Verslag Netwerkbijeenkomst Precisielandbouw

Intro
Op verschillende plekken wordt gewerkt aan de ontwikkeling van kennis en technologie
voor Precisielandbouw. Ook zijn allerlei partijen bezig om er voor te zorgen dat deze
kennis en technologie zo snel mogelijk op het boerenbedrijf komt. Dit is allemaal van
belang om Precisielandbouw in de praktijk aan de gang te krijgen. Er gebeurt dus veel,
maar we kunnen ook constateren dat er nog (te) weinig uitwisseling is.
Vandaar de Netwerkbijeenkomst Precisielandbouw op 21 november as. bij de Forward
Farm in Abbenes. Hier waren ongeveer 50 personen aanwezig, vooral onderzoekers,
adviseurs, projectleiders en medewerkers overheden. In dit document vind u een verslag
van deze bijeenkomst.

Bevindingen
1. Het gepresenteerde overzicht van Topsector, MIT, POP3 en proeftuinen projecten is
gericht op ontwikkeling en/of kennisverspreiding en adoptie van precisielandbouw.
Het maakt duidelijk dat er veel projecten zijn met raakvlakken en soms ook overlap.
2. Het overzicht van de projecten die zijn gepresenteerd ziet eruit als een doos met
lego. Hoe leg je dat in elkaar? Duidelijk is dat er behoefte is aan een overzicht en
ontsluiting van de ontwikkelde kennis.
3. Maatschappelijke doelen zijn niet alleen te halen door de inzet van precisielandbouw.
Wel is precisielandbouw een goed bruikbaar managementconcept, immers het biedt
ruimte om huidige en toekomstige teeltmaatregelen zo precies mogelijk te plannen
in tijd en ruimte en daarbij ook rekening te houden met maatschappelijke doelen.
4. De lead-users in de landbouw passen reeds meerdere precisielandbouw-technieken
toe. Het is de vraag hoe het peloton kan worden gestimuleerd. Dat zal je regionaal
moeten doen met centrale sturing. NPPL is zo’n adoptie-versnellingstraject.
5. De huidige markt- of praktijkrijpe precisielandbouw toepassingen leveren nog te
weinig nut en gemak t.o.v. de inspanningen en investeringen die ze vergen.
6. Een belangrijk knelpunt is de focus op technologie en een gebrek aan een algehele
visie over de inzet ervan. Precisielandbouw succesvol maken vergt integratie van
technologie (hard- en software) met agro-ecologische kennis in de praktijk.
7. Plaats-specifiek telen is wellicht toch niet zo relevant om doelen te halen. De
essentie is: meer data-gedreven werken. Handelen op basis van betere info (dit is
precisielandbouw);
8. Het is belangrijk dat precisielandbouw een verdienmodel oplevert o.a. door meer
samenwerking in de regio en in de markt. Als dat er is, verandert het speelveld.
9. Er is kennis nodig bij de gebruiker van de PL technieken. Er zijn enkele concrete
voorbeelden van bedrijven die het grootschalig zonder problemen toepassen.
10. De Nationale Agenda Precisielandbouw die opgesteld is binnen NPPL geeft een
overzicht van onderwerpen die collectief opgepakt moeten worden om adoptie van PL
te versnellen.

