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Jaarrapportage 2021 – Precisielandbouw 4.0 

 

Projectinformatie 

1.1 Organisatie/financiering 
(keuze maken) 

WR-capaciteit 

1.2 Projectnummer AF18101 

1.3 Project titel Precisielandbouw 4.0: op naar data-gedreven landbouw (fase 2) 

1.4 Projectleider  
(naam en emailadres) 

André Hoogendijk (Branche Organisatie Akkerbouw) namens het 

PL4.0 consortium (hoogendijk@bo-akkerbouw.nl) 

Corné Kempenaar van WPR namens de kennisinstellingen 

(corne.kempenaar@wur.nl)                                                   2e 2e 

contact is Jos Verstegen (jos.verstegen@wur.nl) 

1.5 Startdatum (dd-mm-jjjj) 1-5-2019 

1.6 Einddatum (dd-mm-jjjj) 31-12-2023 

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

ST1 Smart Technologies 

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

 

 

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). 

De dataruimte van individuele agrarische bedrijven is relatief slecht ontwikkeld in vergelijking met 

de tools en infrastructuren die ketenpartners hebben. In de PPS PL4.0 werken bedrijfsleven, 

kennisinstellingen en overheden samen om de dataruimte van agrarische bedrijven beter ingevuld 

te krijgen technische en organisatorisch zodat deze bedrijven een serieuze partij kunnen worden in 

de AgriFood dataruimte. De tools die de agrarische bedrijven nodig hebben moeten slim, veilig, 

transparant en 'in control' datagebruik binnen het bedrijf, tussen bedrijven en in ketens mogelijk 

maken. Het begrip datakluis van waaruit de boer data kan delen met zijn ketenpartijen inclusief 

overheden krijgt veel aandacht in PL4.0. Immers, boerenbedrijven zullen steeds meer data-

gedreven worden en verantwoording via data doen aan ketenpartijen.  

In fase 1 van het PL4.0, vanaf sept. 2019 tot medio 2020, werd een haalbaarheidsstudie gedaan 

naar een optimale en gewenste dataruimte voor agrarische bedrijven in ketens. Zie 

https://edepot.wur.nl/532701.  In fase 2 wordt een en ander uitgewerkt in use cases en sprints op 

thema’s.  De looptijd van fase 2 is van begin 2021 tot en met begin 2024. De use cases en 

werkpakketten in PL4.0 staan hieronder in een schema weergegeven.  Tevens worden de partners 

in PL4.0 getoond. 

mailto:hoogendijk@bo-akkerbouw.nl
mailto:corne.kempenaar@wur.nl
mailto:jos.verstegen@wur.nl
https://edepot.wur.nl/532701
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Partners in PL4.0 

 
2.2 Doel van het project Wat gaat het project bijdragen aan de doelen van de KIA, de missies en de 

MMIP’s?  

De PPS PL4.0 heeft tot doel de dataruimte van boerderijen te ontwikkelen om slim, veilig, 

transparant en 'in control' datagebruik op boerderijen en tussen boerderijen en 

waardeketenpartners mogelijk te maken. 

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

 

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. 

De eerste drie werkpakketten werken aan use cases waarin tools (sensoren, connectiviteit, data 

platforms, decision support, slimme machines) gekoppeld worden zodat data bij elkaar gebracht 

wordt om meerwaarde te creëren op specifieke onderwerpen.  Deze onderwerpen zijn (1) 

optimalisatie van aardappelpootgoedkwaliteit, (2) slim datagebruik bouwplan breed en (3) de 
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digitale graslandketen. In 2021 leveren deze WPs voortgangsverslagen met eerste ervaringen van 

optuigen van de benodigde infrastructuren in boerengroepen. 

De WPs 4 tot en met 6 leveren verdieping op specifieke onderwerpen zoals data-(4) nieuwe 

verdienmodellen, (5) risicoanalyses vanuit data en (6) verbeterde monitoring en certificering 

vanuit data. In 2021 leveren deze WPs voortgangsverslagen en specifieke publicaties over 

workshops. 

In WP 7 worden sprints op de gewenste data infrastructuur en/of governance gedaan bij.  In 2021 

zijn dat de onderwerpen edge-computing voor robot-toepassingen en Closed Loop Spraying. Deze 

sprints leveren een publicatie en presentatie aan de doelgroep van vooral ontwikkelaars van 

bedrijfssoftware. 

