Door: Geert Hermans

Open Data Estafette
Agro & Food

V

erschillende vakgebieden laten
samenwerken om op het gebied
van open data innovaties op
gang te brengen. Dat is het doel
van de Open Data Estafette-bijeenkomsten. Op 28 februari 2013 vindt de eerste
plaats op het ZLTO-kantoor in ’s-Hertogenbosch met het thema Agro & Food.

De overheid heeft hierbij een belangrijke
rol als aanjager. Er komt steeds meer
open data beschikbaar, vooral vanuit de
overheid. Om partijen die met die open
data willen werken, duurzaam met elkaar te
verbinden, ontwikkelt de overheid, samen
met het bedrijfsleven een Open (Geo) Data
Innovatie Netwerk (Odin). Dit netwerk
heeft de doelstelling om innovaties op
gang te brengen en te versnellen. Om daar
uitvoering aan te geven, zijn de Estafettebijeenkomsten in het leven geroepen.
Voor de Estafette-bijeenkomst Agro en
Food worden verschillende vakgebieden
uitgenodigd, zodat er verbindingen tussen
deze gebieden gelegd kunnen worden.
Een greep uit de verschillende disciplines:
bedrijven in de agro- en foodsector,
bedrijven uit het geo-domein, overheden
die open data ter beschikking stellen,
onderzoekspartijen, agrarische bedrijven,
app-bouwers, ict-bedrijven en onderwijs
(studenten).

De Open Data Estafettebijeenkomsten
worden georganiseerd/gedragen door de
volgende partijen:
Ministerie van Economische Zaken,
ZLTO,
HAS Den Bosch,
Geonovum,
Geobusiness Nederland.
Heeft u vragen of wilt u meer weten over
de Open Data Estefette Agro & Food?
Neem dan contact op met Geert Hermans,
geert.hermans@zlto.nl of 073-217 30 00.
www.zlto.nl/precisielandbouw
www.opendata-estafette.nl

Op 28 februari wordt tijdens een
plenaire sessie dieper ingegaan op de
mogelijkheden die open data bieden.
Ook gaan we aan de slag met concrete
marktvragen van ondernemers om vanuit
verschillende vakgebieden (ondernemers,
aanbieders, ontwikkelbedrijven) te
brainstormen om tot oplossingen te
komen. Vanuit deze brainstormsessies
ontstaan groepen die in samenwerking
starten met commerciële productie of
dienstverlening.
Naast dit programma kunnen bezoekers
een kijkje nemen op de demomarkt,
waar partijen staan die open data al
gebruiken in toepassingen. Ook opent
de HAS Den Bosch deze dag officieel het
GEO-lab. Aan het eind van de dag wordt
het estafettestokje overgegeven aan een
andere partij die de volgende bijeenkomst
zal organiseren.
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