worden ingediend.

De provincie, Europa en de waterschappen
investeren met het Europese Plattelands
Ontwikkelingsprogramma (POP3 Brabant)
€100 miljoen in een innovatief en duurzaam
platteland in Brabant. De subsidie is voor
agrariërs, waterschappen en samenwerkingsprojecten met kennisinstellingen. Deze
subsidie wordt uitgegeven door Stimulus in
opdracht van de provincie. Momenteel is
er de openstelling LEADER voor projecten
voor de aanleg van een nieuwe weg, lokale
maatregelen die daarmee gepaard gaan en
investeringen in natuur, water, landbouw,

Subsidies
Regeling Economie & Innovatie
Noordoost-Brabant
Met de regeling Economie & Innovatie
Noordoost-Brabant stimuleert provincie
Noord-Brabant innovatie in NoordoostBrabant door innovatieve projecten met
potentie voor de regio financieel te onder-

Interreg VA Brabant
De Europese subsidieregeling INTERREG is
er voor innovatieve en duurzame projecten
die Europa sterker maken. Aanvragen
kunnen ingediend worden via Stimulus.
Meer informatie via Stimulus.
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landschap en recreatie. Aanvragen kunnen

Food2020

Groen Ontwikkelfonds Brabant

ingediend worden van 17 juli 2017 tot en
met 16 december 2019. Meer informatie via
Stimulus.

Met het ondersteunen van het programma
Food2020 wil de provincie de concurrentiepositie van kleine en middelgrote bedrijven
(mkb’s) in de foodsector in het DuitsNederlandse grensgebied versterken.
Bedrijven kunnen financiële en vakinhoude
lijke ondersteuning krijgen bij het implemen
teren van innovatieve ideeën voor producten
en processen. Grensoverschrijdende netwerken worden opgebouwd of verstevigd en last
but not least: ze krijgen hulp bij het vinden
van geschikte vakkrachten. Meer informatie
leest u op de website van Food2020.

Natuur en landschap in Brabant is van groot
belang voor een gezonde leefomgeving en
een aantrekkelijk landschap. Met het Groen
Ontwikkelfonds Brabant wil de provincie
Noord-Brabant samen met externe partners
de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) afmaken
en natuurverbindingen aanleggen. Meer
informatie of de subsidie aanvragen vindt u
op de website van Groen Ontwikkelfonds
Brabant.

OP-zuid
Met OP-Zuid wil de provincie het concurrerend vermogen, een duurzame economische
groei en versterking van de werkgelegenheid
in Zuid-Nederland bevorderen. Deze subsidie
wordt uitgegeven door Stimulus in opdracht
van de provincie. Momenteel zijn er geen
openstellingen van deze subsidie. Meer
informatie via Stimulus.
MIT-Zuid
In het Meerjarenprogramma Infrastructuur en
Transport, ook wel Brabants MIT genoemd,
staan de infrastructurele projecten die de
provincie, rijk en gemeenten tot en met 2018
in Brabant samen willen uitvoeren. Deze
subsidie wordt uitgegeven door Stimulus in
opdracht van de provincie. In 2017 kunnen
geen aanvragen meer worden ingediend.
Meer informatie via Stimulus.

Fondsen
Innovatiefonds
Met het Innovatiefonds Brabant wil de
provincie samen met particuliere investeerders financiering creëren voor innovatieve
mkb-bedrijven en (kennis)instellingen. Het
Innovatiefonds Brabant richt zich met name
op hightech, lifescience, biobased economy,
Agrofood, logistiek en maintenance en op
maatschappelijk relevante innovaties. Meer
informatie over het Innovatiefonds Brabant:
bekijk de factsheet.
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Meer informatie
Brabant wil tot de slimste en duurzaamste agrofoodregio’s van Europa
behoren. Om dit mogelijk te maken
stimuleert de provincie innovatie
in de Agrofood met subsidies en
fondsen.

Inspiratie
Slimmer en duurzamer worden
vraagt om een andere kijk op de
huidige agrofoodsector. De stip
op de horizon lijkt weliswaar ver
weg, maar er zijn nu al bedrijven
goed op weg.
Om andere te inspireren deze
nieuwe weg ook te volgen,
zet de provincie bedrijven
die voorop lopen in de kijker.
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Europese Regio van de Gastronomie
Als European Region of Gastronomy in
2018 geeft Brabant invulling aan de voed
selagenda van de toekomst. Initiatiefnemers
provincie Noord-Brabant en AgriFood Capi
tal trekken samen met de Brabantse regio’s
en gemeenten 2,5 miljoen euro uit voor een
inspirerend jaarprogramma dat een krach
tige impuls moet geven aan de Brabantse
agrifood en leisure sector. Daarnaast steken
vele ondernemers, instellingen en inwoners
tijd, geld en energie in activiteiten die zij
organiseren.

