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Bijeenkomst verlenging spuitlicentie 

Door Pieter Vlaar en Kristel van Ammers



• Pieter Vlaar: introductie project Digital Farming NHN

• Kristel van Ammers: Datastructuur

Programma



Project Digital Farming NHN Precisiespuiten in open teelten



• Farm-to-Fork strategie en Candidates For Substitute; 
verlaging van chemieverbruik

• Precisie-spuiten van levensbelang door wegvallen 
systemische middelen

• Doorontwikkeling van precisiespuitsystemen

• Ontwikkeling & vertaling naar onze lokale teelten voor 
bloembollen, vollegrondsgroentes, etc.

• Kennisverspreiding en demonstratie naar agrariërs, 
loonbedrijven, etc.

• Behoud van Verdienmodel voor agrarisch ondernemers

Waarom is dit project van belang?



Succesfactoren:

• Brede en bedrijfszekere toepasbaarheid in branche

• Systeem moet passen bij dynamisch karakter van open-teelten

• Hoge uitvoeringssnelheid & -capaciteit nodig

Cruciale succesfactoren nieuwe technologieën (1)



Cruciale succesfactoren nieuwe technologieën (2)



Belang data in agrisector

Bron: WUR, Webinar Pitch Roadmap Digitalisering ecosysteem open teelten, 30 Januari 2023



Teler heeft te met een ‘lappendeken van ICT tools’:

• real time data heel lastig te realiseren

• kost veel tijd, moeite en geld

Knelpunten toepassing data

Bron: WUR, Haalbaarheidsstudie PL4.0 data-ruimte: knelpuntenanalyse datagebruik
op boerenbedrijf en aanbevelingen om de impasse te doorbreken

Oorzaken:

• Gebrek aan standaardisering

• Architectuurprincipes in de branche

• Het dynamische geheel van de open teelt.



Dynamische databronnen in open teelten



Foto’s met GPS locatie

Bodem scan met GPS Locatie

API Weerstation en bodemsensoren

Dataset met foto’s van het gewas op een specifiek GPS punt 
gecombineerd met de bodemeigenschappen en de klimaatgegevens 

boven en onder de grond. 

Praktijkvoorbeeld Databronnen: Locatie “de Nijs”

Bron: Nijs 8, Ruiter BV



Van ruwe data naar waardevolle informatie 

Dashboard



Dashboard: camera locatie “Nijs”

Foto’s met GPS locatie

Bron



Dashboard: camera locatie “Koopman”



Dashboard: camera locatie “Koster”

Auteur: Michael Bultema, student Mathematical Enginering, Inholland, Feb 2023



Dashboard: camera locatie “Broccoli”



Auteur: Michael Bultema, student Mathematical Enginering, Inholland, Feb 2023



Goede herkenning onkruid (klein en groot) tussen de tulpen



1) Gebruik van dynamische databronnen voor  
taakkaarten essentieel

2) Met alleen camera’s mis je voor sommige 
toepassingen veel belangrijke informatie

3) Behoefte aan nauwkeurige opbrengst- & as-applied-
registratie

4) Borging van continue kwaliteit verzamelde beelden 
essentieel

Voorlopige conclusies en aandachtspunten in vervolg project



Vragen?


