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Introductie

▪ Sr. onderzoeker precisielandbouw @WUR (WPR-ASR)

▪ Lekto precisielandbouw @Aeres Univ. Applied Sciences Dronten

▪ Collegelid CTGB

▪ Opgegeroeid op Akkerbouwbedrijf in NL

▪ MSc en PhD Wageningen University
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Agenda

▪ Wat is precisielandbouw?

▪ Nationale Proeftuin Precisielandbouw

▪ Precisie-gewasbescherming en andere apps op farmmaps

▪ Wat mist nog in precisielandbouw / uitdagingen / discussie

● O.a. opbrengstkaarten en –data rooigewassen
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Ontwikkeling (precisie)landbouw

▪ Landbouw is ca. 12.000 jaar oud (jong)

● Eerste revolutie (10.000 BC): teelt op akkers en dierhouderij

● Tweede revolutie: Arabische (800-1300; irrigatie) en Britse (1750-
1900; o.a. stoommachine)

● Derde/Groene revolutie (1930-1960): veredeling, kunstmest en 
pesticiden

● Vierde/Digitale revolutie

● Precisielandbouw wordt genoemd vanaf 1990

● Andere termen: smart farming, digital farming, data-gedreven
landbouw (PL4.0)

● Basis voor duurzame / kringloop / regeneratieve / .... landbouw



Precisielandbouw

Een bedrijfsmanagementvorm, waarbij bodems, planten en dieren op 
bedrijven 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

- Combinatie techniek en kennis

- Niet alleen operationeel management, ook strategische keuzes

- Variatie in ruimte en tijd

- Liefst zo precies mogelijk (hoge resolutie)

- Liefst zo geautomatiseerd mogelijk (ICT, robotica)



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



NPPL video over Precisielandbouw

▪ https://www.youtube.com/watch?v=NLfnBUEMzvs

▪ En veel meer NPPL video’s 
https://www.youtube.com/channel/UCe9g_0E6X9QBl4emV_b0Exg/videos

▪ Nog 8 (7) groeiseizoenen naar 2030

https://www.youtube.com/watch?v=E73SGpbPbqA
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NPPL in het kort

Hoofddoelstelling van de NPPL is “verduurzaming van de landbouwsector 
versnellen door de adoptie van precisielandbouwtoepassingen in de praktijk te 
stimuleren”. 

NPPL fase 1 liep van 2018 – 2021; fase 2 van 2022 – 2025. 

Organisatie blijft zelfde met stuurgroep (LNV, LTO, BOA, FEDECOM), projectteam 
(WUR en Misset)

Fase 1: Deelnemers gekoppeld aan WR-expert en journalist

Fase 2: Aanpak meer groep- en gebiedsgericht, verdienmodel en speerpunt-
onderwerpen, en link met BvdT 
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Deelnemers NPPL 
t/m 2021
• 18 akkerbouwers

• 3 bloembollentelers

• 2 fruittelers

• 8 melkveehouders

• 1 vollegrondsgroenteteler

• 3 biologische bedrijven

• 5 met loonwerk-tak

• 1 akkerbouw-melkvee combi.

• 2 volgers
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Toepassingen 2018
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Toepassingen 2019
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Toepassingen 2020
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Toepassingen 2021
• Naast lopende 18 toepassingen, aandacht voor:

• Akkerranden

• Kruidenrijk grasland

• Optuigen kennisplatform CRKLS (www.crkls.nl is nu live)

http://www.crkls.nl/
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Samenvattingen aantal PL-toepassingen in NPPL



Farmmaps (www.farmmaps.net .nl)

app

app

app

aoo

FarmMaps is een data service platform om open en bedrijfsdata slim en veilig 

te gebruiken. Op Farmmaps draaien applicaties van WUR en andere partijen.

http://www.farmmaps.net/


Farmmaps – startpagina en enkele screenshots data 



VRA Bodemherbicide app op farmmaps



Detectie meerjarig onkruid (distel) in ui

en spot-spraying



Timing en VRA fungiciden aardappelen (Blight app op fm)



Stikstof bijmesten app op Farmmaps



Dashboard Boerderij

van de Toekomst

21



Dacom Crop management 
recording and other tools                  

Dashboard  FarmMaps / 
WUR apps

Monitoring & Evaluation tools (like 
KWIN, MIG, CFA, KPI’s BMA, 
Certification
Plus evaluation tools: Pixelfarming-
academy, NPEC, OnePlanet, .......

RVO - Mijn percelen, paying 
agency EU subsidy: 
Formats: EdiCrop;  
eCrop (NIVA test) format

Vantage Agrometius
LogMaster data portal

John Deere (My JD) and 
Agco data portals 
(shapefile)

Eurofins lab (soil 
analyses

Dronewerkers portal

Recording via 
tablets

Local weather 
station

Field sensors 
(e.g. soil 
moisture and 
Nitrogen

Farm Management System BvdT 
Field Lab : BvdT data space

De boer aan zijn data-roer

Kubota (Kverneland/ 
Vicon) mail &Agrirouter
(IsoXML & Shapefile)



Uitdagingen

▪ Data-ruimte boerenbedrijf optuigen

▪ Data-gedreven precisie-toepassingen

▪ Precisielandbouw in GLB / KPI’s

▪ Opbrengstmonitoring rooigewassen
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Bedankt voor uw aandacht

www.precisielandbouw.eu

http://precisielandbouw-openteelten.nl/

www.proeftuinprecisielandbouw.nl

www.iof2020.eu, www.smartagrihubs.eu

www.farmofthefuture.nl

Email: corne.kempenaar@wur.nl

Tel.: +31654954413

Twitter: CKempenaar


