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Opening door prominenten
Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de Raad van Bestuur van
Wageningen UR, gaf de aftrap. Een voor de hand liggende
keuze als je een conferentie organiseert in het onderwijsgebouw Forum op de campus van Wageningen UR. Toch
had de aanwezigheid van Dijkhuizen zeker ook een bijzonder tintje. In 1996 was Nederland gastland van een internationale conferentie voor agro-informatici (ICCTA), met
Dijkhuizen als voorzitter van die conferentie. Nu komt hij
in een andere rol en kan het van een afstandje aanschouwen. Wat vindt hij van deze conferentie?

Aalt Dijkhuizen

Dijkhuizen valt bij de eerste zinnen met de deur in
huis. Wat hij goed vindt aan
deze conferentie is dat het
breder getrokken is dan destijds. Naast agro-informatica
staan ook precisielandbouw
en -veehouderij op de agenda. Dijkhuizen: “Een uitstekend idee, want vereende
krachten zijn nodig voor de
toekomstige landbouw en
veehouderij met ICT en precisietechnieken.”
Belang van technologisering
Hij dicht de inzet van moderne technologie in de landbouw
een belangrijke rol toe. “ICT en precisietechnieken kunnen
kosten drukken, de ecologische footprint verkleinen en de
opbrengsten maximaliseren. Als je dat combineert met de
wereldwijd sterk groeiende vraag naar voedsel – een verdubbeling in enkele decennia – en de roep om minder gebruik
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van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, dan zie
je de grote uitdagingen waar de landbouw voor staat: voldoende, betaalbare, gezonde en veilig voedsel geproduceerd
in een duurzame leefomgeving. Daarvoor zijn nieuwe kennis, technieken en innovaties nodig. Satellietbeelden en
bodemscans moeten gekoppeld kunnen worden aan teeltdata en weersvoorspellingen et cetera, zodat agrariërs beter
onderbouwde beslissingen kunnen nemen, hun kennis vergroten en daadwerkelijk precisielandbouw kunnen gaan
toepassen. Het is nu tijd om de beloftes die ICT en precisietechnieken in zich dragen, waar te maken. Wageningen UR
wil hieraan bijdragen.”
Lastenvermindering
Tweede spreker André van
der Zande, secretaris-generaal van het ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en
Voedselkwaliteit, ziet onder
meer beloftes van ICT bij het
verlichten van de administratiedruk voor boeren, onder
de slogan ‘van minder lasten
naar meer lusten’. Tevens is
het een belangrijk instrument bij het vormgeven van
een transparante, moderne en
deregulerende overheid die
klantgeoriënteerde en altijd
bereikbaar is. Van der Zande:
“De digitalisering gaat nu
snel. Leverde vorig jaar nog slechts 20 procent van de boeren zijn bedrijfsgegevens digitaal in bij Dienst Regelingen,
dit jaar was dat al 70 procent. Deze ontwikkeling betekent
voor de overheid betere informatie voor beleid, minder
kosten en minder administratieve lasten. Voor boeren betekent het vooral ook lastenvermindering. Gegevens hoeven
niet telkens opnieuw worden ingevoerd en eventuele fouten worden sneller afgehandeld. Hierdoor krijgen overheid
en boeren meer tijd voor ‘echt werk’.”
In geo-informatie ziet de secretaris-generaal belangrijke toepassingen voor het landelijk gebied: om een goede balans
te krijgen tussen duurzaam landschapsbeheer en duurzame agrarische productie. Van der Zande: “Elke dag nemen
overheden beslissingen over landgebruik. Daarbij moeten ze
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Tijdens de openingssessie van de Joint International Agricultural Conference (JIAC) van 6 tot 8 juli in
Wageningen, kwam de groeiende noodzaak van agroinformatica, precisielandbouw en –veehouderij prominent aan de orde. Het komt nú aan op samenwerking
tussen de verschillende onderzoeksdomeinen, maar
vooral ook op samenwerking tussen wetenschap, agroindustrie en (EU-) beleidsmakers, luidde de boodschap
van de conferentie-organisatie. Alles vanuit de gedachte om te komen tot een duurzamer en efficiëntere
agro-productie.

