Living Labs
Lerende netwerken in de landbouw, voeding en groene ruimte

Samenvattingen voordrachten
VIAS Symposium 2006
Plenaire sessie
• L
 iving labs – lerende netwerken in landbouw, voeding
en groene ruimte - Symposiumcommissie
	‘Living Labs’ zijn netwerken waarin publieke en private
partners elkaar helpen en leren om nieuwe technieken,
diensten en bedrijfsmatige activiteiten op te zetten en uit
te testen. Vaak staan ondernemers in hun eigen omgeving
centraal en speelt het gezamenlijk leren een belangrijke
rol. In dit artikel wordt het symposiumthema ingeleid en
een overzicht van het programma gegeven.
•	Living Labs: onderzoeksmethodiek voor gebruikersgerichte innovatie - Hans Schaffers (Telematica Instituut & Helsinki School of Economics)
	Het Living Labs concept vormt een betrekkelijk nieuwe
ontwikkeling in de wereld van ICT-innovaties. De kern
ervan is dat innovaties gericht op nieuwe ICT-diensten
voor de massamarkt het beste kunnen plaatsvinden in de
werkelijkheid, met een sturende rol voor gebruikers, in
plaats van in het onderzoekslaboratorium. In dit artikel
wordt een in het kort een overzicht gegeven van relevante
ontwikkelingen met voorbeelden uit de huidige praktijk.
•	Kenniscirculatie en ‘leren leren’ in lerende netwerken
- George Beers (Groene Kennis Coöperatie)
	Het groene kennissysteem is flink in beweging, onder
meer aangedreven door nieuwe ICT-toepassingen. Onderzoek richt zich meer op vraag naar kennis, het onderwijs ontwikkelt zich naar competentiegericht leren en
levenslang leren moet mensen in de praktijk toerusten
om beter gebruik te kunnen maken van nieuwe kennis.
De Groene Kennis Coöperatie is een netwerkorganisatie
waarin groene kennisinstellingen samenwerken aan een
betere benutting van groene kennis. In de presentatie
wordt, aan de hand van een aantal voorbeelden, ingegaan
op de rol die onderwijs speelt in lerende netwerken.
•	Interactieve terugblik op de dag - Arent van ‘t Spijker
(Astragy)
	Arent van ‘t Spijker is iemand die strategie en innovatieve informatietechnologie combineert in praktische
oplossingen. Aan het eind van de dag interacteert hij met
deelnemers in de zaal waaronder een aantal prominente
gasten: Bart-Jan Constandse (LTO), Siem Korver (VION) en
Vinus Zachariasse (Wageningen UR).
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Parallelsessies
I Organisatie van lerende netwerken
voorzitter: Sjaak Wolfert (LEI - Wageningen UR)
In deze sessie presenteerden zich diverse ‘living labs’ of
lerende netwerken vanuit verschillende achtergronden. In
het bijzonder werd ingegaan op de doelstelling van de netwerken, hoe en waarom ze op de huidige manier zijn georganiseerd en welke rol kennis, leren en ICT daarin spelen.
•	Melkvee Academie: kennis uit de sector zelf ontsluiten
- Peter Baltus (LTO)
	De Melkvee Academie is een landelijk en eigentijds kennisnetwerk waarin boeren leren van boeren. Maar ook
van andere ondernemers, adviseurs en netwerken in binnen- en buitenland. Praktijkoplossingen, inzichten en
innovaties zijn snel en hapklaar beschikbaar. De MVA is
dé plek voor melkveehouders die meer uit hun bedrijf
willen halen. Een interessante ontwikkeling is de ‘Kennisbank’, die de elektronische schakel vormt tussen vraag en
aanbod van nuttige en relevante informatie.
•	Ondernemers halen hun kennis wereldwijd - Bram Prins
(Global Dairy Farmers) en Alfons Beldman (Wageningen UR Agrocenter voor Duurzaam Ondernemen)
	Global Dairy Farmers (GDF) is een wereldwijd netwerk
van melkveehouders. Het biedt leden de mogelijkheid
om kennis van diverse onderwerpen gerelateerd aan ontwikkelingen in en rond internationale melkveehouderij
te verkrijgen en uit te wisselen. GDF wil gebruik maken
van goede onderzoeken en cases (van strategie). Ook de
resultaten van discussies en bijeenkomsten worden uitgewerkt tot materiaal dat geschikt is voor overdracht via de
website en andere netwerken.
•	VirtueelNetwerken in de Veehouderij zet boerenkennis
in de versnelling - Henri Holster (ASG - Wageningen UR), Floor
Geerling-Eiff en Wim Zaalmink (LEI - Wageningen UR)
	‘Netwerken in de veehouderij’ is in 2004 gestart om veehouders een helpende hand te bieden middels begeleiding op maat door deskundigen. In dit artikel wordt het
netwerk ‘Happy Cow’ besproken als een casus hoe het netwerkproces heeft geleid tot een virtuele kennisomgeving.
Met behulp van ‘multi-pointvideoconference’ worden
ondernemers en kenniswerkers virtueel bij elkaar worden gebracht, rondom de ‘openhaard’ van datastromen
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en -banken met bedrijfsgegevens.
•	Plantform: kwekers van geïntegreerde oplossingen Peter de Mos (Ondernemersvereniging Plantform)
	Plantform is het initiatief dat streeft naar nieuwe en
betere geïntegreerde ICT systemen voor pot- en jongplantbedrijven. Het stuur in handen, de ondernemer in
de cockpit om zijn steeds complexere bedrijf nog beter
te besturen. Daar draait het om. Het doel van Plantform
is meer sturing te geven aan ontwikkeling van automatiseringsoplossingen voor potplantenbedrijven, om zo te
komen tot een standaard.
•	Mechanischschoon: bevorderen van innovatieve mechanische onkruidbestrijding in de gangbare en biologische landbouw - Bertus Buizer (DLV Plant)
	Het doel van het project Mechanisch Schoon is om innovatieve, mechanische onkruidbestrijding geadopteerd te
krijgen door zoveel mogelijk telers. In heel Nederland
zijn 9 telersgroepen actief betrokken. Zij staan centraal
bij de kennisverspreiding naar de sector door middel van
een dynamisch en interactief communicatienetwerk met
demonstraties, (veld-)excursies, persartikelen, websites
en nieuwsbrieven. Ook studenten uit agrarisch onderwijs
zijn betrokken bij de uitvoering.
•	Restaurant van de toekomst - René Koster (Wageningen UR
- Centrum voor Innovatieve Consumentenstudies)
	Het ‘Restaurant van de Toekomst’ is een project waar
nieuw onderzoek naar onderliggende factoren van eeten drinkgedrag middels observationeel onderzoek plaats
kan vinden. In dit restaurant zullen onder ‘real life’ condities proefpersonen worden bestudeerd in hun keuzegedrag ten aanzien van voedingsproducten. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van diverse technologieën en methoden
zoals video-opnames, sensorisch onderzoek, fysiologisch
onderzoek en gecontroleerde variatie van omgevingsfactoren.
•	Accenten in lerende netwerken bij de aanpak van een
vernieuwing – met illustraties vanuit Kennis op de
Akker - Jos Geerligs (Raccent) en Sjaak Wolfert (LEI - Wageningen UR)
	Vernieuwingen zijn succesvol als zij in lerende netwerken worden aangepakt. De grote agendapunten zijn een
gedeeld perspectief, nieuwe routines, nieuwe structuur
en mogelijkheden van schaal. De aanpak van de agendapunten vergt telkens een wat ander proces; waarbij het
accent achtereenvolgens ligt op wilsvorming, ervaringsuitwisseling, informatievoorziening en automatisering.
Kennis op de Akker (KodA) wordt gebruikt om dit te illustreren.
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II Publiek-private kennisinfrastructuur
voorzitters: Ruud Hoosemans (ZLTO) en Wiebe Nijlunsing Van Hall
(Larenstein – Wageningen UR)
Laagdrempelige toegang tot (bestaande) kennis, advies en
‘netwerken’ moet een duidelijk accent krijgen, waarbij toepasbaarheid van kennis door de agrarische ondernemer centraal staat. Het is belangrijk om een kennisinfrastructuur
aan te reiken die faciliteiten biedt voor:
• vraagsturing: analyse van kennisvraag en -behoefte,
•	kennisproductie, kennisdoorstroming en kenniscirculatie
In deze sessie kwam dit in diverse praktijkvoorbeelden aan
de orde en werden de toevorders aan de hand van prikkelende stellingen actief betrokken bij de afzonderlijke presentaties. De centrale vraag is: ‘Hoe kunnen we een publiekprivate
kennisinfrastructuur realiseren?’
•	Integratie: sleutel voor vraaggestuurde kennis op de
akker (KodA) – Cor Verdouw (LEI - Wageningen UR)
	Kennis op de Akker (KodA) is een programma dat streeft
naar meer duurzame bedrijfsvoering, door kennis in
bruikbare vorm op de akker te brengen. Integratie van
informatiesystemen en de daarvoor benodigde standaardisatie is een belangrijk thema binnen KodA. Het doel van
deze presentatie is inzicht te geven hoe binnen het KodAnetwerk wordt samengewerkt om de Nederlandse akkerbouw op dit gebied op een hoger niveau te brengen.
• G
 roene Kennis Doorstroming via Infrastructuur van
Agroportal – Fokke de Jong (Agroportal)
	Agroportal is een dienstverlener op het gebied van internetcommunicatie voor de primaire agrarische sector en
de agribusiness. Diverse kennisbanken worden belicht en
de rol die Agroportal bij de ontsluiting van deze kennisbanken biedt.
•	Publiekekennisinfrastructuur Groen Kennisnet – Wiebe
Nijlunsing (Groene Kennis Coöperatie)
	Groen KennisNet (GKN) beschikt over (elektronisch vastgelegde) groene kennis en informatie en kan de schakel
vormen tussen vraag en aanbod voor de Groene Kennis
Coöperatie, een samenwerkingsverband van alle groene onderwijsinstellingen. Daarvoor moeten afspraken
gemaakt worden voor drie gebieden: de wijze van zoeken
en vinden (en arrangeren), authenticatie en autorisatie
en de rechten op de toegang tot de diverse materialen.
•	Stimulering ondernemerschap middels interactieve
tools en netwerken - Alfons Beldman, David Postma, Niels
Tomson (Wageningen UR - Agrocenter voor Duurzaam Ondernemen)
	Interactief Strategisch Management (ISM) wordt ingezet
voor de stimulering van het ondernemerschap. De ontstaansgeschiedenis, de werking, het proces en cases worden in deze voordracht besproken.
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•	Vanslachtoffer naar ondernemer – Maike te Riele en Rianne Strijkstra (CAH Dronten)
	REIN staat voor Kenniscentrum Veilig Voedsel Produceren
van de CAH Dronten. REIN verzamelt, verwerkt en wisselt informatie uit op het gebied van voedselveiligheid
ten dienste van de primaire sector. In het kenniscentrum
werken studenten aan het inwinnen, verwerken en verspreiden van informatie op het gebied van voedselveiligheid ten dienste van de voedselketen.
• K
 ritische succesfactoren van groene kennisarrangementen – Floor Geerling-Eiff (LEI - Wageningen UR)
	Deze voordracht gaat in op het onderzoek naar drie typen
kennisarrangementen van ondernemers, onderwijs,
onderzoek en/of overheid (de 4 O’s). De kennisarrangementen worden getypeerd door de processen kenniscocreatie, -circulatie en kennisdoorstroom. Uit de studies
bleken vier kritische succesfactoren relevant: visie(-ontwikkeling), competenties, ondersteuning en cultuur.
• P
 ositionering AgroFood Kennisinfrastructuur - Ruud Hoosemans (ZLTO) en Wiebe Nijlunsing (Groene Kennis Coöperatie)
	De AgroFood Kennisinfrastructuur biedt faciliteiten om
vanuit verschillende niveaus kennis te ontwikkelen, te
bundelen en te distribueren, zodat op individueel ondernemersniveau kennis toegepast kan worden. Kenmerkend
van de AgroFood Kennisinfrastructuur is dat alle kennis,
informatie en voorzieningen die een ondernemer nodig
heeft, bereikbaar zijn via één individueel in te richten
portaal.

