
ICT – Big Data Landbouw/AgriFood 
(digitalisering): Stavaza en knelpunten

Corné Kempenaar

AER Flevoland, 20 november 2020



Ontwikkeling van de landbouw/AgriFood

 12.000 jaar innovatie

● Eerste revolutie (10.000 BC): van verzamelen naar telen

● Arabische (800-1300) en Britse (1750-1900) ag. revolutions

● Groene (3e) revolutie (1930-1960)

● Vierde revolutie (data-gedreven landbouw)

● Precisielandbouw vanaf 1990

● Continuum: smart farming/digital farming/pixel 
farming/data driven farming/decision farming/.......
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Uitdagingen voor de landbouw

Health and nutrition

Food security

Biobased Economy

Biodiversity

Climate change

Agri-Food
system



 Data-gebruik

● Monitoring bodem, gewas, klimaat

● Verantwoording

● RVO, GLB, Track&Trace, Maatschappij

● Bedrijfsoptimalisatie

● Ketenoptimalisatie

● Innovatie: Kennisontwikkeling via AI en Robotisering

Stavaza digitalisering AgriFood
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Stavaza digitalisering AgriFood (bron: ZLTO)
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 Computer, tablets, smartphones, terminals

 Bedrijfsmanagement systeem (BMS) 

 Data-opslag en visualisatie (GIS)

 Plaatsbepalingstechnologie (GNSS)

 Sensoren (bodem, klimaat, gewas, machine-data) 

 Connectiviteit (3G – 5G, Lora, JoinData, ....)

 Standaardisatie en interoperabiliteit

 Robotisering

 Artificial Intelligence

 Block chain



Enquête adoptie precisielandbouwtechnologie NL

Corné Kempenaar, Matthijs Hierink & Tamme van der Wal

Dec. 2019 – mei 2020



Typering 203 respondenten/bedrijven
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Verdere details

- Gewassen: Alle open-teelten zijn vertegenwoordigd. Meeste 

bedrijven hebben aardappel als hoofdgewas. 

- Loonwerk: 47% van de bedrijven doet ook loonwerk

- Bedrijfsopvolging aanwezig: 63% ja

- Voordelen van PL: vooral nauwkeuriger werken en efficiëntie 

middelgebruik



Toepassing ICT, teeltregistratie en beslissing-
ondersteunende systemen (BOS) op agrarische 
bedrijven 
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Gebruik plaatsbepaling- en stuurtechnologie en 
variabel-doseer (VRA) toepassingen
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Sensorengebruik op bedrijven (N=203)
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Sensing on Dutch farms

Soil sensors Climate sensors Biomass (proximal)

Biomass (satelite) Biomass (drone) Soil scan

Weed detection Yield sensors Quality sensors (NIR)



Waar zien respondenten voordelen van PL? (N=203)
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Nationale Proeftuin PrecisieLandbouw



21-12-2020 1521-12-2020 15

Bedrijfstypering en 
spreiding

• 15 akkerbouwers
• 3 bloembollentelers
• 2 fruittelers
• 5 melkveehouders
• 1 vollegrondsgroenteteler

• 2 biologische bedrijven
• 5 met loonwerk-tak
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Toepassingen 2018
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Toepassingen 2019



21-12-2020 1821-12-2020 18

Toepassingen 2020
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 Er is veel technologie reeds beschikbaar

 Veel interesse, maar ontwikkeling data-gedreven landbouw traag

 Generieke knelpunten liggen op (zie PPS PL4.0):

● Versnippering data-bronnen

/ slechte data-interoperabiliteit

● Complexiteit van de systemen

● Vendor lock ins  

● Vertrouwen in data-delen

Samenvatting tot nog toe
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Twee voorbeelden slim data gebruik

 Onkruidrobots (PL3.0) 

 Data-platform voor ontwikkeling slimme toepassingen (opmaat naar PL4.0)
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Ontwikkeling onkruidrobots
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Onderdelen in de R&D
• Beeldmateriaal via camera
• Beeldanalyse via AI/algoritmen
• Ontwikkeling en gebruik 

algoritmen
• Info over waar staat wat
• Aansturing implements
• Robotplatform



Waarom trager dan verwacht

 Algoritme ontwikkeling veel moeilijker 
dan gedacht
● AI is niet het problem, het zit 

meer bijdata verzamelen en 
annoteren

 Versnippering in de R&D

 Tech startups verkijken zich op variatie 
die er binnen landbouw is en de 
financiele ruimte op bedrijven voor 
(milieu) innovaties
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Twee voorbeelden slim data gebruik

 Onkruidrobots (PL3.0) 

