2. MIT-MKB-programma Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 2019
De topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (TU) is een MKB-sector, en het instrumentarium dat
de topsector inzet, is gericht op het innovatieve MKB-bedrijfsleven. De topsector TU ziet de MIT als
krachtig, aanvullend instrument, en uitermate relevant voor de TU bedrijven.
De aanvragen voor MIT-haalbaarheidsstudies, de MIT-R&D-samenwerkingsprojecten en de MITkennisvouchers, evenals de aanvraag voor netwerkactiviteiten en innovatiemakelaars door de TKI
moeten passen binnen één van de vier volgende innovatiethema’s van de topsectoragenda (deze
zijn uitgewerkt in de Kennis- & Innovatieagenda 2018-2021 van de topsector T&U).
Thema 2.1.
Duurzame plantaardige productie
Dit thema is gericht op de ontwikkeling van resistent en stressbestendig uitgangsmateriaal, een
goede plantgezondheid en duurzame en weerbare productiesystemen. Binnen dit thema zijn
veredeling en plantgezondheid de belangrijkste onderwerpen.
Veredeling: De ambitie is om sneller, beter en meer tailor made rassen te ontwikkelen die
voldoen aan alle eisen die de volgende schakels in de keten er nu en in de toekomst aan gaan
stellen. Van deze rassen levert de sector uitgangsmateriaal dat vrij is van ziektekiemen, uniform
kiemt en optimaal stuurbaar is.
Plantgezondheid: De ambitie is de wereldwijd leidende positie van de Nederlandse land- en
tuinbouw in uitgangsmateriaal en speciality crops te behouden en waar mogelijk te versterken.
Producten moeten daarvoor van hoogwaardige geborgde fytosanitaire kwaliteit blijven en
duurzaam worden geproduceerd. Op de lange termijn betekent dit een land- en tuinbouw die
nagenoeg emissie- en residuvrij produceert in robuuste systemen met een sterk verminderde
afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen.
Focuswoorden: resistent
en stressbestendig uitgangsmateriaal, ecologisch houdbaar,
gezonde bodem,
plantgezondheid, biodivers.
Thema 2.2.
Energie en water
Dit thema is gericht op energie- en waterefficiënte productie, in eerste instantie in de
glastuinbouw. Binnen het thema worden twee programma’s onderscheiden.
Het programma Glastuinbouw Waterproof wil in 2027 een nul-emissie bereiken van nutriënten
en gewasbeschermingsmiddelen naar water vanuit de glastuinbouw. Binnen het programma
worden oplossingen ontwikkeld die bijdragen aan een circulaire glastuinbouw met focus op sluiten
van kringlopen van water en mineralen. Een tweede aandachtspunt is klimaatadaptatie in de regio.
Energie en CO2: dit programma, ook bekend als Kas als Energiebron, richt zich op de
ontwikkeling van een tuinbouwsector die uiterlijk in 2050, maar we ambiëren 2040, een volledig
duurzame én economisch rendabele energiehuishouding heeft met (vrijwel) geen CO2-emissie.
Focuswoorden: nul-emissie, energie- en waterefficiënte productie, klimaatadaptatie
Thema 2.3.
Consument, markt en maatschappij
Dit thema richt zich op de interactie met maatschappij en consument middels (antwoord op) de
volgende vragen:
1. Aan welke producten waar de tuinbouwketen in kan voorzien, hebben consument en
maatschappij behoefte?
2. Hoe kan de tuinbouwketen in deze behoefte voorzien en daarmee bijdragen aan een economisch
sterke positie van bedrijven en sector?
3. Op welke wijze draagt de keten zorg voor kwaliteit, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid van
producten en hoe worden deze geborgd?
4. Op welke wijze levert de keten met het groen een bijdrage aan een gezonde leefomgeving
(groen in en om woningen, bedrijven, scholen, ziekenhuizen, wijken en buurten)?
Focuswoorden: aankoop en consumptie van duurzame, veilige en gezonde producten, informatie en
transparantie over producten en productiewijze, versterken consumentenvertrouwen, ontwikkeling
(nieuwe) groene grondstoffen, schoon en efficiënt transport, verminderen voedselverspilling,
duurzame verpakkingen.

Thema 2.4.
High Tech en digitale transformatie
In dit thema staat de toepassing van technologie en de digitale transformatie van de T&U sector
centraal. Het woord transformatie geeft aan dat het hierbij gaat om een fundamentele verandering
van businessmodel, keten- en bedrijfsprocessen en de medewerkers door het toepassen en
accepteren van technologische innovaties. Het thema heeft stevige relaties met de andere thema’s
en in principe dezelfde doelen: duurzame productie, gezonde en veilige producten en
waardetoevoeging in de keten.
Focuswoorden: ICT/Big Data, robots, sensoren, innovatieve materialen en andere technologieën
die bijdragen aan versnelling van veredelingsprocessen (zoalsfenotypering), robuust, klimaatslim,
circulair produceren
(Tuinbouw 4.0) en logistieke processen tot en met de consument.
Omdat samenwerking tussen bedrijven uit verschillende schakels van de keten in het verleden
geleid heeft tot succesvolle markt- en keteninnovaties, zijn de projecten bij voorkeur gericht op
markt- en keteninnovatie binnen een van bovenstaande thema’s en op samenwerking van schakels
in de sierteelt-, groenten- en fruitketens of op samenwerking met bedrijven buiten de keten.