Onder WP8 vallen alle projectmanagement-activiteiten. In 2021  zijn er twee stuurgroep 

vergaderingen van PPS PL4.0 geweest met verslagen.  Bij 1 van de 2 bijeenkomsten waren ook 

externe partijen genodigd (RVO, Delphy, TNO, VLPB, Vervaet, SAF, AVR, prov. Flevoland). 

 

 

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 

 

 

4. Behaalde resultaten 

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

WP1: use case 1 opgestart. Afspraken met boeren gemaakt over het bij elkaar brengen van data 

over teelt en bewaring om het model voor kwaliteitvoorspelling te voeden.  Daarbij ook 

opbrengstmonitoring op de bedrijven ingericht.  

WP2: use case 2 opgestart. Afspraken gemaakt over welke data en modellen bij eljaar te brengen 

om stikstofstromen te kunnen modelleren en optimale inzet van stikstof bouwplan breed te 

kunnen optimaliseren. 

WP3: use case 3 opgestart. Een graslandgebruikskalender plan werd ontwikkeld.  Verder werden 

ruwvoerproductie data met AI geanalyseerd.  De digitale grasland keten werd in kaart gebracht. 

WP4. Een workshop over verdienmodellen datagebruik werd georganiseerd en aanbevelingen 

werden gedaan. 

WP5: Op basis van een workshop met diverse partners in PL4.0 is een draft position paper 

geschreven over de urgentie van digitalisering in de Nederlandse agrofoodsector 

WP6: T.b.v. bio-certificering zijn beschrijvingen gemaakt van doelgroepen en de massabalans-

methodiek. Twee workshops gehouden over data delen t.b.v. de massabalans. Versie 0.5 
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datamodel akkerbouw gemaakt (RmAgro). Ook procesmodel akkerbouw en SIPOC model generiek 

proces v1. Testbedrijven geselecteerd. 

WP7: Twee sprints werden uitgevoerd.  De resultaten zijn op een rij gezet en gepresenteerd aan 

de doelgroep (leden AgroConnect). De sprints waren op de thema’s edge-computing in de 

landbouw en Closed Loop Spraying. 

4.2 Deliverables (bijeenkomsten en andere output, die niet benoemd wordt in 4.3 en 4.4)  

Werkplannen en voortgangsverslagen per WP 1 t/m WP6 

Rapportage over 2 sprints 

Verslagen van 2 stuurgroepvergaderingen 

4.3 Communicatie (lijsten) 

4.3.1 Wetenschappelijke artikelen en hun doi (Digital Object Identifiers) 

Geen 

4.3.2 Rapporten/artikelen in vakbladen 

 

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

Kempenaar, C., 2021. Improving sustainability and efficiency with precision agriculture. 

https://magazines.wur.nl/ko-magazine2020-en/smart-farming/ 

van Hilten, M., 2021. In gesprek met biologische sector over data delen voor digitale massabalans. 

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Economic-Research/show-

wecr/In-gesprek-met-biologische-sector-over-data-delen-voor-digitale-massabalans.htm  

Anoniem, 2021. Op naar Precisielandbouw 4.0. The Potato Valley. 

https://www.thepotatovalley.nl/projecten-1/precisielandbouw-4.0  

Zweverink, S., 2021. Succesvolle workshop ‘verdienkansen data’. 

https://www.cumela.nl/nieuws/nieuws/succesvolle-workshop-verdienkansen-data 

Zweverink, S. 2021. Voortgang werkgroep verdienen met data 

https://www.cumela.nl/nieuws/nieuws/voortgang-werkgroep-verdienen-met-data 

 

4.4 Overige resultaten: technieken, apparaten, methodes 

Geen 

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

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-

LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Precisielandbouw-4.0.htm  

 

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 

https://magazines.wur.nl/ko-magazine2020-en/smart-farming/
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Economic-Research/show-wecr/In-gesprek-met-biologische-sector-over-data-delen-voor-digitale-massabalans.htm
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Economic-Research/show-wecr/In-gesprek-met-biologische-sector-over-data-delen-voor-digitale-massabalans.htm
https://www.thepotatovalley.nl/projecten-1/precisielandbouw-4.0
https://www.cumela.nl/nieuws/nieuws/succesvolle-workshop-verdienkansen-data
https://www.cumela.nl/nieuws/nieuws/voortgang-werkgroep-verdienen-met-data
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Precisielandbouw-4.0.htm
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Precisielandbouw-4.0.htm
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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. 

 
 

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   
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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 

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 
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 

M
M

IP
 

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  

F4 Energie uit water 

ST1 Smart Agri-Horti-Water-Food 

ST2 Biotechnologie en Veredeling 
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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 

 