III Aansluiting op de keten
voorzitter: Paul Raven (Dienst Regelingen - LNV)
Tussen ketenpartijen is het inmiddels goede gewoonte om
informatie elektronisch uit te wisselen. Uitwisseling van informatie die door méér dan twee schakels in de keten gebruikt
kan worden, vraagt om goede afspraken. In deze sessie werden projecten en producten gepresenteerd die zich richten op
het bredere gebruik van informatie in de keten.
•	De FRUG I COM Werkplaats, Ontwikkeling van een
lerend netwerk als instrument voor acceleratie van
Ketenstandaardisatie – Harrij Schmeitz (Frug I Com), Woody
Maijers (INHOLLAND) en Dorien Mouthaan (GS1)
	Iedereen is het erover eens dat het gebruik van standaarden noodzakelijk is maar hoe krijgen we iedereen zover
het ook daadwerkelijk te doen? In de versketen wordt dit
probleem aangepakt.
• T
 he European Association for E-Document Exchange in
Cereals & Oilseeds – Marc Molein (Tate & Lyle Europe NV) en
Wim Loncke (F4F Europe NV)
	EZ-Flux is een internationale stichting die een, volledig op
XML gebaseerde standaard heeft ontwikkeld en in beheer
genomen voor de berichtenstroom tussen actoren in de
internationale graanhandel, veevoeder, meststoffen, biomassa en gerelateerde nijverheden.
• E
 DI-circle: digitale factuurverwerking: makkelijk, snel
en voordelig – Frank Pisters (GIBO groep)
	EDI-circle is een systeem voor digitale factuurverwerking.
In de nabije toekomst zal hiervoor XBRL worden ingezet.
• D
 e implementatie van keteninformatiesystemen –
Alexander Ellebrecht en Johan Zandbergen (Chainfood)
	Chainfood is een solution provider die met behulp van
hun Chain Collaboration Platform in diverse agroketens
het delen van keteninformatie mogelijk maakt.
• E
 nvisioning Transparency – Alfred Boeve en Sjoerd Koopman
(my eyes)
	My eyes is een netwerk van communities die ieder een
eigen transparante marktplaats creëren gebruik makend
van internet platforms.
• D
 e implementatie van keteninformatiesystemen en productie-automatiseringssystemen – Bianca Scholten (ISA-95
Competence Center, Ordina)
	Ook in de agro-sector zijn organisaties bezig met het op
elkaar afstemmen van ERP- en MES-systemen. De S95-standaard maakt dit mogelijk.
• MeerOverEten – Atie de Heer (Projectbureau MeerOverEten)
	MeerOverEten is een initiatief van Stichting Duurteelt
met als doel consumenten en producenten toegang te
geven tot kennis en informatie op het gebied van duurzame productiemethoden. Deze kennis en informatie
moeten leiden tot een bewustwording bij producenten
om duurzamer te produceren en bij consumenten om te
kiezen voor duurzaam geproduceerde producten.
IV De rol van ruimtelijke informatievoorziening in
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lerende netwerken
voorzitter: Tamme van der Wal (Portolis)
Korte omschrijving: De overheid en de agri-keten vragen om
eenduidige informatie over de productieomstandigheden:
vooral het gebruik van plaats- en tijdgebonden informatie
voor registratie en controle neemt een enorme vlucht. Verder biedt de toepassing van geo-informatie op het landbouwbedrijf vooral ook mogelijkheden voor efficiencyverbetering
en vermindering van administratie. In deze sessie werden
enkele trends gepresenteerd in technologie, toepassing en
gebruik van geo-informatie in de landbouw. In de sessie eindigde met een discussie en een actie statement.
• K
 ennisverkenner: Van een geo-informatie systeem (GIS)
naar een geo-kennis systeem (GKS) - Jan Erik Wien, Kees de
Zeeuw en Henk Janssen (Alterra - Wageningen UR)
	Veel kennis heeft een ruimtelijk aspect en zeker in de
agrarische sector zijn activiteiten en bedrijfseigenschappen aan een moment in de tijd en een geografische positie
gebonden. Door het gecombineerd ontsluiten van kennis
en locatie wordt ruimtelijk zoeken door het kennisnetwerk mogelijk. Jan Erik Wien presenteert de Kennisverkenner, een innovatieve manier om (ruimtelijke) kennis
te ordenen en te ontsluiten.
•	Lerende Netwerken en GIS in Precisielandbouw – Eddie
Loonstra (The Soil Company)
	In bijna alle Nederlandse precisielandbouwprojecten
werken telers en hun leveranciers meerjarig inhoudelijk
samen en vindt kennisoverdracht plaats in lerende netwerken. Eddie Loonstra geeft een overzicht van deze netwerken en trekt conclusies over de effectiviteit en wat er
nog te doen staat de komende jaren.

• G
 alileo zorgt voor nauwkeurige plaatsbepaling en tijdsmeting – Henk Janssen en Rob Lokers (Alterra - Wageningen
UR), Tamme van der Wal (Portolis)
	Het nieuwe satellietnavigatie platform Galileo is niet
alleen een civiele en commerciële variant van GPS, maar
biedt ook mogelijkheden voor nieuwe diensten en producten. Henk Janssen licht de ontwikkelingen toe aan de
hand van het project FieldFact dat het gebruik van Galileo in de landbouw stimuleert.
• V
 irtual EarthTM: The platform for Geo-Living Lab? – Jos
Bakker (Virtual Earth business unit - Microsoft Netherlands)
	Met de ontwikkeling van Virtual Earth beoogt Microsoft
de mapping experience een heel nieuw jasje te geven. Het
nieuwe platform geeft bovendien de mogelijkheid om on
line kennis en applicaties te ontwerpen en te testen. Jos
Bakker introduceert het platform en de mogelijkheden
om er zelf mee aan de gang te gaan.
• W
 rap-up, discussie en actie-statement o.l.v. Tamme van der
Wal (Portolis)
	Op basis van de lezingen van deze track wordt een samenvatting gepresenteerd van de staat en ontwikkeling in
geo-informatie gebruik in het landelijk gebied en op het
landbouwbedrijf. Op basis van de gesignaleerde knelpunten en oplossingen wordt gepoogd te komen tot een soort
van actie-statement waarmee stakeholders de komende
tijd aan de gang kunnen.

