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Jaarrapportage 2021 - PPS Evolutie naar de volgende generatie duurzame 

landbouwsystemen - AGROS  
  

1. Projectinformatie  

1.1 Organisatie/financiering 
(keuze maken)  

PPS toeslag TKI-A&F  

1.2 Projectnummer  LWV19143.02  

1.3 Project titel  Agros Use case Arable farming  

1.4 Projectleider  (naam 
en emailadres)  

Herman Schoorlemmer  

Herman.schoorlemmer@wur.nl  

1.5 Startdatum (dd-mm-jjjj)  01-4-2020   

1.6 Einddatum (dd-mm-jjjj)  31-3-2024  

1.7 MMIP primair (nummer en 
naam van het MMIP, zie 
overzicht bijlage 1)  

A2 - Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen 

gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies 
naar grond- en oppervlaktewater  

1.8 MMIP secundair (deze 
alleen invullen als er een 2e 
MMIP is waar het project aan 
bijdraagt)  

C2 Klimaatadaptieve land- en tuinbouwproductiesystemen  

  

2. Projectomschrijving  

2.1 Samenvatting Geef een korte samenvatting van wat het project inhoudt en beoogt. Het gaat 
om een publiek beschikbare samenvatting (doel, bijdrage aan de missie, op te leveren resultaten in 
termen van kennis voor doelgroep x en de partners in het project).  

The AGROS program is a collaboration between Wageningen University & Research (WUR) and 26 

private partners, with funding provided by two of the Top Sectors programs: Agri & Food and  

Horticulture & Starting Materials. AGROS stands for ‘Evolution to sustainable AGRicultural  

Operation Systems’. The main goal is to develop tools that can support production that is based on 

natural biological and ecological processes and thereby steer production towards sustainable use 

of inputs like energy, water, plant protection products and labor. The knowledge learned from the 

research and experiments and the professional guidance provided will benefit the participating 

arable and dairy farmers, greenhouse growers and technology companies. AGROS contains 3 use 

cases: Arable farming, Greenhouse and Dairy   

  

2.2 Doel van het project Wat gaat het project bijdragen aan de doelen van de KIA, de missies en de 
MMIP’s?   

In de akkerbouw  is er een forse uitdaging gericht op transitie naar milieuvriendelijke, circulaire 

productiesystemen met sterk verminderde afhankelijkheid van inputs, hoge efficiëntie van 

hulpbronnengebruik en die biodiversiteit bevorderen in plaats van in gevaar brengen.  

Tegelijkertijd moeten dergelijke landbouwsystemen ook technisch en economisch haalbaar zijn.  

Intercropping (gemengde teelten) lijken hierin perspectief te bieden. Hierbij wordt niet meer op  
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één groot uniform perceel één gewas geteeld maar staan gewassen door elkaar in stroken of 

bedden.  

De hierdoor verbeterde benutting van licht, water en mineralen en de bijbehorende kansen voor 
ziekte- en plaag beheersing leiden tot hogere opbrengsten en verlaging van milieuschade. Het 
management voor intercropping systemen is complex en sluit niet aan bij de huidige grootschalige 
mechanisatie. In dit project wordt gewerkt aan nieuwe geïntegreerde oplossingen voor 
beslissingsondersteuning en bedrijfsvoering  

2.3 Motivatie Licht toe waarom dit project passend en nodig is binnen het MMIP  

De akkerbouw heeft de uitdaging om te werken aan een landbouw die productief, regeneratief en 
veerkrachtig. In het concept strokenteelt (of gemengde teelten) wordt niet meer op één groot 
uniform perceel één gewas geteeld maar staan gewassen door elkaar in stroken of bedden. De 
hierdoor verbeterde benutting van licht, water en mineralen en kansen voor ziekte- en plaag 
beheersing leiden tot hogere opbrengsten en minder (afhankelijkheid van) inputs. De huidige, op 
uniforme percelen afgestemde mechanisatie sluit totaal niet aan bij dit concept. Om de 
ecologische voordelen te kunnen benutten zijn er innovatieve en economisch haalbare 
technologieën nodig. Doel in de use-case akkerbouw is het verkennen, ontwikkelen en testen van 
nieuwe oplossingen voor beslissingsondersteuning en mechanisatie van het complexe 
management in gemengde teelten.  

2.4 Resultaat Zo SMART mogelijke beschrijving van de beoogde resultaten van het project. Het gaat 
om zowel de inhoudelijke resultaten (in relatie tot vraag 2.2) als resultaten zoals bijeenkomsten en 
rapporten. Geef zoveel mogelijk ook de planning per jaar.  

