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Uitdagingen voor landbouw- en tuinbouwketens

Health and nutrition

Food security

Biobased Economy

Biodiversity

Climate change

Agri-Food

system



Precisielandbouw / smart farming / data gedreven

landbouw

Precisielandbouw is een bedrijfsmanagementvorm waarbij bodems, 

planten en dieren heel nauwkeurig die behandeling krijgen die ze

nodig hebben, optimaal naar ruimte en tijd,                                   

binnen economische en maatschappelijke randvoorwaarden

Detectie van variatie (data), beslissen, (plaatsspecifiek) 

uitvoeren en evalueren

- liefst zo precies mogelijk (hoge resolutie)

- liefst zo geautomatiseerd mogelijk (ICT, robotica)



• Juiste tijdstip
• Juiste plaats
• Juiste actie
• Juiste hoeveelheid
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Precisielandbouw 1.0: plaatsbepalingstechnologie en 

toepassingen

 RTK-GNSS autosteer  Controlled traffic farming



Precisielandbouw 2.0: inspelen op variatie binnen perceel/gewas

 Variatie in kaart brengen: 

● Opbrengstmonitoring

● Bodemscans

● Satelliet/drone beelden

● Nearby op machines

 Eenvoudige beslismodellen

 Variabel-doseertechnieken:

● Zaaien, planten, 
strooien, spuiten, enz.



Opbrengstmonitoring maaigewassen



Opbrengstmonitoring rooigewassen
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Bodemscan systemen

Rapport 2018: http://edepot.wur.nl/470847

Film 2018: https://www.youtube.com/watch?v=kwarCrFV_wE



App om bodemkaarten te bestellen







Gewas-monitoring systemen



Satellietbeeld ardappelgewas



Dronebeeld aardappelgewas
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Aanleiding NPPL

Advies uit het rapport

 Demonstreer

 Ontsnipper

 Regisseer

 Stimuleer

 Transformeer 18



Nationale Proeftuin Precisielandbouw project

Looptijd: 2018-2021

Opdrachtgever: Min. LNV

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

Via o.a. demonstraties en Nationale agenda Precisielandbouw



Hoofddoel NPPL project

Hoofddoelstelling van de NPPL is “verduurzaming van de 

landbouwsector versnellen door de adoptie van 

precisielandbouwtoepassingen in de praktijk te stimuleren”. 

Hierbij richt de NPPL zich vooral op de grote doelgroep ‘volgers’. 
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NPPL resultaten 2018 samengevat (2-3 
toepassingen per deelnemer, vooral 
gewasbescherming-gerelateerd)
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Bodemherbiciden vra Phyophthora bestrijding timing en vra

Plantmateriaal: Beter verdeeld *

• GBM gebruik: -23% (-10 tot -80%) *

• N gebruik: -10% (excl. teler die geen 2e gift gaf) 

• Kosten-Baten: Gelijk met kanttekening (*)

• Toename duurzaamheid: Ja

• Opmerkingen: Toepassingen niet plug & play

Toepassen kost tijd

Kwaliteit sensordata?

Data geven inzicht in bedrijf (PL4.0)



 Via expert judgement handmatig

● Taakkaart o.b.v. kennis teler of adviseur (tweaken, zoneren)

● Softwarepakket met veel GIS-opties

● Eenvoudige taakkaartprogramma’s

 Via kennis in apps, 90% geautomatiseerd

● Beslisregels via generieke modellen

● Science based

● Locale aanpassing taakkaart door gebruiker via een simple 

interface

Maken van taakkaarten
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Science based taakkaarten apps op Akkerweb

 Apps voor:

● VRA Plantdichtheid

● VRA bodemherbiciden

● VRA Stikstofbijmesten

● Blight app + VRA 

● VRA Loofdoding

● Aaltjesmanagement

● en zonderingsapp



Bodemherbicide taakkaart o.b.v. OS-kaart



Variabele plantdichteid aardappel



Stikstof bijmesten aardappel – beeld begin juli 2018 
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Loofdood Reglone – beeld 6 augusutus 2018
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Loofdoodrekenregels-keuze via interface

 Variable Rate Application

● Sensor data

● Decision algorithm

● Taskmap

 Akkerweb VRA

● Herbicide

● Top dress N

● Haulm killing
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Tot 50% besparing op loofdoodmiddel
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Nationale Proeftuin deelnemers
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Stef 

Ruiter



Phytophthora beheersing via DSS en VRA-kaart fungiciden



Taakkaart distelbestrijding



Nieuwe toepassingen NPPL 2020

 Beregening op Maat (BOM) – Uitgebreid en vollegrondsgroente

 Sensor-gestuurde gewasbescherming in fruit

 Monitoringsystemen gewassen

 Precisiezaai in optimale bodem

 Strokenteelt

 Robottoepassingen in open teelten

https://www.proeftuinprecisielandbouw.nl/nppl-2020-ook-met-robot/
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Toepassingen 2020
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Precisielandbouw 3.0: meer sensoren, precisie en 

robotica
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 Sense-decide-act on-the-go

 Complexere modellen

 Hogere resolution (doseren per plant)

 Smart, connected machines

 Autonome platforms



Arable farming, livestock and greenhouse robotics 

systems 
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Precisielandbouw 4.0: Slim data gebruik bedrijven en ketens

 Cloud connected agriculture and Agri&Food Chains

● (big) data from neighbors integrated in decision support

● Also strategic decisions

● Monitoring growth, comparing to growth potential

● Optimizing input use based on own past experience & present 
experience of neighbors

 Increased traceability 

from seed to consumer



Keuzestress en precisielandbouw?

 Er valt i.d.d. veel te kiezen

● Binnenkort Enquête over adoptie

 PL2.0 is nog geen plug & play, maar wel steeds verbeteringen

 Zorg voor toegevoegde waarde (eind-)gebruiker

 En er is nog veel meer in ontwikkeling

● PL3.0 en PL4.0

● Boerderij van Toekomst cq. Boerderij van Morgen
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Bedankt voor uw aandacht

www.precisielandbouw.eu

www.proeftuinprecisielandbouw.nl

Email1: corne.kempenaar@wur.nl

Email2:c.kempenaar@aeres.nl

Tel.: +31654954413

Skype: corne.kempenaar