Brabant laat zien wat het in zijn mars heeft
op het gebied van eten en richt zich in dit jaar
op bezoekers, Brabanders en foodprofessionals.
In de uitvoering worden er twee sporen
getrokken: We Are Food en Brabant
Celebrates Food.
We are Food
In het innovatieprogramma WeAreFood gaan
ondernemers, kennisinstellingen, studenten,
zorgprofessionals, onderzoekers, chefs en
food experts met elkaar aan de slag om het
22

voedselsysteem verder te vernieuwen.
Tien maanden lang zetten ze één actueel
thema in de schijnwerpers. Van het aanpakken
van verspilling, via producten van Brabantse
bodem tot de laatste maand waar de
Brabantse gastvrijheid centraal staat. Lees
meer over de tien themamaanden op de
website van We Are Food.
Brabant Celebrates Food
Met de campagne Brabant Celebrates Food,
wil Brabant zich nationaal en internationaal

als gastvrije en gastronomische regio op de
kaart zetten, ook na 2018. Van pop-up
restaurants via food festivals naar inspirerende
tentoonstellingen: alles draait om eetbeleving.
Mooie voorbeelden: expositie We Are Food in

Oss en Soenil loves Vincent. Het uitgangspunt
is: er wordt een podium neergezet en anderen
voeren de show op. De regio-agenda op de
website wordt dan ook steeds meer gevuld
met festivals, locaties en special events.

Meer informatie
Brabant wil tot de slimste en duurzaamste agrofoodregio’s van Europa
behoren. Invulling geven aan het zijn
van de Europese regio van de gastronomie in 2018 maakt daar onderdeel van uit. De provincie daagt alle
spelers in de Brabantse Agrofood uit
om bij te dragen aan innovatie in de
Agrofood.
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Agrofoodpluim
De Agrofoodpluim is dé aanmoedigings
prijs voor ondernemers die een innovatieve
bijdrage leveren aan de transitie naar een
vitale, duurzame en maatschappelijk
gewaardeerde agrofoodsector in Brabant.
Wat is de agrofoodpluim?
Als blijk van waardering en ter aanmoediging
spreekt gedeputeerde Anne-Marie Spierings
maandelijks haar waardering uit voor

ondernemers die zich op eigen wijze
onderscheiden in verduurzaming en/of
innovatie en daarmee de transitie naar een
duurzame agrofoodsector stimuleren en
versnellen. Met dit schouderklopje aan
innovatieve bedrijf hoopt de provincie
andere bedrijven in de sector te inspireren
om hun voorbeeld te volgen. Lees verder
voor meer informatie over de Agrofoodpluim.

Kandidaat aanmelden?
Kent u een innovatieve agrofoodonder
nemer? Aarzel niet om jouw favoriete kandidaat aan te melden voor de Agrofoodpluim
door te mailen naar: lbuijze@brabant.nl.
Beargumenteer ook waarom juist deze
innovator het verschil maakt.
Links:
Benieuwd wie de Agrofoodpluim heeft gewonnen? Bekijk een kleine selectie van winnaars:
• Sojateelt van Brabantse bodem
• Fleckvieh-melk van de tap
• Philips Fruittuin

Meer informatie
Brabant wil tot de slimste en duurzaamste agrofoodregio’s van
Europa behoren. Om innovatie in de
Agrofood te realiseren, inspireert de
provincie alle spelers in de Brabantse
Agrofood met goede voorbeelden,
zoals de Agrofoodpluimwinnaars.

24

bedrijf te worden. Dat houdt in: samen de
weg bewandelen die nodig is om toekomst
bedrijf te worden, samen uitdagingen aangaan en zoeken naar oplossingen.

Toekomstbedrijven
Hoe zou Brabant eruit kunnen zien als de
transitie naar een slimmere en duurzamere
agrofoodsector succesvol is verlopen? De
provincie begeleidt enkele koplopers om
te laten zien dat toekomstbedrijven nu al
mogelijk zijn.

is een oplossing voor vele maatschappelijke
opgaven, in plaats van een veroorzaker van
problemen. Zij richten hun bedrijfsvoering in
op een wijze die helemaal aansluit bij deze
stip op de horizon. Zij zijn daarmee een inspirerend voorbeeld voor andere ondernemers.