1. Ontwikkeling van scenario’s over toekomstige mechanisatie op akkerbouw bedrijven. Dit wordt 

gebaseerd op de methode van socio-technical scenario (STSc) en resulteert in roadmaps en 

draagt bij aan de strategievorming van technologiebedrijven en andere stakeholders.  

2. Ontwikkeling, test en evaluatie van prototypes voor het management van gemengde teelten.  

Hiervoor maken de project partners een keuze voor 5-6 smart farming applicaties (stap van TRL 

level 4 naar TRL 6-7). Al deze toepassingen vergen onderzoek naar detectie, 

beslissingsondersteuning en actuatie.  

3. Interactief ontwerp van een kleinschalige infrastructuur op bedrijfsniveau voor IT en energie. 

Onderdeel hiervan is de verkenning van toekomstige datastromen op en tussen percelen, 

energie-profielen en technologische en data ontwikkelingen.  

  

  

  

Jaarrapportage (svp ook laatste jaar invullen)  

3. Status project  

3.1 Status project  
(keuze maken)  

project loopt op schema.   

3.2 Toelichting incl. 
voorziene  
wijzigingen t.o.v. het 
oorspronkelijke 
werkplan  
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4. Behaalde resultaten  

4.1 Korte beschrijving van de inhoudelijke resultaten en hun bijdrage aan het MMIP (zoals 
beschreven in 2.2)   

- De systeemanalyse voor toekomstige, nieuwe teeltsystemen gebaseerd op mengteelt  

(bevat ontwikkelingen en drijvende krachten voor verandering, de  kansen/ 

belemmeringen en niche-innovaties) vormde de basis voor een scenario-workshop met 

een brede groep stakeholders uit de sector (25-11-21). Dit resulteerde in 3 toekomstvisies 

over slimme mengteeltsystemen.  Deze 3 scenario’s worden verder uitgewerkt naar 

ontwikkelpaden en strategieën voor stakeholders.   

- Control of pest and diseases in crops:  o Analyse van de gewenste koppelingen tussen het 

Fieldview systeem van Bayer en  

Akkerweb;  o Een tweede veldproef gericht op het gebruik van het biologisch 

middel Serenade in aardappelen, gecombineerd met een groeivoorspellingsmodel;  

o Een evaluatie gericht op de duurzaamheidsdoelen van Boerderij van de Toekomst en 

de generiek beschreven doelen vanuit het EIR-CP project.  

- Ziektedetectie in pootaardappelen: herhaling van de veldproef gericht op het ontwikkelen 

van een detectie algoritme voor viruszieke en Erwinia besmette planten. Hiervoor is een 

meetplatform gebouwd die een eerste annotatieslag in het veld mogelijk maakt. Door de 

snelle ontwikkelingen in A.I. zijn diverse Deep learning tools getest op hun performance. 

Het algoritme is verbeterd. Verder zijn voorbereidingen gestart om in 2022 een prototype 

te ontwerpen dat in een “normaal” aardappelveld kan functioneren.  

- Onderzoek naar detectie en verwijderen van aardappelopslag in suikerbieten en uien: een 

prototype van AgroIntelli (DK) is getest. Naast problemen met de onderdelenvoorziening 

bleken er teveel technische problemen te zijn. Het accent is verlegd naar het ontwerp en 

implementatie van een geïntegreerd onkruidbeheerconcept in uien, bestaande uit een 

combinatie van mechanische onkruidbestrijding en onkruiddetectie in de rij. Om 

vervolgens in de rij een spotspray actie uit te voeren. Met name de combinatie van 

uiendetectie en spotsprayen vraagt om verfijning.  

- Vogelnest detectie in grasland: Beschikbare data-sets zijn verder bewerkt voor het kunnen 

doen van analyses op de data.  Alhoewel enige voortgang verkregen is in welke 

methodologie het beste zou kunnen werken en er enige vooruitgang geboekt is, zijn we 

nog niet tevreden met de kwaliteit van de verkregen detectie-algoritmen. Hoe verder 

wordt begin 2022 bepaald.  

- Herkenning van habitats die veilig zijn voor weidevogels: Hier is veel inspanning gepleegd 

op het verzamelen van data, bewerken van data en analyse van de data. Zo is er een data 

verzameling van 100 percelen als basis voor het ontwikkelen/trainen van een algoritme 

waarmee veilige habitats voor nesten en kuikens in grasland bepaald kunnen worden. Ook 

hier is voortgang geboekt in methodologie en nauwkeurigheid van het algoritme.  