 Data-platform voor ontwikkeling slimme toepassingen (opmaat naar
PL4.0)
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Akkerweb is een onafhankelijk service-platform voor data-
gebruik in (precisie)landbouw en ketens



Akkerweb anno 2020

Ca. 10 jaar
WUR is sinds 2020 100% eigenaar Stichting Akkerweb
Akkerweb is een Open Platform

● Kennis en advies in > 30 apps van WUR en van derden
●WUR apps ook toegankelijk via API’s vanuit andere 

platforms/portals
● Ontwikkeling multi-vendor applicatie plantdichtheid 

aardappel
De nieuwe versie van Akkerweb (FarmMaps) Open Source
 FarmMaps data-repository teler voor grote data-bestanden

● Boer heeft eigen data-ruimte (silo)
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Dashboard of Farmer (www.akkerweb.eu)
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Voorbeeld advies-app: optimalisatie gewasbescherming



Nieuwe dashboard Akkerweb / E-Pieper

 Stratgische/tactische planningen BvdT
● Inrichting, biodiv., GB, Bemesting, ...

 Bodemanalyses en -scans

 Teeltregistratie
● (machine-data moet beter)

 Klimaatgegevens
 Gewasgroeimonitoring en opbrengsten

● (tellingen gewenste en ongewenste biota moet beter)

 Interactie met omgeving/maatschappij
 Berekeningen met modellen: kosten-baten, emisies, water- en 

energiebalans, efficiencies, .......... 
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Digitalisering landbouw/AgriFood gaat zeker verder:
ontwikkelrichtingen

 Kleiner, precieser, smarter, autonoom on-the-go (PL3.0)

 Data delen en slimmer worden (PL4.0)
● Tussen primaire bedrijven
● In ketens
● Data cooperaties
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PL 3.0 Toepassingen on-the-go
https://www.wur.nl/en/Research-Results/Projects-and-programmes/Agro-Food-Robotics.htm
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PPS PL4.0

• 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

• Fase 1: 2019-2020 (haalbaarheidstudie), fase 2 2021-2023 (use cases)

• Uitbreiding fase 2 (2021 – 2023) met enkele ketenpartijen



Partners in PL4.0 fase 1 en fase 2



Teler 2

Coöperatie 
Datahub

(Join data)

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

Start-ups, inclusief 
IT and data-cubes

Onderwijs- en 
kennisinstellingen, 
inclusief data-cubes

Overheden (EU, NL, 
provincies, 
waterschappen

Consumenten/ 
Maatschappij

Basis data-
infrastructuur:
-Opslag
-Visualisatie
-Gebruik binnen 
bedrijf
-Data delen
-Connectiviteit
-Interoperabiliteit
-Standaardisatie
-Blockchain

Teler 3

Teler 4

Teler 5

Bedrijfsdata 
(inclusief 
historie):
-Locatie
-Bodem          
-Klimaat
-Gewasgroei
-Opbrengst
-Kwaliteit
-Transport
-Opslag-
condities
-Machines 
-Afzet (tijd, 
doel)

Teler n

Big data analyse en
AI-ontwikkeling

Externe data 
bronnen, (semi-) 
publiek of koop

Schets Landbouw Data-ruimte (PL4.0)



• Inleidende hoofdstukken 1-4: Data-gebruik, -ruimte en -architectuur
• Hoofdstuk 5 en 6: Ethische en juridische aspecten, en blockchain
• Hoofdstuk 7: Knelpuntenanalyse

• Het is nu voor boeren en loonwerkers nagenoeg onmogelijk om alle op hun open-
teelten bedrijven gegenereerde data overzichtelijk bij elkaar te brengen in een 
easy to use data-platform van waaruit ze alle zaken met data willen kunnen doen 
waarin meerwaarde zit (monitoring, benchmarking, verantwoording, teelt-, 
bedrijf- en ketenoptimalisatie, etc.). 

• Hoofdstuk 8 en 9: Oplossingsrichtingen met governance (afspraken) en 
use cases 

PPS PL4.0 fase 1 eindrapport



• Definieer architectuur-principes

• Governance o.b.v. architectuur-principes en ethische overwegingen

• Decentraal concept

• Open aanpak

• Interoperabiliteit ‘eisen’ 

• Koppelingen subsidiëren (zie parallel met aanleg gasleiding na WOII)

• Standaarden ‘eisen’
• Internationale instituties

Hoe doorbreken we de impasse ?



Bedankt voor jullie aandacht

www.proeftuinprecisielandbouw.nl

www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/dossier-
precisielandbouw.htm

https://precisielandbouw-openteelten.nl/

Email:corne.Kempenaar@wur.nl c.kempenaar@aeres.nl

Tel.: +31654954413

Skype: corne.kempenaar
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