•	Behoefte geo-informatie voor beleid landelijk gebied
– Watse Castelein en Sytze de Bruin (Wageningen UR - Centrum
voor Geo-Informatie)
	In een baseline onderzoek is vastgesteld hoe het staat met
het gebruik van digitaal kaartmateriaal in het landelijk
gebied. Hiervoor is een grote groep agrariërs geënquêteerd. Hen is gevraagd welke informatie men registreert
voor de eigen bedrijfsvoering en welke informatie uitgewisseld wordt met andere partijen. Watse Castelein licht
de resultaten van dit onderzoek toe en trekt conclusies
over verbeteringen.
• D
 uurzame standaard voor Geo-informatie uitwisseling,
ontwikkeld door en voor de praktijk – Henri Holster (ASG
- Wageningen UR)
	Het uitwisselen van geo-informatie van/met het boerenbedrijf is sterk in opkomst. Dit vraagt om afspraken
over definities en formaten. Henri Holster presenteert de
blauwdruk voor uitwisseling van geoobjectinformatie
zoals dat door de consortia van GEOBoer, Geo-Logisch! en
EDI-teelt ontwikkeld is.
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R-106

Oogstvoorspellingen
Het klimaat verandert. Het afgelopen jaar wisselden perioden met
droogte en met veel neerslag elkaar af. Wat betekende dat voor de
gewasopbrengsten in Europa en wat brengt het komende jaar? Het CGI
ontwikkelde in opdracht van de EU het operationeel systeem MARS-OP,
waarmee betrouwbare en actuele informatie wordt verkregen. CGI draagt
zorg voor het beheer en de verdere ontwikkeling van dit systeem en de
verbreding naar andere regio's.

De toekomst van het landelijk gebied
Het CGI zorgt voor de beschikbaarheid van geo-informatie van de groene
ruimte. Actuele informatie wordt ingewonnen via satellietbeelden.
Daarnaast speelt de analyse van historisch beeldmateriaal een
belangrijke rol. Hiermee ontsluit CGI informatie over het landgebruik vanaf
1850 tot heden. In het kader van projecten, mede gesubsidieerd door de
EU, worden scenario's en beleidsopties geëvalueerd met betrekking tot
de ontwikkeling van het landelijk gebied. CGI draagt hierbij zorg voor de
ontwikkeling van integrale modelsystemen.

Nieuwe ontwikkelingen
Het CGI gaat in 2007 door met de ontwikkeling van nieuwe methoden en
technieken waarbij geo-informatie centraal staat. De ontwikkeling van
mobiele GIS-toepassingen is daarvan een voorbeeld. Wij gebruiken
innovatieve en state-of-the-art ICT technieken, die de benutting van kennis
in de vorm van modellen en databestanden voor onderzoek en praktijk
verbeteren. Samenwerking in het kennisnetwerk vinden we daarbij erg
belangrijk. Daarom leveren wij ook graag een bijdrage aan het Bsik
programma Ruimte voor Geo-informatie.

Centrum voor GEO-informatie

Geo-ICT innovaties in het nieuwe jaar

Meer weten? Ga naar www.geo-informatie.nl
Centrum Geo-Informatie (CGI)
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Connecting people,
knowledge, space and time
For our green living environment
Centrum Geo-informatie (CGI)

Het CGI is toonaangevend op het gebied van
geo-informatie en ICT. Door middel van
onderwijs en onderzoek draagt zij essentieel
bij aan de oplossing van ruimtelijke
vraagstukken, zowel nationaal als
internationaal en met name voor de
thema's water, klimaat,
ecologie,voedsel-productie en
voedselveiligheid, milieu en
ruimtegebruik. De belangrijkste
onderzoekthema's zijn:

Centrum Geo-Informatie (CGI)

• Geo-informatievoorziening en
monitoring groene ruimte;
• Kwantitatieve remote sensing
methoden;
• Participatieve ruimtelijke
planningsprocessen;
• Visualiseren en communiceren van geoinformatie;
• Raamwerk-ontwikkeling voor modellering
van ruimtelijke processen;
• Kennisintegratie ten behoeve van
interactieve simulatiemodellen en
besluitvormingsondersteunende systemen;
• Kennisontsluiting ect. via internet applicaties en
mobiele toepassingen

Wilt u meer informatie of bent u geïnteresseerd in onze vacatures,
neem dan contact met ons op:

e-mail: cgi@wur.nl
website: www.geo-informatie.nl
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Groene kennis coöperatie
George Beers en Aad Alkemade

Groene kennis
Coöperatie

www.groenekenniscooperatie.nl
De Groene Kennis Coöperatie was een van de
deelnemers van de Bedrijvenmarkt tijdens het
Symposium. Andere orgnisaties waren Agroportal
bv, my eyes, PTC+, Agri Information Partners,
ESRI Nederland, LINX mobile solutions, Kennis
op de Akker, WUR Alterra - Centrum voor GeoInformatie, Agrocenter, Rijk Zwaan, LNV Dienst
Regelingen en het VIAS. Bekijk de Symposiumsite
voor de websites.
De Groene Kennis Coöperatie is in april 200 ontstaan door
krachtenbundeling van de kennisinstellingen in het groene
domein van Nederland, op initiatief van het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
In deze Coöperatie werken de kennisinstellingen samen aan
drie thema’s:
• vernieuwing van het groene onderwijs
• doorstroming en circulatie van groene kennis
• het herijken van de ondersteuningsstructuur van het
groene onderwijs.
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Aanleiding voor de samenwerking is dat de instellingen
ieder voor zich te klein zijn om zelfstandig de noodzakelijke
onderwijskundige vernieuwingen aan te kunnen. Daarnaast
willen de kennisinstellingen de kennis beter en sneller
beschikbaar te stellen. Dat leidt tot innovatie, tot een betere
ondersteuning van het LNV-beleid en een goede aansluiting
op de behoeften in de praktijk. Op deze manier bundelen de
groene kennisinstellingen hun krachten.
De Groene Kennis Coöperatie wil vanuit samenwerkende kennisinstellingen bijdragen aan een vitaal kennissysteem van
hoge kwaliteit, met doelgerichte onderwijsvernieuwing en
kenniscirculatie welke op transparante wijze wordt afgestemd
op de veranderende kennisbehoeften van de maatschappij.
Initiatieven die door de Coöperatie worden ondersteund
zijn het Groen Kennisnet, te vinden op www.groenkennisnet.nl en het Groene Kennisportaal (groenekennis.ziezo.biz)
en is bedoeld om agrarische ondernemers inzicht te geven
in het groene kennissysteem en toegang te verschaffen tot
de beschikbare groene kennis.
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Wat heb IK er aan?

De timing van het VIAS-Symposium had voor de
Frug I Com Werkplaats niet beter gepland kunnen worden. Door middel van een ware roulette
van Sinterklaas chocolademunten onder de deelnemers werd haarfijn uitgelegd dat geen lerend
netwerk zich kan verheugen in de interesse van
de deelnemers indien dit geen toegevoegde waarde heeft voor die deelnemer. Hierin zit een groot
dilemma voor lerende netwerken; immers de een
weet meer dan de ander; de een heeft er meer aan
dan de ander.

dat alleen al standaardisatie van gegevensuitwisseling een
besparing van 2% oplevert. IK kan er dus iets aan hebben…
Delen van kennis is echter essentieel in een keten om te
komen tot verder digitaliseren van keteninformatie en standaardisatie van datastromen is hierbij een noodzaak. Dit
gaat de gehele keten aan en is alleen mogelijk door samenwerking. In Frug I Com werken dan ook Productschap Tuinbouw, telers (DPA), handel & bewerking (Frugi Venta) en
retail (CBL) samen met GS1 Nederland. De Frug I Com Werkplaats is het Kennisprogramma waarbij Frug I Com samenwerkt met Inholland, HAS Den Bosch, Syntens, TNO, WUR,
De Groene Kenniscooperatie en het AGF Groothandelsfonds
om kennis op het vlak van keteninformatiemanagement te
ontsluiten voor de keten.
Met een simpele doelstelling; kennis mag geen belemmering samen om te komen tot ketensamenwerking op dit
vlak. Opzetten van een lerend netwerk is hiervoor een goed
instrument.