Aanbevelingen
1. Organiseer en faciliteer meer uitwisseling van ervaringen en resultaten tussen de
projecten. Zorg dat gelijksoortige projecten, bijvoorbeeld op het gebied van water,
tijdens het project en na afloop ervaringen en toepassingen delen en deze als één
partij naar buiten brengen
2. Maak meer gebruik van kennis die elders in de EU wordt ontwikkeld, bijvoorbeeld op
het gebied van Digital Innovation Hubs
3. Denk vanuit de dagelijkse praktijk van de boeren. Daarmee heb je de meest kans op
snelle adaptatie. Help telers hier inzicht in te krijgen en motivatie uit te putten.
4. Zorg voor goede documentatie om meerwaarde voor potentiële gebruikers aan te
kunnen geven: rendement, gebruiksgemak, machine-instellingen, eenvoudige
administratietaken etc.
5. Zorg dat de landbouwpraktijk, kennisinstellingen en ketenpartijen met elkaar
uniforme en praktische handvatten ontwikkelen. Daarnaast nieuwe technieken
onafhankelijk onderzoeken en testen.
6. Maak meer gebruik van de landelijke media en vakbladen om de resultaten van PL te
verspreiden. Maak bijv. onafhankelijke instructiefilmpjes voor toepassingen van
precisielandbouw machines en technieken in de praktijk.
7. Bundel de kennis uit de projecten in een vast format, waarbij overzicht wordt
geboden aan de boer. Deze moeten op een centrale plaats gemakkelijk ontsloten
worden.
8. Zorg dat kennismakelaars en onafhankelijke adviseurs hun rol kunnen spelen om de
kennis op het boerenbedrijf te krijgen en het door de boer te laten toepassen
9. Zorg voor onafhankelijke harde data van de voordelen van variabele doseringen op
percelen, waardoor telers laagdrempelig kunnen instappen
10. Geef stimulans aan niet-technisch geïnteresseerde boeren door eenvoudig te
gebruiken technieken aan te bieden.
11. Geef loonwerkers ook faciliteiten en betrek ze bij toepassing PL. Bij grootschalige
bedrijfsoverstijgende toepassingen worden PL technieken sneller interessant
vanwege investeringen, kosten en gebruik door ervaren toepassers

Aftrap door Jasper Roubos
Akkerbouwer Jasper Roubos vertelt over precisielandbouw op zijn bedrijf. Hij constateert
dat er nog veel struikelblokken zijn, zoals compatibiliteit, werkbaarheid, ingewikkelde
programma’s en het kost veel tijd

Presentaties
Door Wijnie van Eck is een toelichting gegeven op de TKI’s Agri & Food en Tuinbouw &
Uitgangsmateriaal. Kees Anker vertelde over de werkwijze en resultaten van de POP3
innovatiemaatregelen.
Corné Kempenaar gaf een toelichting op de Nationale Proeftuinen Precisielandbouw
(NPPL) en Henny van Gurp deed hetzelfde voor de ZLTO-proeftuinen.
Door het houden van een pitch hebben de aanwezige projectleiders hun project
geïntroduceerd. Via deze link kunnen de presentaties en het totaaloverzicht van alle
projecten bekeken worden. https://netwerkplatteland.nl/kamer/netwerkbijeenkomstprecisielandbouw
Herman Krebbers van Delphy geeft een reflectie op de opvallende trends en
overeenkomsten uit gepresenteerde projecten en technische ontwikkelingen de praktijk:
•
Precisielandbouw technieken met een druk op de knop werking, zoals autosteer en
GPS section controll, worden al uitgebreid toegepast. Volgende stap met smart
farming is zeer moeizaam
•
Er is goede vooruitgang in ontwikkeling van techniek en technische werking en
betrouwbaarheid technieken voor datavergaring met sensoren/drones/satellieten,
verwerking tot zone- en taakkaarten en werkelijke aansturing van machines voor
variabele doseringen. Maar nog lang geen plug- en play. Er is veel detailkennis nodig
bij de gebruiker van de technieken. Nog geen concrete voorbeelden van bedrijven
die het grootschalig zonder problemen toepassen.
•
Veel kennis en ervaring opgedaan op agronomisch gebied in toepassing technieken,
maar nog maar zeer beperkt harde ervaringen en data van belangrijke voordelen als
verbetering rendement, gebruiksgemak e.d. met inzet variabel doseringen.
•
In meerdere projecten wordt gewerkt met zelfde technieken, zoals bodemscans,
spectraalbeelden drone etc. Maar er is nauwelijks/geen uitwisseling van ervaringen.
•
Ook weinig/geen benutting van resultaten van projecten die kennis en data
verspreiden, zoals bv IJkakker, NPPL, High Tech Sensing Zeeland. Hierdoor weer
herhaling ervaringen en geen versnelde vooruitgang.
•
In het buitenland ook veel onderzoek en praktijkervaringen met precisielandbouw
toepassingen. Informatie daaruit lijkt niet/nauwelijks gebruikt te worden
•
Veel projecten zijn gericht op productontwikkeling voor de boer, maar met een
relatief beperkte betrokkenheid van boeren zelf. Toepassing van PL is nog beperkt
tot een kleine groep voorlopers boeren
Posterpresentaties
In drie ronden zijn de volgende 33 posters gepresenteerd:
- 2 Proeftuinen: NPPL en de ZLTO-proeftuinen Precisielandbouw
- 15 POP3 innovatieprojecten
- 1 EIP-project uit Vlaanderen
- 1 Leader-project, diverse projecten Kennisverspreiding en diverse Fysieke
investeringen
- 2 projecten Horizon 2020: IoF en Smart-AKIS
- 2 MIT-projecten
- 7 projecten Topsector A&F en Topsector T&U
Workshops
In een drietal workshops zijn een aantal vraagstukken verdiept.
1.

