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1. Meer met minder
De wereld vraagt dringend om innovatieve
maatschappelijke oplossingen: oplossingen om
met minder ruimte, water en energie in 2020 naar
verwachting 7,7 miljard mensen aan kwalitatief
hoogwaardig voedsel en aan duurzaam geteelde
sierteeltproducten te helpen. Voor gewasveredeling ligt de uitdaging in het bereiken van een
hogere opbrengst met minder energie, water en
mineralen.

2. Voedselveiligheid en -zekerheid
De wereld heeft dringend behoefte aan innovatieve oplossingen waarmee voor de volksgezondheid
gevaarlijke ziekten of plagen vermeden of snel
kunnen worden herleid. Zo’n oplossing beperkt
het risico op het uitbreken en het verspreiden van
een (voedsel)crisis.

3. Gezondheid en welbevinden
Gezonde voeding en ook een gezond leef-, woonen werkklimaat zijn nodig om de voortdurend
stijgende gezondheidskosten te stoppen en bij
te dragen aan geluk en welbevinden. De gezond-

heidskosten stijgen als gevolg van welvaartsziekten als hart- en vaatziekten, obesitas en bepaalde
kankervormen. Met gezonde voedingsproducten
(groenten en fruit) en sierteeltproducten (inclusief
groeninrichting) draagt de topsector bij aan een
gezonde en leefbare woon-, werk- en leefomgeving.

4. Samenwerkende waardeketen
In onze huidige maatschappij vraagt de moderne
internationale consument innovatieve oplossingen en efficiënt, duurzaam ingerichte en economisch rendabele ketens om aan de vraag om
tuinbouwproducten te voldoen. De topsector wil
kennis en inzicht in het consumentengedrag om
beter aan deze vraag te kunnen voldoen en voedselverspilling te voorkomen.
De thema’s kennen dwarsverbanden met de
agenda’s voor Agri & Food, Water, Logistiek, Life
Sciences & Health, Energie, Chemie/biobased
economy. Met de topsector Agri & Food worden
diverse onderzoeksprogramma’s gezamenlijk
geprogrammeerd.
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Vier korte presentaties, enkele inspirerende
filmpjes en een inhoudelijke discussie over wat
al gebeurt en wat gewenst is in de topsectoren op
het thema precisielandbouw en hoe dit bijdraagt
aan verduurzaming van gewasbescherming. De
presentaties komen vanuit betrokken partijen uit
het onderzoek, het bedrijfsleven en het onderwijs.

(PPL) is in 2013 afgesloten. In enkele PPS-en
wordt momenteel R&D gedaan aan voornoemde
onderwerpen of worden toepassingen onderzocht.
Aan nieuwe PPS-en wordt gewerkt. Is dit afdoende?

Onderzoek

Vanuit het bedrijfsleven worden twee presentaties
gegeven. De sprekers gegeven hun visie op hoe
precisielandbouwtechnologie kan bijdragen
aan verduurzaming van gewasbescherming en
hoe zij daar binnen hun bedrijven mee omgaan.
Ze geven daarbij aan hoe ze met onderzoek en
onderwijs omgaan. De bedrijven zijn betrokken bij
topsectorprojecten.

Bedrijfsleven

1

Vanuit het onderzoek wordt een overzicht
gegeven van Publiek Private Samenwerkingen
(PPS-en) in de topsectoren Agri en Food (A&F) en
Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (T&U), die R&D
uitvoeren op het raakvlak van precisielandbouw
en gewasbescherming. Bij precisielandbouw/
precisiegewasbescherming gaat het om
onderwerpen als sensing, plaatsbepaling (GNSS),
big data, decision support, pleksgewijze uitvoering,
integrale aanpak, automatisering, robotisering,
standaardisatie, etc.. Programma Precisielandbouw
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Onderwijs
Vanuit het onderwijs wordt ingegaan hoe
precisielandbouw terugkomt in het universitair-,
hoger-, middelbaar- en praktijkonderwijs
(WUR, HAO, AOC en APC/PTC+). Is het
onderwijs voldoende betrokken bij lopende
PPS-en in de clusters A&F en T&U waarin
precisiegewasbescherming, robotica en/of
automatisering onderzocht wordt? De focus ligt op
ontwikkeling van kennis, methoden en inzichten
ten behoeve van de vraag hoe de teelt van planten
geoptimaliseerd kan worden, en hoe productie
en welzijn van individuele dieren verbeterd
kan worden. De hierbij te gebruiken tools zijn
perceelkaarten met informatie over ruimtelijke
variatie in bodemeigenschappen en opbrengend
vermogen, GNSS, sensortechnologie (hoge en lage
frequenties), gewasgroei- en dier(gedrag)modellen,
internettechnologie en precisietechnieken voor

planten, gewasverzorging en oogst. Deze zijn
deels al wel beschikbaar, maar worden nog niet of
nauwelijks integraal ingezet om de duurzaamheid
van de bedrijfsvoering te verbeteren. Het
onderwijs heeft op de verschillende niveaus deze
ontwikkelingen nodig voor actualisatie van het
lesmateriaal in nauwe samenwerking met het
bedrijfsleven en het onderzoek.

Discussie
Na de presentaties en inspiraties is er ruimte
voor discussie met de aanwezigen met als
doel witte vlekken te benoemen die aangepakt
zouden kunnen worden in topsectorverband. De
conclusies worden samengevat voor rapportage in
de plenaire slotbijeenkomst van het symposium.
Het hogere doel is de teler in de bijgevoegde
tekening (nog) vrolijker te laten kijken.

WUR
Wageningen Universiteit
en Research centrum

HAO
Hoger Agrarisch Onderwijs

AOC
AgrarischOnderwijsCentrum

APC
AeresPraktijkCentrum
(voorheen PTC+ Dronten)

PTC+
Praktijk en Trainingscentrum
plus, nu alleen nog in Ede
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Weergave van een beeld van Precisielandbouw (Bron: CAH Vilentum).
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