In de retail wordt 35% van de toegevoegde waarde gegenereerd in de ‘vers’ (groenten en fruit). Een substantieel deel
van de retailomzet, iets wat terdege beseft wordt door de
partners in de productieketen. ‘Vers’ is een kwestie van
juiste voorraadbeheersing en precieze belevering. Het is een
keten die zich kenmerkt door veel MKB-bedrijven en een
zeer bederfelijk product.
Maar wie denkt dat de ondernemers direct stonden te trappelen van ongeduld om mee te doen met de samenwerking
in project, zit er faliekant naast. Immers “Waarom zou IK
een aap leren klimmen?”. De uitkomsten van het project,
dáár is de sector veel meer in geïnteresseerd – het dient toegevoegde waarde te leveren aan het productie en logistieke
proces. Bij andere voedingsindustrieën, zoals de zuivel, blijkt

Meer info: werkplaats.frugicom.nl, harrij schmeitz, info@
frugicom.nl

Kennis over EDI standaarden in AGF
(Nulmeting 2005)
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Interview met Lex van Lent,
directeur Agroportal BV

Groene Kennisdoorstroming via
Infrastructuur van Agroportal B.V.
Agroportal B.V. was als hoofdsponsor actief op het VIAS Symposium. Tijdens het symposium en in de digitale Sympoisumbundel, heeft Agroportal laten zien op welke wijze zij
faciliteert met haar infrastructuur ten dienste van de groene
kennisdoorstroming. De organisatie is gevestigd te Lelystad
en richt zich met name op het leveren van Internet communicatiediensten in de agrarische sector. De kernactiviteiten van
het bedrijf zijn: het leveren van beveiligde ontsluitingen van
internetomgevingen (Z.login), Internet communicatiedienstverlening via het portaal ZIEZO.biz en het leveren van portaalsoftware en -diensten (EMMA). Lex van Lent, sinds februari 2006 directeur van Agroportal BV, geeft aan dat Agroportal
op het gebied van kennisdoorstroming en lerende netwerken
op dit moment al diverse activiteiten ontwikkeld heeft. Zo is
voor De Groene Kennis Coöperatie een portaal opgezet om
informatie van kennisinstellingen eenvoudig te ontsluiten en
kenniscirculatie op gang te brengen. Ook het platform van de
MelkveeAcademie is een succesvol initiatief gericht op kennisoverdracht en kenniscirculatie.
Door de koppeling die mogelijk is wanneer partijen gebruik
maken van EMMA, de portaalsoftware van Agroportal, ontstaat er tevens een synergie. “Wij bieden een ideaal communicatieplatform dat door velen gedeeld wordt. Hiermee
wordt het mogelijk informatiestromen aan elkaar te koppelen en zo efficiëntievoordelen te creëren. Tevens bieden wij
onze klanten de gelegenheid om via ZIEZO.biz, ons internetportaal met meer dan 400.000 unieke bezoekers per maand,
in contact te treden met klanten en potentiële klanten. We
bieden op dit gebied een scala aan mogelijkheden dat loopt
van nieuwsbrieven en enquêtes tot geavanceerde applicaties
voor het bestellen van producten en meldingsdiensten voor
LNV, LEI enz.”
Veel bedrijven zijn op zoek naar mogelijkheden om gegevens
en informatie veilig via internet te ontsluiten. Agroportal
heeft daarvoor Z.login ontwikkeld. “Z.login is de DigiD voor
de Agri- & Food sector. Gebruikers kunnen met één gebruikersnaam en wachtwoord inloggen op een 100-tal portalen.
Om Z.login te gaan gebruiken hoeft onze klant, de aanbieder
van Z.login, aan zijn of haar klanten / leden, geen gebruik
te maken van de EMMA portaalsoftware van Agroportal.
De Z.login technologie is daarmee platform onafhankelijk.
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Z.login biedt onze klanten naast veel gebruikersgemak ook
veel voordelen, zoals: lage beheerskosten, een hoge mate van
veiligheid en de mogelijkheid tot het bieden van toegevoegde waarde concepten als koppeling aan ledenadministratie, benefitprogramma’s, betaalde diensten, enz. Daarnaast
biedt Z.login een goede basis voor doelgroepgerichte communicatie. Het gebruik van Z.login groeit gestaag. Inmiddels zijn er al zo’n 130.000 login’s verstrekt.”
De derde kernactiviteit van Agroportal is gericht op de portaalsoftware EMMA. Agroportal bouwt voor veel klanten in
de Agri- & Food sector internetportalen. “De kracht van ons
concept is dat de klant na een opleiding van 1 dag geheel
zelfstandig het portaal kan beheren. In tegenstelling tot
veel andere websites biedt het EMMA portaal daarmee de
mogelijkheid tot interactieve communicatie met de klanten
/ leden. Denk hierbij aan actuele agenda’s, forum, vraag en
aanbod, Q&A, nieuwsrubrieken, nieuwsbrieven, enquête
mogelijkheden, doelgroepgerichte mailings en beveiligde
lagen die alleen benaderd kunnen worden als men daarvoor
geautoriseerd is.”
De portaaltechnologie van EMMA maakt het daarnaast
mogelijk om webbased-software applicaties die klanten al
hebben of die ze laten ontwikkelen door derden, eenvoudig
tegen lage kosten via het EMMA portaal te laten ontsluiten.
Agroportal biedt tevens een servicedesk waar klanten maar
ook de klanten van deze klanten terecht kunnen voor ondersteuning.
Agroportal richt zich met haar internetcommunicatiediensten op de meeste sectoren in de Agri- & Food sector. “Met de
GD als prominent aandeelhouder spreekt het voor zich dat
de grote relevante diergroepen vertegenwoordigd zijn. Naast
de intensieve veehouderij en de melkveehouderij hebben
wij ons de laatste maanden ook nadrukkelijk op de paardenhouderij gericht.” Aldus Lex van Lent: “Onlangs is voor het
TV programma Horse and Co (HorseCompany) een portaal
gebouwd. Dit portaal biedt bedrijven een goede extra mogelijkheid om met de eindconsument in de paardensector te
communiceren.”
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Kennisverkenner:

Van een geo-informatie systeem (GIS)
naar een geo-kennis systeem (GKS)
Jan Erik Wien1, Kees de Zeeuw1 en Henk Janssen2
Alterra – Centrum Geo-Informatie
Alterra – Centrum Landschap
Postbus 47, 6700 AA Wageningen
1
2

Samenvatting
Mede door de sterke opkomst van het living labs concept,
verandert de vraag naar geo-informatie voor domeindeskundigen in een vraag naar geo-kennis die uitwisselbaar is met
iedereen. Door de veelal complexe, versnipperde en ondoorzichtige informatie is er bij de betrokkenen grote behoefte
aan ondersteuning bij de interpretatie en combinatie van
deze informatie tot benutbare kennis. Dit vraagt om nieuwe
software en methoden om verschillende kenniselementen
op digitale wijze met elkaar te verbinden. Gebruik makend
van de ontwikkelingen op gebied van standaarden, GIS,
ontologieën en visualisatietechnieken wordt door Alterra
een prototype van een geografisch kennis systeem (GKS)
ontwikkeld. In dit artikel leggen wij uit welke concepten
we hiervoor gebruiken. Deze concepten hebben we in een
software tool bij elkaar gebracht, die we de kennisverkenner noemen. De kennisverkenner genereert kennis door
geo-objecten, die voorzien zijn van een tijd en plaats attribuut, met behulp van een ontologie aan elkaar te relateren.
Dankzij de ontologiebenadering kunnen geo-objecten uit
verschillende domeinen aan elkaar gerelateerd worden. Er
wordt in de kennisverkenner gebruik gemaakt van een visualisatietechniek die een kaartbeeld en een relatiediagram
aan elkaar koppelt. De eerste bevindingen zijn positief. In
vervolgprojecten zal het prototype verder ontwikkeld worden om tot een operationele GKS toepassing te komen.
1. Inleiding
In de landbouw, maar ook daarbuiten, is een verandering
gaande in hoe innovatie-processen en kennistransfer verlopen. Het landbouw innovatiesysteem, het zogenaamde OVOdrieluik, heeft lange tijd als succesvol voorbeeld gediend
voor de organisatie van innovatieprocessen. OVO stond hierbij voor een lineair proces van Onderzoek, Voorlichting en
Onderwijs, welke als verschillende activiteiten werden verricht door daarvoor speciaal opgerichte organisaties. In de
praktijk blijkt deze aanpak tegenwoordig weinig succesvol
meer te zijn omdat het proces van kennistransfer veelal niet
meer lineair verloopt. In de praktijk zijn zeer steeds meer
partijen betrokken bij het ontwikkelen, toepassen, beheren,
borgen en overdragen van kennis. Het proces is cyclisch,

