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Programma congres 2019 
 
Thema: “Big data, smart business” 
 
 
15.00 uur Inloop koffie/thee 
 
15.30-17.00 uur Plenair programma 
 
15:30 uur  Opening Congres en kick-off thema door dagvoorzitter Johan Overdevest. 
 
15:40 uur Welkom in de vorm van een interview met Greenportbestuurder Kees van der Zwet, 

wethouder Lisse door dagvoorzitter: Johan Overdevest. 
 
15:45 uur Amanda van Diemen, Business developer bij Van Diemen PR  

‘'Gezocht: woordvoerder met gezond boerenverstand” 
De boeren staan voor een uitdaging op het gebied van PR. Imago en identiteit matchen niet 
en de milieubeweging krijgt het voor elkaar de boeren als criminelen af te schilderen. De 
kwekers zijn van goede wil, maar houden zich het liefst bezig met werken op het land en in de 
schuur. Zij zijn niet bezig met imago, maar hebben daar wel last van. Hoe kunnen zij zelf aan 
het stuur komen van hun verhaal én wat is het verhaal dan eigenlijk? 
Hoe kun je invulling geven aan ‘the license to produce’: hoe laat je de buitenwereld zien dat je 
serieus met je omgeving om gaat. 

 
15:55 uur Hans van ‘t Woud, Founding director of BlackShore, European Space  

Business Innovation Center  
  “Satelliet als bondgenoot” 

Hans ontwikkelt het Cerberus Crowdsourcing platform in de vorm van een game met 
satellietdata als hoofdingrediënt. De uitkomst hiervan zal boeren en tuinders helpen om 
efficiënter en duurzamer met hun gewas om te kunnen gaan.  
  
Middels het spel wordt de gamers gevraagd om aan te geven wat ze zien: de satellietfoto 
wordt vertaald in GIS-data (Geografisch Informatie Systeem) en daarmee kan een landkaart 
worden gemaakt. Met deze ‘landkaarten’ kun je vervolgens zien welke status de bodem en 
het gewas hebben. 
  
Project Bollenstreek BlackShore i.s.m. KAVB, mede mogelijk gemaakt met het Innovatiefonds 
van Rabobank Bollenstreek: dit project gaat data leveren, actuele kaarten maken waarmee je 
het gewas kunt sturen op je land. Doelen van dit project: kwaliteit van de bol maximaliseren 
en verduurzamen. 

  



 
 

 2 

(Vervolg) Programma congres 2019 
 
 

16:25 uur Erik Pekkeriet, Senior Business Development Manager bij Agro Food Robotics, Wageningen 
  University & Research  
 “De robot aan het werk in de bloembollen” 

Erik spreekt over technische innovaties in de vorm van robotica. Hij geeft daarbij tal van  
inspirerende voorbeelden die in andere tuinbouw- en agrarische sectoren worden toegepast.  
Plus een aantal state-of-the-art projecten die in de bloembollen toe te passen zijn.  

 
16:55 uur Microcolleges (2 x 7 min)  

Ard Nieuwenhuizen, onderzoeker Wageningen University & Research 
Over kunstmatige intelligentie en deep learning voor detectie van ziekten. Ard geeft een pitch 
over camera technieken en kwaliteitscontrole in de verwerking van bloembollen. Wat mag 
kwaliteit kosten? Wat is de status? 
 
Nationale Proeftuin Precisie Landbouw:  
Johan Booij onderzoeker Wageningen University & Research 

Het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw – kortweg NPPL – helpt boeren en tuinders 

verder met precisielandbouw. Er zijn 16 akkerbouwers, vollegrondstelers (waarvan 3 

bloembollentelers) die met hulp van Wageningse experts op hun bedrijven concreet aan de 

slag te gaan met toepassingen van precisielandbouw. Het doel van NPPL is opbrengsten te 

verhogen; kosten verlagen en milieubelasting te verminderen. Johan presenteert de 

resultaten bij de drie bloembollentelers binnen de NPPL.  
 

17:15 uur Humoristische samenvatting congres door Barbara Breedijk 
 

17:25 uur Afsluiting congres - Esther den Hertog, Flower Science  
Borrel en netwerken – stamppotbuffet 

  
19:30 uur Einde 


