
Dit jaar draaide het op de SS Rotterdam om de vraag of de sector klaar is voor een tuinbouw op basis van de mogelijkheden van 
het internet gecombineerd met technologieën als robots, drones en sensoren: Tuinbouw 4.0. Maar waarom zouden we?  Waarom 
moet de tuinbouw SMARTer worden? De heer Huirne van de Rabobank en mevrouw Prins van Priva stonden op de eerste dag 
uitgebreid stil bij deze vraag. Volgens hen is het, kort gezegd, nodig om de wereld te voeden, Moeder Aarde te beschermen en 
consumenten te bedienen. En om domweg in business te blijven. Volgens Prins zullen alleen bedrijven die hun eigen ‘disruptieve 
innovaties’ creëren, de komende tien jaar niet failliet gaan. 

NEXT; INTERNET-OF-VEGGIES!?
EU FRESH INFO FORUM & ROUND TABLE 2015
“We hebben drie zeer inspirerende dagen achter de rug. We weten nu wat datahuggers, ABCDEF’s 

en Blue Numbers zijn. Het is ons duidelijk geworden dat we standaarden nodig hebben voor 

teeltinformatie en dat sociale media ons wijzer kunnen maken over de consument. Maar nog 

belangrijker is dat we nu allemaal beseffen dat niet meedoen aan Tuinbouw 4.0 geen optie is.” Aldus 

Harrij Schmeitz van Frug I Com in zijn wrap up van de tweede editie van het  EU Fresh Info Forum & 

Round Table.
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Harrij Schmeitz, Frug I Com R. Huirne, Director Agri & Food, 
Rabobank Netherlands

M. Prins, CEO Priva, Netherlands

EU-commissaris Campolargo en het trio Hermans (voorzitter 
Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen), Haarman (NLIP) 
en Verbaas (Frugi Venta), schoven Tuinbouw 4.0-voorbeelden 
naar voren als Connecterra en de Container Monitor-app. 
Daarnaast waren er de, zeer tot de verbeelding sprekende, 
voorbeelden van de Australische professor Sukkarieh 
(Universiteit van Sydney). 
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http://www.connecterra.io/
http://www.nlip.org/video-container-monitor/
https://www.youtube.com/watch?v=T0cPc4MCEOQ&list=PLRrsGL5NwwWVAwiJeNxfTfpHacNjaeOSU
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Tijdens de eerste dag bleek dat er nog wel wat obstakels te nemen zijn voordat de mogelijkheden van de digitale revolutie 
optimaal kunnen worden benut. Vooral de ontwikkeling van algoritmen en standaarden, privacy van data, ‘datahuggers’ overtuigen 
dat ze data gaan delen en de adoptie van technologische mogelijkheden door ondernemers, vragen aandacht. Voor de sector is 
het zelfs nog een hele klus om van een op papier gebaseerde, tot een data gedreven systeem te komen, aldus de heer Horsbrugh 
van de UNIVEGgroep. Maar dat het nodig is bleek uit de presentatie van Jumbo-vertegenwordiger Hulleman. Retailers vragen 
namelijk meer en meer data van telers. En dit zijn geen wensen maar eisen.

Gelukkig zijn er bedrijven als het Spaanse SanLucar S.L., dat dankzij verbetering van datamanagement al daadwerkelijk hun 
business excellence heeft weten te verbeteren, zo vertelde de heer Waltert. En er is het voorbeeld van Albert Heijn. De grootgrutter 
heeft ontdekt dat informatie delen cruciaal is in waardeketens, bijvoorbeeld voor het versnellen van de supply chain. AH-
vertegenwoordiger Limmen vertelde dat Albert Heijn met het oog hierop heeft gekozen voor partnerships en data delen met haar 
belangrijkste stakeholders.

Tot besluit van de dag werd belicht waar het allemaal toe kan leiden. Fruitday is een webwinkel met groenten en fruit voor de 
Chinese markt. Oprichter Zhao vertelde dat hij in tien dagen tijd maar liefst 108 ton Amerikaanse kersen wist te verkopen. En er zit 
nog meer in het vat; de Chinese e-commerce markt voor vers is heel groot, met nog maar een penetratiegraad van 1%. Werk aan 
de online-winkel!
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Het netwerk-diner vond plaats in de Markthal. Een running 
diner. Net zo gezellig en lekker als vorig jaar. 

#RUNNINGDINER

Markthal, Rotterdam



De tweede dag van het EU Fresh Info Forum & Round Table is 
traditioneel een dag van ‘kersen plukken’. Deelnemers konden 
kiezen uit maar liefst 55 sessies. Schmeitz: “Een bewuste keuze. 
Ik vind het belangrijk om het internationale netwerk van kas tot 
kassa, en van AGF tot technologie, één keer per jaar bij elkaar 
te brengen. Verbinden leidt namelijk tot versnellen. Met deze 
opzet van de tweede dag zit er voor iedereen iets bij. “ Maar 
voordat er geplukt kon worden, drukte Rosell van GS1 in  
Europe de aanwezigen nog maar eens op het hart dat de 
adoptie en met name de implementatie van standaarden, de 
grootste uitdaging voor onze sector is. “Maar als iedereen  
meedoet zullen we allemaal profiteren”, aldus de Spanjaard. 
Een transparante keten is volgens hem onder andere nodig  
omdat de consument geïnformeerde beslissingen wil nemen. 
Krijn Poppe van LEI-Wageningen UR is het daarmee eens, maar 
hij stelde ook dat de interactie met die consument op dit  
moment nog voor veel hoofdbrekens zorgt. Consumenten  
vinden bijvoorbeeld niet alle informatie even interessant. Boven-
dien bestaat dé consument niet. Was het maar zo eenvoudig.