16 @gro-Informatica

Agro4_2006_binw_.indd 16

dynamisch en interactief. Daarbij dwingt de integraliteit en
complexiteit van de vraagstukken steeds vaker tot het combineren van verschillende soorten kennis waarbij het kennisaanbod complex, versnipperd en ondoorzichtig is (Wijffels 2004).
Het Living Labs concept in zijn huidige vorm wordt als
belangrijke stap gezien naar een nieuwe innovatie infrastructuur. Kenmerk van het concept is de overgang van
laboratorium naar real-life situaties en interactieve betrokkenheid van gebruikers in een vroeg stadium van het innovatieproces (Annerstedt en Haselmayer, 2006). De interactieve
betrokkenheid van gebruikers vraagt om het delen van kennis in netwerken. De uitdaging hierbij is om de complexe,
versnipperde en ondoorzichtige informatie voor alle betrokkenen vindbaar, toegankelijk en begrijpelijk te maken. In dit
artikel wordt beschreven hoe ontologie hier een rol in kan
spelen.
Veel kennis heeft een ruimtelijk aspect. Zeker in de agrarische setting zijn activiteiten en bedrijfseigenschappen aan
een moment in de tijd en een geografische positie gebonden. De technische ontwikkelingen in de afgelopen jaren op
het gebied van geo-ICT maken het mogelijk om de plaats van
activiteiten zichtbaar te maken in overzichtskaarten en geoinformatie in het bedrijfsproces te integreren. De uitdaging
is om de verbindingen tussen geo-activiteiten en -actoren in
zowel tijd als ruimte te definiëren en inzichtelijk te maken.
Dit artikel beschrijft een concept en toepassing van een
systeem waarmee de integratie van ruimtelijke relaties met
niet ruimtelijke kennisnetwerken gefaciliteerd wordt. Hierdoor ontstaat een Geografisch Kennis Systeem (GKS) die het
“living labs” concept ondersteunt en waardoor publieke en
private partners elkaar beter kunnen vinden en begrijpen.
Wij noemen dit systeem de “kennisverkenner”. Dit kennissysteem geeft inzicht in eigenschap, plaats, tijd en relaties van
objecten, die context onafhankelijk begrepen kan worden.
Figuur 1 geeft een schematisering weer van de conceptuele
stappen die genomen zijn in de ontwikkeling van de kennis
verkenner.
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Figuur 1. Schematisering van conceptuele stappen beschreven in dit
artikel
2. Geo-objecten beschrijven
Voor de uitwisseling van geo-informatie is gekozen om aan
te sluiten bij de NEN3610 standaard, een Basismodel Geoinformatie met termen, definities, relaties en algemene
regels voor de uitwisseling van informatie over aan het aardoppervlak gerelateerde ruimtelijke objecten (NNI, 1996). De
relevantie van geografische objecten is soms verschillend
voor verschillende sectoren. Daarom is het totale geo-informatiedomein gesegmenteerd in sectoren die een sector-specifieke beschrijving mogelijk maakt. Een voorbeeld hiervan
is het informatiemodel ruimtelijke ordening (IMRO, 2003).
Het Basismodel Geo-informatie is relevant voor alle onderliggende sectoren. Dit is in figuur 2 schematisch weer gegeven (Aalders et al., 2004).

Basismodel
geo-informatie
NEN 3610

Generiek (algemeen geldend)

IMKICH

TOP10N

IMW
A

IMR
O

Uitwisseling

Sector specifiek

Organisatie specifiek

Figuur 2. Het Basismodel Geo-informatie NEN 3610 van belang voor
verschillende sectoren.
Omdat de kennisverkenner kennis vanuit verschillende
domeinen koppelt, is het nodig om een Generiek Ruimtelijk
Informatie Model te gebruiken (GRIM). Dit betekent dat geoobjecten uit verschillende domeinen uitwisselbaar zijn en
door elkaar begrepen kunnen worden. Om deze geo-informatie te beschrijven wordt gebruik gemaakt van een door
Alterra ontwikkelt concept, GOBLET (Geo-Object-Basiseenheid Locatie, Eigenschappen & Tijd). Dit concept is gebaseerd
op de stelling ”iets ligt ergens” en voegt aan geo-objecten de
attributen locatie, tijd en eigenschappen toe, zoals in figuur
3 weergegeven (Vullings et al, 2003).
Door aan te sluiten bij een Generiek Ruimtelijk Informatie
Model (GRIM) en gebruik te maken van het GOBLET condecember 2006
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cept, worden alle geo-objecten uit verschillende domeinen
op eenduidige manier beschreven. Dit is nodig om met de
kennisverkenner domeinonafhankelijk te kunnen werken.
Geo-informatie uit verschillende domeinen kan als het ware
‘gestapeld’ worden tot nieuwe kennis in het netwerk.
3. Gebruik van ontologie in de Kennisverkenner
Een van de uitdagingen bij kennis delen in netwerken zit in
het begrijpen van elkaar. Dit geldt ook voor het begrijpen
en juist interpreteren van geo-informatie. Er vindt een verschuiving plaats van het directe gebruik van geo-informatie
door de mens, naar het gebruik van de geo-informatie door
computers alvorens met de mens te communiceren. Essentieel verschil hierbij is dat de mens (soms) nog in staat is
om de verschillende begrippen juist te interpreteren door
impliciet gebruik te maken van enige context informatie
(bijvoorbeeld welk domein betreft het). Voor de computers
is het noodzakelijk om deze kennis expliciet te maken. Het
“living labs” concept vraagt om zelfverklarende informatie.
Ontologie kan gebruikt worden om informatie of kennis in
termen van het ene domein te vertalen in termen van het
andere domein. Maar wat is nu precies ontologie?
Eén van de eerste definities zou gegeven zijn door Neches et
al. (1991) en luidt als volgt: “an ontology defines the basic
terms and relations comprising the vocabulary of a topic
area as well as the rules for combining terms and relations
to define extensions to the vocabulary”. Hierbij gaat het dus
om een beschrijving van termen en relaties in een domein
van onderzoek. De meest geciteerde definitie van ontologie
is van Gruber (1993): “an explicit and formal specification
of a conceptualization”. Een “conceptualisatie” wordt daar
uitgelegd als een abstract model voor een fenomeen, dat de
relevante begrippen van dit fenomeen identificeert. “Expliciet” betekent dat alle begrippen en de beperkingen op die
begrippen uitdrukkelijk vermeld worden. “Formeel” verwijst naar het feit dat het geheel machineleesbaar moet zijn.
Veelal gebeurt dit door gebruik te maken van de W3C OWL
(Ontolgy Web Language, Patel-Schneider et al., 2004).
Een ontologie is dus een formeel domein-specifiek voca
bulaire waarmee de objecten en de relaties tussen objecten
kunnen worden beschreven. Door middel van de grammaticale regels van een ontologie kunnen betekenisvolle relaties
tussen de elementen uit de ontologie worden gedefinieerd,
die vervolgens kunnen worden gebruikt om de ontologie
specifiek te bevragen. In figuur 4 is schematisch samengevat
hoe op basis van een standaard en GOBLET objecten uitwisselbaar worden met behulp van een ontologie.
In de kennisverkenner wordt ontologie gebruikt om de
relaties tussen geo-objecten onderling en relaties met niet
geo-objecten te beschrijven. Door gebruik te maken van dit
semantisch rijke concept wordt de gecombineerde informatie begrijpelijk gemaakt en ontstaat een kennisnetwerk.
Het GIS ontwikkelt zich hiermee in de richting van een GeoKennis Systeem (GKS). Een hulpmiddel hierbij is de kennisverkenner. Hoofstuk 4 beschrijft de verschillende onderdelen van deze kennisverkenner.
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Figuur 3. Abstracte weergave van
een GOBLET (uit: Vullings et al.,
2003).
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Figuur 4. Geo-objecten  uitwisselbaar
maken door standaardisatie, generieke databeschrijving (GOBLET) en
ontologie.
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Figuur 5. Spring graph visualisatie in
de ontologie browser zoals gebruikt
in de kennisverkenner.
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4. Toepassing van de Kennisverkenner
De kennisverkenner is een generieke framework aplicatie waarmee de hierboven beschreven geo-kennisnetwerken kunnen worden ontsloten. Basis voor deze ontsluiting
bestaat uit een ontologie browser in de vorm van een zogenaamde “spring graph“ (Fruchterman, 1991). Figuur 5 geeft
een voorbeeld van een (onderdeel van een) ontologie van
eenheden die wordt gevisualiseerd in een spring graph.
In de browser kan op ieder object worden geklikt waardoor
het geselecteerde item centraal komt te staan. In figuur 5 is
dit “second”. De relaties van dit object met andere objecten
in het netwerk wordt aangegeven. De gebruiker kan hierbij
aangeven hoeveel niveaus zichtbaar worden gemaakt. Zo is
in figuur 5 te zien dat “second” via “time” een relatie heeft
met andere tijdseenheiden als “minute” en “hour”.
Als het geselecteerde object in het netwerk een geo-object is,
kan het object in een kaartlaag worden afgebeeld. Er is dus
een koppeling gemaakt tussen de spring graph visualisatie
en de kaartvisualisatie. In figuur 6 wordt een voorbeeld gegeven van een toepassing van gebiedsprocessen in Nederland.
In het voorbeeld heeft de gebruiker “Gelderland” geselecteerd. Omdat dit een geo-object is wordt dit in de kaart
gevisualiseerd. Doordat geo-objecten en ruimtelijke relaties
in de ontologie zijn opgenomen, wordt ruimtelijk zoeken
door het kennisnetwerk mogelijk. Hierdoor ontstaat een
kenniskaart. Van alle objecten in het kennisnetwerk, kunnen de eigenschappen worden getoond. Een eigenschap kan
bijvoorbeeld een URL zijn waarvan de inhoud kan worden
getoond in een applicatie.
5. Conclusies
Door de veranderende innovatie infrastructuur is efficiënte
kennistransfer in netwerken noodzakelijk. Door de veelal complexe, versnipperde en ondoorzichtige informatie is er bij de
betrokkenen grote behoefte aan ondersteuning bij de interpretatie en combinatie van deze informatie tot benutbare kennis.
De snelle ontwikkelingen op gebied van geo-informatie en ICT
maken het mogelijk om deze ondersteuning te bieden.