Wat zijn toekomstbedrijven?
De stip op de horizon lijkt weliswaar ver weg,
maar er zijn nu al bedrijven die echt op de
goede weg zijn. Het agrarisch toekomstbedrijf

Wat is de rol van de provincie?
De provincie Noord-Brabant wil een partnership aangaan met enkele koploperbedrijven
die de potentie hebben om een echt toekomst25

Meer informatie
Brabant wil tot de slimste en
duurzaamste agrofoodregio’s van
Europa behoren. Om innovatie in de
Agrofood te realiseren, inspireert de
provincie alle spelers in de Brabantse
Agrofood met goede voorbeelden,
zoals de toekomstbedrijven.

Kennis delen
Onderwijs, onderzoek én kennis
zijn essentieel om de nieuwe
wegen te vinden die helpen bij
de transitie naar een slimme en
duurzame agrofoodsector. Daar
om maakt de provincie actief ver
binding met onderwijsinstellingen
om kennis te vergaren en delen.
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Grow Campus
De Grow Campus legt de verbinding tussen
Agrofood onderwijs en onderzoek aan de
éne kant en het bedrijfsleven aan de andere
kant.
Wat is de Grow Campus?
De Grow Campus bestaat uit een netwerk
van o.a. lectoren, vakdocenten, experts,
researchers, studenten, starters en ervaren
ondernemers uit de agrofoodsector. De Grow
Campus heeft daarnaast nauwe banden met

financierders, incubators en adviseurs die
bedrijven verder kunnen helpen bij het vinden
van funding. Het uitgangspunt van de Grow
Campus is: samen vérder groeien. Bedrijven
zoeken partners of experts om een stap
verder te komen. Experts zijn op zoek naar
uitdagende projecten uit het werkveld.
Talentvolle, ambitieuze studenten willen
zowel tijdens als na hun studie in contact
komen met interessante bedrijven. De Grow
Campus is spin in het web en verbindt al
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die partijen aan elkaar. Er zijn al 30.000
studenten, 3.000 professionals, 30 bedrijven
bij de campus aangesloten.
Wat is de rol van de provincie?
De provincie Noord-Brabant subsidieert de
Grow Campus voor de belangrijke rol die
deze organisatie speelt in het verbinden van
het onderwijs met het bedrijfsleven. Op deze
manier draagt de Grow Campus bij aan het
versterken van de economische positie van de

agrofoodsector in Brabant. Bert Pauli,
gedeputeerde van Economie en Internationa
lisering: “De Grow Campus is een bijzonder
initiatief waar een breed en veelzijdig
netwerk uit de hele keten samenwerkt aan
de toppositie van de agrofoodsector en
de ondernemers in Brabant.” Lees meer infor
matie op de website van Grow Campus.

Meer informatie
Brabant wil tot de slimste en duurzaamste agrofoodregio’s van Europa
behoren. Om dit te realiseren maakt
de provincie actief verbinding met
onderwijsinstellingen om kennis te
vergaren en delen om zo innovatie in
de Agrofood te stimuleren.
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Landbouw Innovatie Campus
In de toekomst zijn er boeren nodig die
innovatief en duurzaam zijn, oog hebben
voor hun omgeving en daar zelf ook een
goed belegde boterham aan weten over te
houden.

nieuwe perspectieven worden ontwikkeld.
Dit wordt gedaan met wetenschappers,
trendwatchers, designers, onderwijs,
boeren en consumenten. Lees meer informatie
op de website van de Landbouw Innovatie
Campus.

Wat is de Landbouw Innovatie
Campus?
De Landbouw Innovatie Campus helpt boeren,
die op een andere manier willen ondernemen
de weg naar morgen te vinden. En nodigt
boeren uit samen die toekomst nieuwe inhoud
en vorm te geven. Zo ontstaat de benodigde
vernieuwing in de sector, samen met boeren
die onderscheid, kwaliteit en duurzaamheid
vanzelfsprekend vinden. Het gaat dan bijvoorbeeld om productie op basis van kwaliteit in
plaats van kwantiteit. In plaats van werken
voor een anonieme markt, werken met betrokken consumenten. Het draait om het maken
van onderscheidende consumentenproducten,
in plaats van bulkgrondstoffen. Het traject
Landbouw Innovatie Campus is ingestoken
door middel van design thinking. Dit betekent
dat er niet vanuit bestaande kennis op zoek
wordt gegaan naar de oplossing, maar dat er
29

Wat is de rol van de provincie?
Met de Landbouw Innovatie Campus wil de
provincie in beeld brengen wat boeren nodig
hebben om andere keuzes te maken en waar
zij tegenaan lopen en wat mogelijke nieuwe
perspectieven in de praktijk betekenen.

Meer informatie
Brabant wil tot de slimste en duurzaamste agrofoodregio’s van Europa
behoren. Om dit te realiseren maakt
de provincie actief verbinding met
onderwijsinstellingen om kennis te
vergaren en delen om zo innovatie
in de Agrofood te stimuleren.
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