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• Right time
• Right place
• Right input
• Right amount



Wat is precisielandbouw ?

Precisielandbouw is een bedrijfsmanagementvorm waarbij planten
en dieren heel nauwkeurig die behandeling krijgen die ze nodig
hebben, optimaal naar ruimte en tijd,                         

binnen economische en maatschappelijke randvoorwaarden

Detectie (data), beslissen, (plaatsspecifiek) uitvoeren, evalueren

- liefst zo autonoom mogelijk

- kleinst mogelijke schaal (hoge resolutie)

Enabling Technologies

- GNSS, CTF, Sensoren, ICT (computers, internet, connectivity, 
platforms, etc.), DSS, implements/robotics, .....



PL Infographic in National Geographic
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Ontwikkeling van precisielandbouw

▪ Precisielandbouw term valt voor het eerst rond 1990

● Mede door satellietwaarnemingen en GNSS

▪ Later ook termen als smart farming en digital farming voor data-gedreven
landbouw (blijft precisielandbouw)

● Mede door opkomst IoT en Big data analytics

▪ In presentatie opdeling in PL 1.0 ..... 4.0



Waar is de business 

case voor PL bij poot-

aardappelen?

Quantitative Information French Fries Potato 

Production in Flevoland, NL, clay soil (Source: 

KWIN of WUR, 2015)
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PL 1.0: Global Navigation Satellite systems (GNSS) en

Controlled Traffic Farming (CTF)



PL 2.0 monitoring: opbrengstkaarten



PL 2.0 monitoring: gewasmonitoring met multispectraal

camera’s



PL 2.0 monitoring: Variatie in gewasgroei in beeld



PL 2.0 monitoring: Bodemkaarten



Vier PL 2.0 toepassingen in aardappel
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Bodemherbiciden vra Phyophthora bestrijding timing en vra

Bijmesten met N Loofdoding aardappel vra

• Reduction pesticides: 23%

• Reduction N use: 15% 

• Increase gross margin: 20%

• Increase sustainability: 23%

Van Evert et al. (2017). 
https://doi.org/10.3390/su9101863

Kempenaar et al. (2017)

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11540-018-9357-4

https://doi.org/10.3390/su9101863
https://link.springer.com/article/10.1007/s11540-018-9357-4


Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL)

Project loopt vier jaar

Opdrachtgever is Min. LNV

NPPL wil verduurzaming landbouw stimuleren door adoptie van PL toepassing
te stimuleren

16



17



17-12-2018 18



17-12-2018 19



NPPL deelnemers

2018
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NPPL 2018 Variabel bodemherbicide zandgrond Nijkerk

Pieter van Leeuwen Boomkamp



1. Data = bodemkaart, Veris organische stof
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2. Beslis = doseerkaart uit Akkerweb & Farmworks
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Challenge / Sencor



3. Actie = machine taakkaart op Terminal
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NPPL 2018 Variabel bodemherbicide kleigrond Ens

Max Sturm



1. Data = bodemscan
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2. Beslis = doseerkaart uit Akkerweb
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3. Actie = Taakkaart op de Amazone spuit
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Nieuwe

toepassingen

in NPPL

Gericht op management

- grasland

- Bloembollen

- Akkerbouwgewassen
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Naar PL 3.0 en 4.0 

▪ PL 3.0 (kleiner en preciezer)

● Meer ‘on the go’ toepassingen operationeel management

● Hogere resolutie, meerdere data bronnen (eigen en publieke data) 

● Met andere type metingen

● Betere en snellere beslismodellen

● Nauwkeurige actuatie/robotisering 

▪ PL 4.0 (data delen in combinatie met IoT en big data analyse)

● Telers, ketenpartijen en overage data bronnen goed verboden

● Meer strategisch en tactisch adviezen vanuit big data analyse
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PL 3.0 kleine autonome platforms 
https://www.wur.nl/en/Research-Results/Projects-and-programmes/Agro-Food-Robotics.htm
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PP R&D voor PL 3.0 en 4.0

PPS PL 4.0 

(i.o.)



Samenvatting projectplan PL4.0

• Vierjarig project, start 2019
• Akkoord overheid; akkoord bedrijfsleven voor 1 feb. 2019

• Het doel is een collectieve R&D inspanning leveren om te komen tot 
een basis voor grootschalig, slim, veilig, transparant en ‘in control’ 
gebruik van data in open teelten en agrifood-ketens in Nederland.
• O.a. betere toegang tot publieke data

• Deelnemers
• Telers, ketenpartijen, toeleverende bedrijven en kennisinstellingen werken

aan gewenste data-infrastructuur en data-bronnen
• Eén telergroep uit The Potato Valley
• Eén melkveehudersgroep



Teler 2

Coöperatie 
Datahub

(Join data)

Teler 1
AgriFood Ketenpartijen 
(toeleverend (input, advies, 
machines) en verwerkend), 
inclusief pootgoedhuizen 
en bewaartechnologie2)

Start-ups, inclusief 
IT and data-cubes

Onderwijs- en 
kennisinstellingen, 
inclusief data-cubes
(e.g.AgroDataCube

Overheid

Consumenten/ 
Maatschappij

Data-infrastructuur 
per groep 
afgestemd:
-Basis platform
-Data-opslag en 
visulatie (e.g. 
Akkerweb)
-Gebruik data in 
adviesmodules

Teler 3

Teler 4

Teler 5

Eigen data 
(inclusief 
historie):
-Locatie
-Bodem          
-Klimaat
-Gewasgroei
-Opbrengst
-Kwaliteit
-Transport
-Opslag-
condities3)

-Machines 
-Afzet (tijd, 
doel)

Teler n

Big data analyse per 
groep:
-Optie data delen

Verbindingen binnen telersgroepen (groen, links) en connecties 
daarbuiten als ruggengraat voor PL 4.0/Smart farming en soepele1) en 
veilige uitwisseling van data, kennis en advies

Externe data 
bronnen, (semi-) 
publiek of koop

Opmerkingen:
1) Voor soepele uitwisseling is ook ambitie, kennis en infrastructuur 

nodig.
2) De vraag is of deze data via de datahub, blockchain of via de 

telers moet lopen.
3) Dit is incl. isolatie, kisten/los, computer, ventilatiesysteem, etc.



Onderwerpen in TPV gebruikersgroep en
interessepeiling

• Data-uitwisseling en visualisatieonderwerp (2-3 telers)
• Isobus-sniffer
• Blockchain
• .........

• Big data-analyse onderwerp (> 20 telers)
• Fysiologische leeftijd pootgoed / kwaliteit pootgoed voorspellen

• Vitaliteitspaspoort, i.s.m. HIP

• Analyse opbrengstbeperkende factoren per perceel
• Sturen op opbrengst (# knollen per m2)

• Voorspellen kans op bacterieziekten
• ...........



Tot slot

▪ PL is technieken en agronomie!

▪ PL gaat langzaam maar zeker van 2.0 naar kleiner en preciezer (PL 3.0) en
naar data delen en slim gebruiken (PL 4.0)

▪ Meld interesse voor deelname in PL 4.0 TPV gebruikergroep

● Prioriteer je onderwerp
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Thank you for your attention

www.precisielandbouw.eu

http://precisielandbouw-openteelten.nl/

www.proeftuinprecisielandbouw.nl

Email1: corne.kempenaar@wur.nl

Email2:c.kempenaar@aeres.nl

Tel.: +31654954413

Skype: corne.kempenaar
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