Concretiseren van de Nationale Agenda Precisielandbouw (NAP)

Tamme van der Wal leidt de discussie in. De vraag bij het opstellen van de NAP was: Wat
zijn knelpunten bij adoptie van precisielandbouw?
Adoptie van PL is uiteindelijk belangrijk om de doelen, die ook de overheid heeft, te
kunnen behalen. Aan de hand van de belangrijkste factoren die voor adoptie belangrijk
zijn, nut en gemak, zijn een aantal elementen geïnventariseerd die voor deze factoren
van belang zijn.
Een van de belangrijkst knelpunten is volgens Tamme de focus op technologie en een
gebrek aan een algehele visie over de inzet ervan. En we zijn te positief over de
mogelijke opbrengsten van PL op diverse gebieden. Kortom, te hoge verwachtingen.
Conclusie: de huidige markt- of praktijkrijpe precisielandbouw toepassingen leveren nog
te weinig nut en gemak.
Enkele opmerkingen tijdens de discussie:

NAP redeneert teveel vanuit de technologie en te weinig vanuit de behoefte van
telers/gebruikers;

Definitie van PL mogelijk te beperkt: verbreden door aandacht voor agro-ecologische
principes in de definitie op te nemen (ook aandacht voor ‘water’);

(Maatschappelijke) doelen niet alleen te halen door de inzet van PL.

Niet alleen aandacht voor het artefact/de machines, maar ook voor data en
dataplatforms;

Plaats-specifiek telen is wellicht toch niet zo relevant om doelen te halen;

Essentie is: meer datagedreven werken. Handelen op basis van betere info;

Focus op PL leidt af van wezenlijke vragen (en de problemen die verdere
mechanisatie met zich meebrengen;

Veel agro-ecologische kennis is verloren gegaan (wordt ook niet meer onderwezen).
Wel wezenlijk om met data en andere nieuwe technologieën om te gaan;

2. Behoeften uit de praktijk wat betreft POP3 en TKI’s A&F en T&U
In deze werkgroep is de vraag aan de orde gesteld hoe de Topsectoren en het vervolg op
POP3 het beste kunnen inspelen op de vraagstukken rond precisielandbouw.
Het overzicht van de projecten die zijn gepresenteerd ziet eruit als een doos met lego.
Hoe leg je dat in elkaar? In het gesprek waren sommigen van mening dat de bottom-up
aanpak de beste resultaten oplevert, zoals nu wordt toegepast in het POP3-programma.
Terwijl anderen pleiten voor meer regie in de uitvoering, onder andere door de
provincies. De regiefunctie heeft betrekking op ontwikkelen, verspreiden en
investeringen. Voor de laatste twee is er een belangrijke rol van de regio’s.
Verder werden de volgende opmerkingen gemaakt:

De lead-users in de landbouw passen precisielandbouw technieken al toe. Het is de
vraag hoe het peloton kan worden gestimuleerd. Dat zal je regionaal moeten doen.
De POP3-maatregelen voor kennisverspreiding dragen daar nu al aan bij.

De combinatie van kennisontwikkeling (EIP), kennisverspreiding en fysieke
investeringen maakt het POP3-programma sterk. Hou dat ook in de volgende
programmaperiode in stand.

Kennismakelaars en onafhankelijke adviseurs kunnen een belangrijke rol spelen om
de kennis op het boerenbedrijf te krijgen.