In dit artikel is de onderliggende conceptuele benadering
gepresenteerd zoals wij die gehanteerd hebben. Hiermee is
een prototype van een kennisverkenner ontwikkeld.
Door het combineren van ontwikkelingen op het gebied van
standaarden, ontologie en visualisatie streven we ernaar
om informatie systemen te verrijken tot kennissystemen.
Geo-informatie en geo-kennis zijn totaal geïntegreerd in dit
concept en worden hiermee bruikbaar voor niet domeindeskundigen.
Het prototype heeft de potentie om breed toepasbaar te worden en zal, door de grote belangstelling van mensen die in
kennisnetwerken opereren, in diverse projecten verder worden uitgewerkt.
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Figuur 6. Screenshot van een toepassing van de kennisverkenner voor
gebiedsprocessen
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Rein

Vraag het REIN!
Iedere associatie met een uiterst geslepen vos ging in rook
op tijdens de deelname aan de sessie “Van slachtoffer naar
ondernemer”. REIN, geen enkele verbinding met slim en
geslepen, wel de link naar schoon, veilig en eerlijk.
Vriendelijk, maar zeer beslist wist Maike ter Riele de deel
nemers te overtuigen om hun mobiele telefoon in te leveren.
Een collectief gevoel van ongeloof en twijfel overheerste toen
enveloppen voor de GSM-inzameling werden uitgereikt. De
moraal van het verhaal was in één keer duidelijk: de deelnemer is slachtoffer van regels van de sessieleiding. Vertaald
naar de agrarische ondernemer: de boer voelt zich slachtoffer van overheids- en ketenbemoeienis of wetgeving, zonder
daar al te veel aan te kunnen doen.
REIN, het kenniscentrum Veilig Voedsel Produceren van de
CAH Dronten, speelt in op de veronderstelde machteloosheid
van de boer. De boer moet zich niet overgeleverd laten aan

Kenniscentrum
Veilig Voedsel
Produceren

de veranderende wet- en regelgeving van de (inter)nationale
publiek en private instanties. REIN verzamelt, verwerkt en
deelt informatie. Informatie die voor de agrarische ondernemer van belang is om te kunnen blijven ondernemen in een
veranderende omgeving. Want de boer is terdege in staat om
zijn bedrijfsvoering zodanig vorm te geven dat voldaan wordt
aan de regels. Maar dient hier tijdig op te anticiperen. Echter,
op dit moment is veelal onduidelijk wat nieuwe regels van
overheden inhouden voor het individuele bedrijf. REIN wil
het echter duidelijk maken. REIN biedt de boer eenvoudig
geschreven informatie en handige ‘wegwijzers’ op haar site
www.vraaghetrein.nl. Het kenniscentrum is momenteel een
studentenbedrijf van de CAH Dronten, maar heeft de ambitie om uit te groeien naar een zelfstandige organisatie.
Meer info: Maike ter Riele, rim@cah.nl

Netwerken in de Veehouderij
Het credo ‘nieuwe verbindingen realiseren’ in de parallel
sessie Netwerken in de Veehouderij, werd ter plekke concreet gemaakt. Via een webcam-verbinding kwam sessieleider Henri Holster in contact met een studiegroep van zo’n
8 melkveehouders. Verspreid over Nederland zijn deze melkveehouders verenigd in een online studieclub.
Gehoor gevend aan de wens van veehouders om onder
leiding van een netwerkbegeleider van en door elkaar te
leren, zijn er nieuwe netwerken opgezet. Deze netwerken
zijn er op gericht om de veerkracht van de ondernemer en
zijn onderneming te vergroten. Kennis uit het onderzoeksveld wordt ontsloten en kennisbehoefte uit de praktijk
wordt naar de onderzoekers en kennisinstituten gebracht.
Maar boven alles staat het ontsluiten van kennis en informatie vanaf het boerenerf; de zogenaamde ‘boerendatapool’
wordt aangeboord. Door middel van live webcam (beeld én
geluid) verbindingen kunnen de veehouders en netwerkbegeleider direct vanaf hun eigen werkplek met elkaar in con-
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claaf. Zonder grote afstanden af te moeten leggen. Bovendien worden de te bespreken onderwerpen (analyse- en/of
onderzoeksrapportages) centraal op de monitor gepresenteerd. Iedere deelnemer ziet hetzelfde en kan meepraten
over het onderwerp.
De netwerkbegeleider monitort zijn netwerk. Een dergelijk
netwerk, bestaande uit nieuwe verbindingen tussen melkveehouders, wordt zorgvuldig bewaakt. Uiteindelijk is zo’n netwerk geen doel op zichzelf, maar tijdelijk middel om melkveehouders van elkaar te laten leren. Ondersteund met moderne
communicatiemiddelen die door de deelnemers op waarde
geschat worden. Zo bleek uit de lovende, doch nuchtere
beoordeling door de deelnemers van Breeze conference van
Adobe.
Dit programma is vrij ter beschikking gesteld aan ken
nisinstellingen in Nederland door Surfnet
(www.surfgroepen.nl).
Meer info: Henri Holster, henri.holster@wur.nl
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Galileo zorgt voor nauwkeurige
plaatsbepaling en tijdsmeting
Henk Janssen1, Rob Lokers1 en Tamme van der Wal2
Alterra – henk.janssen@wur.nl, rob.lokers@wur.nl
Portolis – info@portolis.nl

1
2

Introductie
Technologische, politieke en commerciële ontwikkelingen in GPS zorgen voor een nieuwe impuls in precisielandbouw en voor nieuwe toepassingen waarbij plaats- en tijdsbepaling van belang
zijn. Toch zijn er een aantal tekortkomingen aan
GPS die in Europa de wens tot een eigen, civiel en
commercieel satellietnavigatiesysteem voedden.
Zo is GPS een militair beheerd systeem, waarbij
civiele toepassingen op de tweede plaats komen.
Dit levert een instabiele basis op voor de ontwikkeling van services en commerciële toepassingen.
Bovendien is de GPS constellatie zo ontworpen,
dat het minder geschikt is voor de hogere breedtegraden, waarop in Europa nog een aantal grote
steden liggen. Galileo zal deze noordelijke steden
en landen beter bedienen. Daarnaast komt Galileo
met een integriteitsmelding die de zekerheid moet
geven op een goede plaatsbepaling. Dit is voor allerlei diensten van groot belang. Daarnaast zijn er
nog velerlei politieke belangen die de ontwikkeling van Galileo mogelijk maken, zoals de ongewenste afhankelijkheid van de Verenigde Staten in
bijvoorbeeld GPS gestuurde wapensystemen.
Een belangrijk doorslaggevend argument voor de ontwikkeling van Galileo is ook de notie dat de ontwikkelkosten
van Galileo slechts een fractie bedragen van de verwachte
economische ontwikkeling die ermee bewerkstelligd wordt.
Galileo wordt daarom ook als publiek-privaat initiatief ontwikkeld en vele partijen investeren mee in de ontwikkeling.
In 2008 is Galileo naar verwachting operationeel. Om voorbereid te zijn op de mogelijkheden die Galileo biedt heeft de
Galileo Joint Undertaking (samenwerking tussen ESA en EU)
een onderzoeksprogramma gestart. Een belangrijk onderdeel daarvan betreft het onderzoek naar de behoeften en
mogelijkheden in diverse domeinen of user communities.
FieldFact project
Een van de onderwerpen van het Galileo onderzoeksprogramma is het betrekken van user communities bij de ontwikkeling van services en toepassingen. Eén van deze projecten is ‘FieldFact’ dat zich richt op de landbouw en het
platteland. Het project ontwikkelt een aantal demonstrators
die in een aantal workshops, trainingen en demonstraties
gebruikt worden waarmee het belang en het nut van GNSS
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in het algemeen en de differentiators in het bijzonder worden
getoond.
Daarnaast worden ook de directe belanghebbenden bij het
project betrokken. Een stakeholder council reviewt het project
en geeft gevraagde en ongevraagde adviezen. Het project
organiseert een aantal bijeenkomsten met belanghebbenden in verschillende regio’s (Polen, Tsjechië, Nederland,
Frankrijk) om eventuele verschillen in requirements boven
tafel te krijgen.
Het FieldFact project (www.fieldfact.com) loopt van september 2006 tot september 2008. In die periode worden
tenminste drie demonstratie-workshops georganiseerd in
Polen / Tsjechië, Nederland en Frankrijk. Daarnaast wordt
op velerlei bijgedragen aan de promotie van satellietnavigatie in de agrarische sector. Hierbij wordt met name ingezet
op de voordelen van het Galileo platform en het inmiddels
operationele EGNOS dat een nauwkeurigheidsverbetering
van bestaande GPS signalen mogelijk maakt tot rond de 1
meter nauwkeurig horizontaal (hoogte is twee tot drie meter
nauwkeurig).
Galileo
De wens om de tijd en onze plaats op de aarde te kennen is
zo oud als de mensheid zelf. Vooral voor zeevarende volken
was deze kennis essentieel, niet alleen om de weg te vinden,
maar vooral ook om de weg terug te vinden. De technieken
die voor plaats- en tijdbepaling daarvoor zijn gebruikt zijn
in de loop van de eeuwen veranderd, maar principieel is de
oplossing dezelfde gebleven. Als we de loop van de hemellichamen in de tijd kennen, onze positie ten opzichte van
andere hemellichamen kunnen bepalen en onze eigen tijd
weten, kunnen we onze positie op de aardbol berekenen.
Sinds de publieke beschikbaarheid van (militaire) GPS-navigatiesatellieten die zeer precies hun plaats een tijd aan ontvangers op aarde kunnen doorgeven, worden in een hoog
tempo producten en diensten ontwikkeld die gebruikmaken
van exacte plaatsbepaling.
Het Galileo programma is opgezet als Europese tegenhanger
van het Amerikaanse GPS systeem, om de onafhankelijkheid
van Europa op het gebied van nationale veiligheid, wetenschap en commercie te waarborgen.
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Componenten van Galileo
In figuur 1 is het galileo systeem en de componenten grafisch
weergegeven. De globale component vormt het hart van het
systeem en wordt gevormd door 30 navigatie satellieten, het
ground control segment (GCS) en het ground mission segment (GMS). Het GCS regelt de satelliet huishouding en de
constellatie, terwijl de GMS het navigatie en timing systeem
onderhoudt. Een zeer belangrijke functie van het GMS is het
verrijken van het satelliet-signaal met een correctie- en integriteitboodschap. De ontvanger van het satellietsignaal kan
hiermee real time bepalen of bijvoorbeeld de positiemeting
binnen de gewenste nauwkeurigheid kan plaatsvinden, of
omgekeerd, de onbetrouwbaarheid van een positiemeting
bepalen. In dit opzicht biedt Galileo een toegevoegde waarde ten opzichte van het bestaande GPS-systeem.