- Het werk voor testen van de nitraatsensor van IMEC/OnePlanet start in 2022.  

- Infrastructuur voor data collectie en energievoorziening van het landbouwbedrijf van de 
toekomst: voorzien is dat aangehaakt wordt bij de STSc methode. Met dit werkpakket 
wordt in 2022 een serieuze start gemaakt.  
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4.2 Deliverables (bijeenkomsten en andere output, die niet benoemd wordt in 4.3 en 4.4)   

  

4.3 Communicatie (lijsten)  

4.3.1 Wetenschappelijke artikelen en hun doi (Digital Object Identifiers)  

Nvt  

4.3.2 Rapporten/artikelen in vakbladen  

Nvt  

4.3.3 Overige communicatie-uitingen (inleidingen/posters/radio-tv/social 
media/workshops/beurzen)  

Youtube film over autonome bestrijding aardappelopslag: 
https://www.youtube.com/watch?v=C14kiSwRotQ&t=99s   

4.4 Overige resultaten: technieken, apparaten, methodes  

Ontwikkeling van een camera- en softwareplatform voor dataverzameling in aardappelproefvelden 
met de mogelijkheid om afbeeldingen ter plekke te annoteren.  

4.5 Projectwebsite: geef het adres van de projectwebsite (indien beschikbaar)  

www.agros-smartfarming.nl   

  

Eindrapportage  

5. TRL bij afsluiting van een project  
Technology Readiness Level (TRL) van de technologie bij afsluiting van het project. Er zijn twee 

indicatoren die verschillen in detailniveau. Vul zo mogelijk het detailniveau in. Als dat niet mogelijk is, 

vul dan de hoofdcategorie in.  

  

5.1 Hoofdcategorie (keuze maken)  Fundamenteel onderzoek  
Industrieel onderzoek  
Experimentele ontwikkeling  

5.2 Detailcategorie bij start van het project (in 
cijfers, nummer van de betreffende categorie, 
zie bijlage voor toelichting)  

  

5.3 Detailcategorie bij afsluiting van het 
project   

  

  

6 Status project bij afronding  
  

Status project (keuze maken)  1. Het project is afgerond conform de oorspronkelijk 
scope. Alle mijlpalen zijn behaald.  
2. Het project is naar tevredenheid afgerond, maar de 
inhoud van de mijlpalen is gewijzigd.  
3. Het project is niet afgerond en definitief afgesloten.  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=C14kiSwRotQ&t=99s
https://www.youtube.com/watch?v=C14kiSwRotQ&t=99s
http://www.agros-smartfarming.nl/
http://www.agros-smartfarming.nl/
http://www.agros-smartfarming.nl/
http://www.agros-smartfarming.nl/
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7 Output over het hele project  
  

    aantal  

7.1  Aantal gerealiseerde wetenschappelijke publicaties  gepubliceerde 
artikelen in peer-reviewed journals  

  

7.1 lijst  Zie lijst onder 4.3.1 voeg evt. artikelen uit eerdere jaren toe (incl. doi)    

7.2  Aantal verwachte wetenschappelijke publicaties   
publicaties waarvan verwacht wordt dat ze gepubliceerd zullen worden 
in een peer-reviewed journal  

  

7.2 lijst      

7.3  Aantal gerealiseerde niet-wetenschappelijke publicaties  rapporten, 
vakbladartikelen  

  

7.3 lijst  Zie lijst onder 4.3.2 voeg evt. publicaties uit eerdere jaren toe    

7.4  Aantal aangevraagde patenten  
Het aantal patenten die op basis van onderzoek uit het project zijn 
aangevraagd  

  

7.4 lijst  Geef van elk patent de doi, wanneer beschikbaar    

7.5  Aantal verleende licenties   
Het aantal verleende licenties die op basis van onderzoek uit het project 
zijn verleend  

  

7.5 lijst      

7.6  Aantal prototypes   
Het aantal gerealiseerde prototypes die op basis van onderzoek uit het 
project zijn ontwikkeld  

  

7.6 lijst      

7.7  Aantal demonstrators  
Het aantal gerealiseerde demonstrators die op basis van onderzoek uit 
het project zijn ontwikkeld  

  

7.7 lijst      

7.8  Aantal spin-offs/ spin-outs  
Het aantal spin-offs en spin-outs die op basis van onderzoek uit het 
project zijn voortgekomen.  