Nederland in kaart
“Het ministerie staat voor de uitdaging zo’n gedetailleerde kaart te maken van alle regio’s in heel Nederland”, vervolgt Van der Zande. “Nederland werkt ook aan Europese
samenwerking op dit terrein. De basiskaart is onder meer
een praktisch instrument bij het toekennen van subsidies
voor landschaps- en (agrarisch) natuurbeheer om karakteristieke landschapswaarden te behouden en (agro)biodiversiteit te bevorderen. Geo-informatie helpt ons aldus
om onze dienstverlening te verbeteren.” Realtime geoinformatie ziet hij vooral als cruciaal wanneer de voedselveiligheid in geding is en bij de beheersing van uitbraken
van dierziekte.
“Het wordt pas echt interessant wanneer ook andere groepen van de kaart kunnen profiteren. Bijvoorbeeld boeren
bij hun gps-gestuurde werkzaamheden en bij agrarisch
natuurbeheer. Natuurorganisaties kunnen zo’n kaart
inzetten bij landschapsbeheer en accurate lokalisering en
analyse van natuurlijke elementen. Deze partijen kunnen
specifieke lokale informatie toevoegen en met elkaar en
andere partijen uitwisselen. Ik ben ervan overtuigd dat
een goede registratie leidt tot toepassingen waar we nog
niet aan gedacht hebben.”
Verantwoordelijkheid
Als smaakmaker vertoont Van der Zande een filmpje
over de grote ambities van Geo-ICT (http://tinyurl.com/
geoict). In een snel tempo wordt de nabije toekomst van
2015 geschetst, waarbij de Nederlandse landbouw door de
inzet van Geo-ICT als eerste in Europa het Europese duurzaamheidspredikaat heeft verworven. Van der Zande: “In
dit filmpje is het allemaal makkelijk gezegd, maar het is
niet zo gemakkelijk om het te realiseren. Maar het moet
wel, we hebben als overheid de verantwoordelijkheid het
broeikasgaseffect en de klimaatverandering aan te pakken, voedselveiligheid te garanderen en adequaat op te
treden bij uitbraken van dierziekten. Voor al deze uitdagingen zijn radicale veranderingen nodig, waarbij geoinformatie hulp kan bieden.”
De komende jaren zet de overheid daarom 150 miljoen euro
in voor projecten op het gebied van Geo-ICT, een bedrag
dat door het bedrijfsleven wordt verdubbeld. Daarnaast
investeert LNV en het bedrijfslandbouw de komende vier
jaar nog eens elk 6 miljoen euro in precisielandbouw en
-veehouderij in het programma PKE Precisielandbouw,
dat zich ten doel stelt meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, brandstof en water zo efficiënt mogelijk in te
zetten en aldus de uitstoot van broeikasgas te verminderen. “Hier ligt een taak voor de wetenschap en een actieve
rol van de overheid om samenwerking tussen wetenschap
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en agrosector te stimuleren. Op den duur verwachten we
met precisietechnieken grote besparingen te realiseren,
zoals 35 procent minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en 20 procent minder meststoffen.”
Inspiratie uit medische wereld
Wellicht een vreemde eend in de bijt is professor GuangZhong Yang van het Imperial College in Londen. Bij het
Institute of Biomedical Engineering is hij directeur
onderzoek op het onderzoeksveld Medical Imaging and
Robotics. Hij is echter heel bewust uitgenodigd om op
deze conferentie een inleiding te verzorgen. Hij inspireerde de zaal met de historie van robotica en voorbeelden van toepassing in de medische- en ouderenzorg.
