Meiny Prins opent studiedag NVTL
26 jan 2012
Onderdeel: Wageningen UR Glastuinbouw

De Nederlandse Vereniging Techniek in de
Landbouw (NVTL) organiseert haar jaarlijkse
studiedag op 6 maart 2012. De dag heeft dit jaar
als thema de ‘Human touch van de
landbouwtechniek’. Verschillende inleiders zullen
spreken over de maatschappelijke factoren die
het succes van innovatie bepalen. Een van de
parallelsessies is gewijd aan automatisering en
robotisering in de glastuinbouw. Wageningen UR
Glastuinbouw is één van de organisatoren.
Vaak bepaalt niet de harde techniek het succes van
een innovatie maar zijn het juiste de menselijke en
maatschappelijke factoren die van doorslaggevend
belang zijn. Tijdens de NVLT-studiedag gaan
ondernemers, onderzoekers, voorlichters en docenten
uit verschillende agrarische sectoren in op innoveren in
relatie tot omgeving.
Meiny Prins, algemeen directeur van Priva, geeft de
aftrap voor deze dag en spreekt over de innovatieve
slagkracht van het Nederlandse bedrijfsleven.
Ondernemerschap in de tuinbouw is het creëren van
een groeizaam klimaat voor het gewas, de werknemers
en de omgeving waarin je actief bent. Na de inleiding zijn er drie parallelsessies waarin deskundigen uit
verschillende disciplines aan het woord komen. Een sessie is specifiek ingericht voor de tuinbouw en wordt
mede georganiseerd door Wageningen UR Glastuinbouw:

Programma: Mens of techniek in de glastuinbouw
10:45 uur – Opening door Silke Hemming, sessievoorzitter
10.50 uur – Maatschappelijke acceptatie van techniek in de glastuinbouw: Hoe kijken burgers aan tegen telen
los van de ondergrond? Elvi van Wijk-Jansen (consumentenonderzoeker LEI, onderdeel van Wageningen UR)
11.20 uur – Het paddenstoelenbedrijf van de toekomst: het belang van stakeholders in het ontwerp, Bart van
Tuijl (Technisch onderzoeker, Wageningen UR Glastuinbouw)
11.50 uur – GWorkS: een nieuwe ontwerptool voor simulatie van arbeid in de glastuinbouw en van
geautomatiseerde teeltsystemen, Bert van ’t Ooster (Leerstoelgroep Agrarische bedrijfstechnologie,
Wageningen Universiteit)
12.20 uur – Mobiele teeltsystemen: verleden tijd of toekomst technologie? Gert-Jan van Staalduinen (Directeur
verkoop Logiqs Agro International BV)
12.50 uur – Lunch
13.50 uur – Is ondernemerschap belangrijker dan technologie? Eric Poot (Teamleider teelt- en
bedrijfssystemen, Wageningen UR Glastuinbouw)
14.20 uur – GlasWerkt: Gamificatie van arbeid Dewi Hartkamp (Programmamanager Stichting Innovatie
Glastuinbouw Nederland SIGN)
14.50 uur – Theepauze
15.05 uur – PrivAssist: Optimalisatie van arbeid in de glastuinbouw, nu en in de toekomst, Peter Zuidgeest
(Product Manager Priva BV)
15.35 uur – Rendement uit arbeid in de glastuinbouw, Dirk Osinga (Senior projectleider/adviseur TNO)
16.05 uur – Afsluiting en drankje
De NVLT-studiedag wordt gehouden in Hof van Wageningen, Lawickse Allee 9, Wageningen. Aanmelden is
verplicht.
» download folder: volledige programma, deelnamekosten en aanmelden
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