aan verhogen van de nauwkeurigheid. De mogelijkheden
voor differential corrections van Galileo zijn vergelijkbaar
met die voor GPS, door gebruik te maken van referentie stations met exact bekende positie.
Beschikbaarheid en continuïteit van het signaal worden in
principe bepaald door de technische kwaliteit van de infrastructuur. De signalen van GPS en Galileo zijn interoperabel, waardoor binnen een aantal jaren zo’n 60 satellieten
beschikbaar zijn voor positieberekening. Het grotere aantal
satellieten zal in zichzelf gaan zorgen voor een betere positieberekening daar er nu haast altijd een goed verdeelde set
satellieten zichtbaar is. Verder is het Galileo signaal krachtiger, waarmee plaatsbepaling onder bomen of binnenshuis
beter wordt. Daarnaast zal door het civiele karakter van Galileo er minder risico zijn op kwaliteitsdegradatie en zullen er
commerciële dienstverleners zijn die een hoge beschikbaarheid van het signaal willen garanderen.
Integriteit van Galileo is ten opzichte van GPS iets anders geregeld. Het Galileo signaal wordt voorzien van informatie over
bekende afwijkingen in het signaal en een foutcorrectie. De
gebruiker van de informatie weet daardoor op elk moment
of het signaal voor de gewenste toepassing ook bruikbaar is.
Bij bijvoorbeeld nauwkeurige oppervlaktemetingen kan dit
de kwaliteit van de meting waarborgen. Ook wordt het Galileo signaal vergezeld van een integriteitsboodschap waarmee het signaal in combinatie met de receiver wettelijke
status zou kunnen krijgen.

Fig. 1: de componenten van GALILEO
In aanvulling op de globale component bestaat de mogelijkheid om regionale componenten te ontwikkelen. Organisaties,
landen of groepen van landen kunnen een extern regionaal
integriteitssysteem (ERIS) aanbieden om onafhankelijk van
het Galileo systeem de signaalintegriteit te controleren en te
waarmerken. Hierdoor kunnen deze instanties bijvoorbeeld
voldoen aan juridische randvoorwaarden die aan de toepassing van GNSS kunnen zijn verbonden.
Locale componenten kunnen worden ontwikkeld om de performance van het Galileo systeem op de gebieden integriteit en
beschikbaarheid locaal te verbeteren. Een voorbeeld van een
locale component is het aan GPS gerelateerde EGNOS systeem
(European Geostationary Navigation Overlay System), waarmee correctie- en integriteitsinformatie van het GPS-signaal
aan gebruikers wordt aangeboden.
Karakteristieken
Hoewel de principes van plaatsbepaling met behulp van
satellieten over de jaren niet zijn veranderd, zal de kwaliteit
van plaatsbepaling in de komende jaren beter worden. De
kwaliteitsverbetering door Galileo gaat over nauwkeurigheid, beschikbaarheid, continuïteit en integriteit van het
signaal.
Een positieberekening wordt nauwkeuriger naarmate de ontvanger meer satellieten kan ontvangen. Door betere atoomklokken wordt de tijdmeting aan boord een stuk beter. Ook
de exacte positiebepaling van de satellieten zelf draagt bij
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Services
Volgens de bestaande plannen zal Galileo verschillende categorieën services aanbieden:
•	Open Access Service (OAS) is het basale systeem van
plaats- en tijdbepaling en is vergelijkbaar met GPS. De service is zonder kosten te gebruiken;
•	Safety of Life (SoL) service bestaat uit OAS met daaraan
toegevoegd een integriteitsignaal waardoor deze service geschikt is voor bijvoorbeeld luchtvaart, zeevaart en
spoorwegtoepassingen. Afwezigheid van een integriteitsignaal zou tot onveilige situaties kunnen leiden;
•	DeCommercial Service (CS) richt zich op zakelijke toepassingen waarin een hogere performance wordt gevraagd
dan door OAS kan worden geleverd. CS maakt gebruik van
twee aanvullende versleutelde signalen die door geschikte apparatuur kunnen worden ontcijferd. Deze dienst zal
door service providers worden vermarkt;
• Public Regulated Service (PRS) is gereserveerd voor overheidstoepassingen (defensie, transport) waarvoor de continuïteit van de service van essentieel belang is en onder
alle omstandigheden moet worden gegarandeerd. Deze
service zal zeer robuust zijn en bijvoorbeeld jamming en
magnetische interferentie kunnen weerstaan;
Galileo Search and Rescue Service (SAR) is een zeer specifiek
domein waarin de gebruiker van het signaal exacte positiebepaling wil, maar ook een control center de positie van de
gebruiker wil volgen. Een toepassing waarin positiebepaling
en telecommunicatie elkaar vinden.
Living labs
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Investment for Human-centric Systemic Innovation. Académie de
Marine, Bureau de Longitudes, Académie Nationale de l’Air
et de l’Espace, 2005, A positioning system Galileo. Strategic, scientific and technical stakes’ translated from French by Harry Foster
and ESA.
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De Living Labs benadering in de ICT betreft user-centric
research voor het ontdekken, ontwikkelen (prototypen), valideren en verfijnen van complexe oplossingen in verschillende en veranderende werkelijkheden [Eriksson, 2005].
In het FieldFact project bestaan die werkelijkheden uit de
verschillende gebruikersgroepen die via de stakeholderconsultation komen met requirements, specificaties en
cases. In de implementatie-fase worden op basis hiervan een
tweetal demonstrators uitgewerkt die we valideren in een
test bed en vervolgens in een living lab delen met gebruikersgroepen. In dit project ligt de nadruk niet op het testen
van marktrijpe producten of het zoeken naar problemen bij
een oplossing (problem-seeking solutions) maar juist in het
gemeenschappelijk ontwerpen van systemen (technologie,
diensten, gebruikers).