  

7.8 lijst      

7.9  Aantal nieuwe of verbeterde producten/ processen/diensten 
geïntroduceerd  
Het aantal producten dat verbeterd of nieuw ontwikkeld is/wordt en het 
aantal processen en diensten die verbeterd of nieuw is op basis van 
onderzoek uit het project.  

  

7.9 lijst      

  

  

8 Impact [[nog te vroeg]]  

Impact betreft het verhaal van het project: een kwalitatieve omschrijving van hoe het project heeft 

bijgedragen aan de missies en/of het realiseren van economische kansen. Geef aan wat er met de 

ontwikkelde kennis/tools uit het project wordt gedaan. Geef een toelichting op de (bredere) bijdrage 
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van het project aan de maatschappelijke uitdaging, zoals verwoord in 1.4b. De genoemde impact kan 

bijvoorbeeld betrekking hebben op:   

- Producten, concepten, kennis e.d. die door de partners in de praktijk worden toegepast (nu of op 

afzienbare termijn)  

- een aansprekend voorbeeld dat onder de output (paragraaf 7)  gerapporteerd is;  

- (nieuw) inzicht in randvoorwaarden (buiten kennis&innovatie) die nodig zijn om de missiedoelen 

te realiseren (denk aan financiering, regelgeving, communicatie, etc).  

- het bereiken van  (nieuwe) partners en het versterken van opgebouwde netwerken;   

- verbinding met (praktijkgericht) onderwijs en andere wijzen van disseminatie;  

Geef een link naar de website van het project, video of infographic (indien van toepassing).  

  

Beschrijf de impact van het project, geef evt. ook een link naar de website van het project, een 
video of infographic (indien van toepassing)  
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Bijlage 1 MMIP’s  

KIA: Landbouw, water en voedsel  

 

A1 Verminderen fossiele nutriënten, water en stikstofdepositie   

A2 Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke 
emissies naar grond- en oppervlaktewater   

A3 Hergebruik zij- en reststromen   

A4 Eiwitvoorziening voor humane consumptie uit (nieuwe) plantaardige bronnen   

A5 Biodiversiteit in de kringlooplandbouw  

B1 Emissiereductie methaan veehouderij   

B2 Landbouwbodems, emissiereductie lachgas en verhoging koolstofvastlegging   

B3 Vermindering veenoxidatie veenweide   

B4 Verhoging vastlegging koolstof in bos en natuur   

B5 Energiebesparing, -productie en -gebruik   

B6 Productie en gebruik van biomassa  

C1 Klimaatbestendig landelijk gebied voorkomen van wateroverlast en watertekort   

C2 Klimaatadaptieve land- en tuinbouwproductiesystemen   

C3 Waterrobuust en klimaatbestendig stedelijk gebied   

C4 Verbeteren waterkwaliteit  

D1 Waardering van voedsel   

D2 Gezonde voeding een makkelijke keuze   

D3 Veilige en duurzame primaire productie   

D4 Duurzame en veilige verwerking  

E1 Duurzame Noordzee   

E2 Natuur-inclusieve landbouw, visserij en waterbeheer in Caribisch Nederland   

E3 Duurzame rivieren, meren en intergetijdengebieden   

E4 Overige zeeën en oceanen   

E5 Visserij  

F1 Verduurzamen en kostenbeheersing uitvoeringsprojecten waterbeheer   

F2 Aanpassen aan versnelde zeespiegelstijging en toenemende weersextremen   

F3 Nederland Digitaal Waterland   
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F4 Energie uit water  

ST1 Smart Agri-Horti-Water-Food  

ST2 Biotechnologie en Veredeling  

  

Bijlage 2 TRL-categorieën  

De detailcategorieën bestaan uit:  

TRL 1 – basisprincipes zijn geobserveerd en gerapporteerd  

TRL 2 – technologisch concept en/of toepassing is geformuleerd  

TRL 3 – kritische functie of karakteristiek is analytisch en experimenteel bewezen   

TRL 4 – component of experimenteel model is gevalideerd in laboratoriumomgeving  

TRL 5 – component of experimenteel model is gevalideerd in relevante omgeving  

TRL 6 – systeem/subsysteem model of prototype is gedemonstreerd in een relevante omgeving  

TRL 7 – prototype van het systeem is gedemonstreerd in een operationele omgeving  

TRL 8 – daadwerkelijk systeem is compleet en gekwalificeerd door test en demonstratie TRL 

9 – daadwerkelijk systeem is bewezen door succesvol operationeel bedrijf  

  


