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Boodschap

• Technologie raast door;

• Vertaling naar praktijk blijft moeizaam;

• Naar collectieve data-inkoop en ondersteuning;

• Wij helpen graag daarbij.
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Kosten stijgen harder dan opbrengsten

• Alle maatregelen voor besparingen zijn al 
genomen:
• Mechanisering

• Cheminisering

• Schaalvergroting

• Keten-integratie

• Overheidssteun

• Neveneffecten onvoldoende meegenomen.

• → kortom: transitie!
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Slimmer boeren

• Meer gebruik van data is noodzakelijk:
• Verbanden beter in beeld;

• Reageren op (kleine) verschillen;

• Alles bij elkaar opgeteld: 30-35% efficienter!

• Maar:
• Afstand tussen satelliet en boer is erg groot

• Mismatch in kwaliteit dienstverlening

• Discussie over data eigendom
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Satelliet 
technologie

©2018

• Steeds meer

• Steeds kleiner

• Steeds vaker

• HALE / HAPS

• Drones
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Gewas reflectie meten
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DOOD STRESS GEZOND

©2018 Bioscope.io



SATELLIET ALS HET KAN,                  DRONES ALS HET MOET
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Hoe omgaan met variatie?
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Product of dienst Specificatie/toelichting Periode waarin beeldmateriaal wordt 

geactualiseerd
Fotobeeld van de kale bodem Zichtbaar maken van bodemverschillen 

voorafgaand aan het pootseizoen.

Gebaseerd op één winteropname per jaar van 

het kale perceel. 
Bodemzonekaart voor plaats-

specifiek monstername

Voor bodem bemonstering, bodemherbicide 

spuiten en andere toepassingen als 

aardappelpoten met een variabele pootafstand. 

Gebaseerd op één winteropname per jaar van 

het kale perceel. 

Biomassakaart (index) Vegetatieindex (WDVI) brengt groei (biomassa) in 

kaart.

Gebaseerd op beeldmateriaal niet ouder dan 

10 dagen in het groeiseizoen.

Kaart die de hoeveelheid stikstof

in de groene delen weergeeft 

Vegetatieindex (TCARI-OSAVI) brengt het 

chlorophyl gehalte in groene delen in kaart.

Gebaseerd op beeldmateriaal niet ouder dan 

10 dagen in het groeiseizoen.

Taakkaart voor N-kunstmest 

(dosering stikstof)

ISOXML of SHP-file taakkaart berekend met WUR 

algoritmes. 

Gebaseerd op beeldmateriaal niet ouder dan 

10 dagen in het groeiseizoen.

Gewas bijgroeikaart Verschilkaart van twee vegetatie indexkaarten 

(WDVI). Geeft de bijgroei weer.

Gebaseerd op beeldmateriaal niet ouder dan 

10 dagen in het groeiseizoen.

Scoutingkaart  Classificatie van afwijkingen in de groei (t.o.v. 

Gemiddelde bijgroei). 

Gebaseerd op beeldmateriaal niet ouder dan 

10 dagen in het groeiseizoen.

Taakkaart Loofdoding: (dosering 

spuitmiddel) 

ISOXML of SHP-file taakkaart berekend met WUR 

algoritmes. (niet geoptimaliseerd voor pootgoed).

Gebaseerd op beeldmateriaal niet ouder dan 

10 dagen in het groeiseizoen.
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Bodem zone kaart



Biomassa (bovengronds)
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Chlorofyl / stikstof inhoud blad
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Precisielandbouw onderdeel van 
digitalisering

• Het gaat niet om technologie alleen;

• Precisielandbouw → Smart Farming;

• “verpakt” → “gedragsverandering”;

• Hoge verwachtingen:
• Alles geïntegreerd;

• Meestal gepaard met veranderingen;

• ‘way of life’.
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Collectieve inkoop

• Satellietdata (maar ook andere data)

• Schaalvoordeel (in ruimte en tijd)

• Gezamenlijke inkoop

• Gezamenlijke verwerking

• Gezamenlijke toepassing

• Maak een data-cooperatie met elkaar! (en met ons)

17



Dank voor uw aandacht!
Tamme.vanderWal@aerovision.nl

Tamme.vanderwal@bioscope.io

Tamme.vanderwal@wur.nl
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