Denk bij de introductie van precisielandbouw vanuit de beslissingen door de boer
over zijn bedrijfsvoering. Welke tools en adviesdiensten (coaching, moderne vormen
van voorlichting) zijn daarvoor nodig?

Sommige provincies hebben een regeling voor kennisvouchers om kennisvragen te
kunnen beantwoorden. Dit werkt heel goed en zou moeten worden uitgebreid






Bepaalde vraagstukken dien je landelijk uit te werken, zoals standaardisatie, de
wetenschappelijke onderbouwing, knelpunten in regelgeving en stimuleren van
marktwerking. De actoren daarvoor zitten grotendeels niet in de primaire sector
maar meer bij ontwikkelaars van technieken en mechanisatiebedrijven. De uitrol
moet in de primaire sector en in de regio worden gedaan.
Het is van belang vanuit de POP groepen de resterende kennisvragen op te halen
zodat daar weer nieuwe ontwikkelingstrajecten op kunnen starten.
Het is belangrijk dat precisielandbouw een verdienmodel oplevert, als dat er is
verandert het speelveld, o.a. door meer samenwerking in de regio en in de markt.

3. Kennisverspreiding richting boerenerf
De vraag die aan orde wordt gesteld in deze werkgroep is hoe kunnen kennisinstellingen
en bedrijfsleven de informatie/ innovaties beter op het boerenerf brengen. Hierbij
worden de volgende opmerkingen gemaakt:
 Een innovatie is pas echt geslaagd als hij bruikbaar en inzetbaar op het boerenerf
belandt en de juiste kennis en toepassing is overgedragen.
 In Europa wordt al gewerkt aan zogenoemde Digital Innovation Hubs (DIH) waarin
lokaal wordt nagedacht en praktijkkennis wordt uitgewisseld. Hierdoor worden
dubbele onderzoeken en studies voorkomen. Dit was bij andere deelnemers niet
bekend.
 Het probleem bij de introductie van Precisielandbouw in de praktijk is vaak dat bij
boeren de motivatie niet aanwezig is om iets toe te passen. Daarnaast is het voor
overheden lastig om de controle en het overzicht te houden, bijvoorbeeld het
tegengaan van dubbel onderzoek of bedrijven die een monopolie positie op de markt
proberen te behalen.
 Onderzoek dat niet landt in de praktijk komt bij boeren over als geldverspilling.
keukentafel studiegroepen zoals stichting Veldleeuwerik zijn voor boeren wel vaak
heel nuttig.
 De markt biedt geen meerprijs aan boeren die met precisielandbouw bezig zijn.
Consumenten zien niet direct de link met duurzamere landbouw maar meer
grootschaligheid. Hier ligt een uitdaging wil een boer zijn investeringen van
precisielandbouw terug verdienen
 Hoe kunnen de vakpers en de projecten bijdragen aan het brengen van kennis naar
de boer en hen motiveren? Praktijkklare toepassingen en informatie uit onderzoeken
wordt niet altijd transparant in de media gebracht.
 Oplossing: maak onafhankelijke instructiefilmpjes voor toepassingen van
precisielandbouw machines en technieken in de praktijk.
 In Vlaanderen toetst het Proefstation vanuit een wetenschappelijk oogpunt en
onafhankelijk de precisielandbouw technieken en brengt advies uit aan haar
aangesloten leden (boeren) die de praktijkvragen aandragen. Ze geven ook
onafhankelijke en kundige service aan boeren voor deze technieken en bij problemen
daarbij.
 Gelijksoortige projecten, bijvoorbeeld op het gebied van water zouden tijdens het
project en na afloop ervaringen en toepassingen moeten delen en deze als één partij
richting de landelijke media of vakbladen brengen. Dit moet meer gestimuleerd
worden
 De kennis uit de projecten dient te worden gebundeld in een vast format, waarbij
overzicht wordt geboden aan de boer. Deze moeten op een centrale plaats
gemakkelijk ontsloten worden.
 Een deel van de boeren zal niet bezig gaan met het toepassen van precisielandbouw.
Wellicht dat dit in de toekomst wordt afgedwongen via toeslagrechten of wetgeving.