Fig 2: In het Living Lab worden de technologische ontwikkelingen (links) en de complexiteit van de dagelijkse praktijk (rechts) samengebracht. FieldFact is daarmee een mediating environment om de verbinding tussen direct betrokkenen c.q. gebruikers en technologie te realiseren (naar Navarro,
2006).
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Het netwerk persoonlijk
Jacob Bosma Agroportal B.V.
jacob.bosma@agroportal.nl
Met gematigd enthousiasme ging ik naar het VIAS-Symposium met het thema Living Labs. Zoals vaker bij het aanmelden
voor symposia, beursen en andere informatieve bijeenkomsten, komt het me op de dag zelf altijd slecht uit omdat er
vanuit mijn dagelijks werk “ineens” druk is. Persoonlijk ben
ik als projectleider betrokken bij meerdere internetportalen
en communities die voor verschillende agrarische doelgroepen beogen een netwerk te zijn voor de professionals in de
sector, en in die rol houd ik me veelal bezig met de vraag hoe
ik de activiteiten met betrekking tot de communities kan stimuleren. Het VIAS betekende voor mij het aanscherpen van
mijn eigen ideeën en filosofie rondom de rondom de functionaliteit van doelgroepportalen, zijnde netwerkknooppunten.
Hans Schaffers van het Telematica instituut & Helsinki
School of Economics gaf de aftrap met een lezing over Living
Labs met het benutten van dat concept voor het doorontwikkelen van nieuwe ICT diensten. Ik bedacht me dat gezien
mijn huidige werk veel activiteiten op die manier ontplooid
worden. Je probeert met technische snufjes personen aan je
portaal te binden door hen met anderen interactieve relaties aan te laten gaan. Dit heeft een wisselend succes. Daarmee voeren we het Living Labs concept feitelijk uit in de
praktijk. Binnen het Living Labs concept stimuleer je veelal
een kleinere groep tot het werken met of leven in een omgeving waar ondertussen aan verbeteringen wordt gewerkt en
getest. In de doelgroep portalen die wij onderhouden, mikken we hoofdzakelijk op grote groepen veelal niet op naam

bij ons bekende gebruikers. Het is heel lastig om deze onbekende gebruikers aan je te binden, bovendien zijn de anonieme gebruikers vooral gericht op informatie halen dan op
het leveren van informatie.
Heel anders kwam dit naar voren door de lezingen van Bram
Prins (Global Diary Farmers) en Peter Baltus (Melkvee Academie): beiden beschreven een netwerk waar men juist wel
met elkaar bekend is. Dit is bij de Melkvee Academie op een
wat grotere schaal en bij de Global Diary Farmers op kleinere schaal veel intensiever. Binnen deze netwerken is men
bereid om specifieke bedrijfsinformatie met “bekenden” te
delen. Bovendien blijkt men bereid meer informatie te delen
naarmate men meer met elkaar bekend is en naarmate de
netwerkgenoten een hoge mate van profielovereenkomsten
vertoonden. Deze personificatie blijkt dus het sleutelwoord
om een interactieve uitwisseling binnen netwerken tot
stand te brengen.
Ik zie een grote uitdaging in de personificering van de
gebruikers waardoor Living Labs op grotere schaal kan worden toegepast. Hiermee komt een informatie uitwisseling
en kennisvermeerdering onder de gebruikers binnen een
netwerk pas goed op gang. Al met al heeft het VIAS me weer
goed op weg geholpen met goede inhoudelijke lezingen en
de gesprekken met aanwezigen.

Netwerken over netwerken
Josien Kapma, Portugal
(http://dekennisclub.wordpress.com)

Ik was op het symposium van VIAS omdat het netwerk dat ik
heb opgericht, ‘De Kennisclub’, werd aangehaald als een van
de voorbeelden. De Kennisclub (www.dekennisclub.wordpress.com) is een kennisnetwerk van en voor melkveehouders in het zuidelijk deel van Portugal. Ik had één belangrijke missie die dag: mijn idee, dat er méér valt te doen met
(netwerken van) geëmigreerde boeren, onder de aandacht
brengen. Netwerken over netwerken dus.
Het organiserende comité betoogde dat het beeld wat onderzoekers vroeger hadden bij ‘kennis’ niet langer geldt. Dit
vroegere beeld was: kennis komt voort uit wetenschappelijk
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onderzoek en wordt lineair doorgegeven -via voorlichting en
onderwijs- naar de praktijk. Tegenwoordig wordt erkend dat
kennis veel meer een co-creatie is waar alle spelers bij betrokken zijn. Ideeën komen in de praktijk tot stand en kennis en
nieuwe onderzoeksvragen worden daarvan afgeleid. Als je
dit beeld van kennis hanteert kun je de creatie en verspreiding van kennis dus ‘helpen’ door contacten te hebben met
alle spelers. Om die reden ontstaan steeds meer netwerken
waar zowel ondernemers als overheid, kennisinstellingen en
bedrijfsleven aan deelnemen. Op de symposiumsite liet de
symposium commissie een aantal voorbeelden van dergelijke
netwerken zien, en daar stond mijn netwerk dus bij vermeld.
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Ik geloof dat zulke samenwerkingsnetwerken grote voordelen voor boeren kunnen hebben. Wat mij opvalt bij de VIAS
voorbeelden is dat deze netwerken in naam de boeren centraal stellen, maar in veel gevallen in werkelijkheid geleid
worden door het volk eromheen. Dit hangt ook samen met
de financiering die bij de voorbeelden vrijwel zonder uitzondering van buitenaf komt, immers nog altijd geldt: ‘wie
betaalt bepaalt.’ In mijn ogen is een dergelijk netwerk het
nuttigst, als het in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien
door bijdragen van boerenleden. Natuurlijk kan daarbovenop sponsoring door agribusiness of subsidie door overheden
helpen om leuke projecten op te zetten.

Dat is in Portugal wel anders, een aantal voorbeelden:
• De landbouworganisaties hebben gedurende het afgelopen jaar het contact met de Minister van Landbouw verder
opgeschort wegens volkomen gebrek aan vertrouwen;
• Allerlei gemaakte afspraken worden niet nagekomen, bv
toegezegde starterssubsidies, subsidie op groene stroom
wordt simpelweg niet betaald;
• Een geplande bijeenkomst voor boeren om het overheidsbeleid te duiden, (licença de explorações de bovinos), moest
op het laatste moment afgezegd worden wegens gebrek aan
sprekers. Kan die typische Nederlandse competentie, dat
polderen, niet een exportproduct worden?

Een greep uit de sprekers en hetgeen zij presenteerden:
Bram Prins, melkveehouder met een energie en consultancy
tak, vertelde over Global Dairy Farmers, een club van melkveehouders over de hele wereld die contacten met elkaar
benutten om ontwikkelingen in en rond internationale
melkveehouderij te verkrijgen en uit te wisselen. Het netwerk is in februari 2006 opgericht met vijftien leden, voornamelijk in West Europa en in Australië en heeft inmiddels
leden van over de hele wereld, inclusief landen als China.
In 2007 wordt de tweede GDF conferentie gehouden; in juli
2007 in Estland en Samara.
En ‘Netwerken in de veehouderij’ gunde het symposium een
kijkje in de keuken: de zaal werd life aangesloten op een
video vergadering tussen melkveehouders, studenten van
de HAS, en begeleiders, die een bedrijfsmonitoring deden
van het bedrijf van een van de deelnemende boeren, zonder ooit op dat bedrijf te zijn geweest. We konden in de zaal
het scherm zien zoals dat normaal je computerscherm is,
en waar je dan een stuk of zes venstertjes ziet met de webcam opnames van de verschillende deelnemers, die op deze
manier met elkaar vergaderen. Vanuit de zaal konden we de
vergadering goed volgen en er ook zelf aan deelnemen.

Wat me ten tweede opviel: Hoe zeer het Nederlandse landbouwkennissysteem, ondanks deze tijden van globalisering,
toch nog op Nederland is gericht. (GDF uitgezonderd)
De hoofdpersonen, de boeren en tuinders, zijn voor een deel
al tijdelijk of permanent de grens over, maar voor LNV en
veel kenniswerkers houdt het werk bij de grens op. Gevolg
is dat geëmigreerde boeren buiten de boot vallen: zowel qua
werkvormen als qua inhoud sluit het huidige kennis aanbod in Nederland maar zeer matig aan bij de praktijk van de
emigrant. Terwijl in het nieuwe land van vestiging het kennisaanbod (voor zover aanwezig) ook maar zelden goed past
bij de Nederlandse immigranten. Ze worden toch graag in
het Nederlands aangesproken en met een Nederlands referentiekader.

Tijdens het symposium vielen twee dingen me op. Ten eerste hoe geolied alle schakels en radertjes allemaal in elkaar
vallen. Over het geheel genomen weten de vier O’s; ondernemers, overheid, onderzoek en onderwijs in Nederland redelijk van elkaar wat er speelt. Já, natuurlijk wordt er vooral
over geklaagd dat er ergens een tandwieltje mist, en natuurlijk liggen de verschillende O’s zodanig ver uit elkaar dat je
vaak al bij de kennismaking al kunt detecteren van welke O
iemand komt, maar over het geheel is het hele Nederlandse
landbouwkennissysteem een groot samenstel van netwerken. We zijn toch echt goed in ‘polderen’.
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Ik denk dat informele netwerken van emigranten in specifieke sectoren, zoals de Kennisclub, hier iets aan zouden
kunnen doen. Ze kunnen een brug vormen tussen Nederland en nieuwe land, hun rol is het formuleren en bundelen
van de vraag bij boeren in hun land naar Nederlandse kennis, diensten of producten. Voor aanbieders wordt het veel
makkelijker in te gaan op een vraag, omdat er een centraal
punt is om te ‘leveren’ en bovendien kunnen ze door info uit
het netwerk veel makkelijker inschatten of het economisch
zinvol is in te gaan op die vraag. Emigranten netwerken kunnen, als ze verzekerd zijn van de ‘back-up’ vanuit Nederland,
ook makkelijker bijdragen aan de verdere ontwikkeling van
de lokale kennissystemen in het nieuwe land.
Dit lijkt me een hele logische stap voor de Nederlandse
melkvee(kennis)sector om te internationaliseren en hun
uitzwermende, maar daarom niet minder Nederlandse, doelgroep van goede services te blijven voorzien. Natuurlijk ben
ik benieuwd naar de ICT oplossingen die lezers van Agro
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