Poppe stond ook stil bij vier ‘disruptieve ICTtrends’; cloud 
computing, internet of things, location based monitoring en 
social media. Zij gaan volgens hem zorgen voor nooit eerder 
vertoonde innovaties. Als gevolg kan het in de toekomst drie 
kanten op gaan. In het high tech-scenario hebben multinati-
onals de technologie en daarmee de macht in handen. Het 
zelforganisatie-scenario gaat over bottom-up democratie, korte 
ketens en sterke steden. Het collapse-scenario, de titel verraadt 
het al, belooft niet veel goeds. Klimaatverandering en massale 
migratie, leidend tot het instorten van instituties en technologi-
sche afhankelijkheid van China, India en Brazilië. Hoe wenden 
we deze ramp af? Simpel! Leer het alfabet. Tot de f is genoeg. 
Poppe stelt namelijk dat we moeten inzetten op Agri Business 
Collaboration & Data Exchange Facility (ABCDEF). Poppe 
weet als geen ander dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan, 
bijvoorbeeld omdat we hiervoor ‘industry boundaries’ moeten 
herdefiniëren.  Met deze uitdagende wijsheid op zak ging ieder 
zijns weegs.

’s Middags waren er Round Tables rond 
vier thema’s; supply 4.0, cultivation 4.0, 
standards 4.0 en point-of-sale 4.0’. 
Daarnaast was er de mogelijkheid om in 
zogenaamde ‘speedlearningessions’ te leren over de 
standaarden van GS1 en IFPS voor teelt, handel en retail. 
In het kader van ‘Technology for dummies’ werden mensen 
wijzer gemaakt over ERP, Auto-ID en CRM. Er waren sessies 
over best practices van AGF-bedrijven in het gebruik van ICT & 
Informatie. En in de Solutions Challenge werden onder andere 
apps gedemonstreerd die de oogst per dag inschatten, prijzen 
vergelijken op andere markten (‘market or move?’) en inzicht 
bieden in watergebruik. 

KERSEN PLUKKEN ROUND TABLES

P. Rosell, GS1 in Europe, Spain K. Poppe, LEI Wageningen UR , 
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H. Maurer (United Fresh New Zealand) over een meer gestructureerde 
benadering gericht op het realiseren van een duurzame en robuuste voedselveiligheidscultuur. 

K. Kuhl (Peak of the Market & Canadian 

Horticultural Council Canada). Hoe kunnen 

bedrijfsgegeven van boeren de basis vormen 

van een duurzame en voedselveilige productie 

in Canada?

In de Rabobank Solutions Challenge kregen bedrijven de 

gelegenheid hun nieuwe oplossingen te presenteren.  

A. Monster (AppsforAgri Netherlands) over een app die onder-

steunt bij het maken van een inschatting van de oogst per dag.

Tijdens de Finish on tour presenteerden startups uit het EU 
Finish project hun nieuwe innovaties. Hier Valéri Natanelov 
(GrowAbric) over de FOOODER app.

M. Amende van Oracle Duitsland belichtte de 

wijze waarop de truck en de reefercontainer van 

morgen, communiceren met de verlader.  

W. Ceelen (LOGIDENT) over de volgende generatie in labelling & Auto-ID
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In zijn wrap up van de drie dagen benadrukte Schmeitz 
dat er reden is genoeg om elkaar volgend jaar weer te treffen. 
“Want we zijn er nog niet.” In 2016 zal het in ieder geval 
gaan over sensoren, zowel voor de teelt en keten als voor de 
consument. Schmeitz: “Want daar gaan we naar toe mensen. 
Sterker nog, ze zijn er al, zullen onze wereld op zijn kop zetten 
en wij moeten ermee aan de slag!”

WRAP UP

Voorafgaand aan het congres was er op maandag 30 
november de Fresh Technology Tour. Deelnemers bezochten 
de APM terminal op de Tweede Maasvlakte, Nature’s Pride, 
Priva en Rijk Zwaan en kregen zo een beeld van ‘state of the 
art’ technologie, van logistiek tot teelt. 

FRESH INDUSTRY TOUR 

 Op bezoek bij Nature’s Pride
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Gold Sponsors: ALFA PRO IT 
CEGEKA

SCHOUW Informatisering
GOLDFISH ICT Services 
RPO ICT Solutions

Silver Sponsors: Axians, Indicium, Logident, People 4 Earth

Platinum Sponsor:

Meer dan 300 deelnemers uit 5 
continenten en 20 landen inspireren 
elkaar tijdens het 2nd EU FRESH 
INFO Forum & Round Table . 

"Horticulture 4.0 is a 
horticulture industry that:
1. has a high degree of flexibility in production, in

 terms of product needs,  volume, timing,  

 resource e�ciency and cost 

2. is able to tune into consumer needs 

3. makes use of the entire supply chain for value

 creation 

4. is enabled by a network-centric approach

5. makes use of information 

6. and is driven by ICT and by the latest proven

 growing, manufacturing and logistic

 techniques."

 Based on the mindsets of Internet of things, Industry 4.0, Smart Industries etc.

Harrij Schmeitz, Frug I Com, 
Chairman of the EU FRESH INFO 
Forum & Round Table
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https://www.youtube.com/watch?v=sSiturTkrLw
https://www.youtube.com/watch?v=L6xkHg3qKJg