Hij legde de link naar de agrarische sector, waarvan hij
een maand eerder ook niet bevroedde dat die er was. Die
link is er wel degelijk. Er zijn veel overeenkomsten tussen operatie-instrumenten en gerobotiseerde thuishulp
aan de ene kant en melkrobots en geautomatiseerde plukmachines aan de andere kant. Maar er ontstaat ook samenwerking tussen beide werelden. Het Imperial College
en Wageningen UR werken
samen in het Europese project Wireless Access to Sensor
Populations (WASP), een project onder coördinatie van
Philips en waar een basis
gelegd wordt voor draadloze
ontsluiting van bewegende
netwerken. Hiervoor worden toepassingen uit de veehouderij, de ouderenzorg,
gezondheidszorg en de autoindustrie gebruikt.
Over de deelnemers
Na de inspirerende plenaire toespraken gingen de deelnemers aan de JIAC-conferentie uiteen. Meer dan vijfhonderd mensen (circa 80 procent man, 20 procent
vrouw) uit veertig landen (waarvan 80 procent Europees)
bezochten parallelsessies, workshops en volgden excursies, bekeken posterpresentaties, legden nieuwe contacten, wisselden informatie uit en deden ideeën op.
Opvallend en verheugend was de leeftijdsverdeling van
de aanwezigen: met 40 procent in de leeftijdscategorie van 30 tot 45 jaar waren er veel relatief jongeren.
Qua herkomst: vooral onderzoekers waren met 70 procent sterk vertegenwoordigd. Uit het bedrijfsleven kwam
8 procent, overheid en boeren elk 3 procent. Van de deelnemers kwam 37 procent in eerste instantie voor precisielandbouw, terwijl de onderwerpen agro-ICT en precisieveehouderij beide 19 procent trokken. Een kwart had
interesse in meer dan één thema.
Oordeel over conferentie
Tijdens de interactieve slotsessie gaven zo’n tweehonderd
aanwezigen hun oordeel over de conferentie. Voor de
helft voldeed de conferentie aan de verwachtingen, 20 prodecember 2009
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diverse belangen tegen elkaar afwegen: landbouw, natuur,
waterberging et cetera. Door regio’s nauwkeurig in kaart
brengen – waar liggen heggen, houtwallen, sloten en percelen – ontstaat betrouwbare en gedetailleerde informatie over natuurlijke en landschapswaarden, en kunnen
er beter onderbouwde beslissingen worden genomen en
maatregelen worden getroffen.”

cent bracht JIAC meer inspiratie dan vooraf verwacht, 24
procent viel het wat tegen en 2 procent had geen mening.
Opvallend is het aandeel deelnemers dat hun ingediende
paper wil gaan opwaarderen tot een volwaardig artikel in
een wetenschappelijk magazine: 50 procent. De overgrote
meerderheid van 73 procent vindt het een uitstekend idee
dat Europese projecten conferenties moeten aangrijpen als
een locatie voor open ontmoeting en kennisuitwisseling.
Opzet van de conferentie
De vraag werd voorgelegd of er in het vervolg weer conferenties moeten komen met hetzelfde format of dat het
beter is afzonderlijke conferenties te organiseren over
agro-informatica, precisielandbouw en -veehouderij of
een andere combinatie bijvoorbeeld met tuinbouw. De
grootste groep (47 procent) vindt het format dat JIAC
heeft gekozen het aantrekkelijkst. Dus op die lijn zal men
doorgaan. De volgende JIAC in 2011 vindt plaats bij de
Tsjechische Universiteit voor Life Sciences in Praag. Naast
de drie thema’s komt er een vierde bij: bosbeheer.
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VIAS en haar betrokkenheid bij JIAC
Drie organisaties hebben hun schouders gezet
onder de JIAC in Wageningen: ECPA (European
Conference on Precision Agriculture), ECPLF
(European Conference on Precision Livestock
Farming) en EFITA (European Federation for
Information Technology in Agriculture, Food
and the Environment). VIAS is lid van EFITA,
was er tot en met de conferentie voorzitter van
en verzorgde het EFITA aandeel in de conferentie. Namens VIAS zat Ramon de Leeuw van het
ministerie van LNV in het organiserende comité.
Meer informatie: zie www.jiac.nl en het themanummer van de Agro Informatica, jaargang 22,
nr. 1 mei 2009.
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