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 Wat speelt er momenteel in de glastuinbouw?

 Wat is gedaan en wat is aanleiding voor project precisietuinbouw?

 Wat is precisietuinbouw, de ambitie en de hoofdelementen?

 Welke basistechnologie is beschikbaar?

 Bij welke ontwikkelingen kan precisie tuinbouw meeliften?

 Wat zijn kansen voor de bollensector?

Overzicht
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Wat is er aan de hand?



Omarm Precisietuinbouw en robots

Objective
quality

assessment

Repetative 
tasks year

round

Huge robotic
market 

(low cost)

More 
frequent & 
automated
monitoring

Save, 
hygienic
traceable

Adds value
€

Closing
Greenhouses

Lean
production

24/7
Saves €

Greenhouses
Mass 

production
Big market



Logistieke dragers: Toevoegen sensoren
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Navigatie
Stroom
Rekenkracht



PhenoBot: Afrijping tomaat - Veredeling



Detectie van ziekte en plagen



Ziekte en plaag detectectie (Cyclaam)



Grenzen verleggen
“Redefining Industry Boundaries”: according to Porter and Heppelmann, Harvard Business Review (2014)
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3.  Smart, connected product

+

+

+

2.  Smart Product

1. Product



10

5. System of systems
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management

system

farm 
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system

weather 
data 

system
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system

seed 
optimizing 

system

field
sensors

irrigation 
nodes

irrigation 
application

seed
optimization
application

farm
performance

database

seed
database

weather data
application

weather
forecastsweather

maps

rain, humidity,
temperature sensors

farm 
equipment 

system

planters

tillers

combine
harvesters

4. Product system

Your 
company

FIspace is a business-to-
business (B2B) collaboration 
platform. 
It works like a social network, 
like LinkedIn or Facebook. Once 
registered, contacting affiliates 
is simple, secure and easy. 



AGV in de landbouw (automatische navigatie)
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Gerobotiseerde bewerkingen/oogst

status veld 
sensoren

bemesting
bodem

ziektedruk
gewicht, locatie

2D maps



2D Fenotypering

Veredeling (IRS):

“machines zonder schoffelelement
voor monitoring 
planteigenschappen”
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OnkruidProductie

Sensors

Add-on

VAN MEETDATA NAAR MANAGEMENT INFORMATIE
Volledig Automatische
Schoffelmachine

Voor kwekers
Voor telers
Bedrijfsvergelijking



PRECISIETUINBOUW...

... een vorm van tuinbouw, waarbij planten heel 
nauwkeurig die behandeling krijgen die ze nodig 
hebben.

Het grote verschil met de klassieke tuinbouw is 
dat de klassieke tuinbouw per veld, kas of 
boomgaard bepaalt wat er gebeurt terwijl bij 
precisietuinbouw ongeveer per vierkante meter 
of per plant de behoefte bepaald kan worden.
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PRECISIETUINBOUW NIVEAUS

Monitoren van groei en opbrengst (ook prognose)
Monitoren van stress indicatoren
Monitoren en determinatie van ziekten en plagen
 Koppelen van data stromen om preventief te 

waarschuwen of te acteren (bv klimaat en ziekte) 
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Beeldvullende foto met titel

smart analysis 
& planning

smart 
control

Sense

ThinkAct

Precisie 
Tuinbouw

Fenotypering

Smart
Glastuinbouw

Gezonde plant sensor 
fundamentals

Smart
open tuinbouw

cirkel

smart 
sensing & 

monitoring

Precisie 
Tuinbouw

Precisietuinbouw Programma
(op de groei gemaakt...)
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Beeldvullende foto met titel

Projectleider
(WP5)

Erik Pekkeriet

WP1
Rick van de 

Zedde

WP2
Cor Verdouw

WP3
Jos Balendonck

WP4
Carolien Zijlstra

WP5
Erik Pekkeriet

Stuurgroep

Stuurgroep Stuurgroep Stuurgroep Stuurgroep

Bedrijven

Precisietuinbouw Programma
(Publiek Private Samenwerking)

Overheid
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Gerobotiseerde oogst (paprikas)

Van simulatie naar real-time 3D-
segmentatie en “oog-hand” sturing.
Man-in-the-loop / trainen robots



Fenotypering (3D-technieken)



Vruchtsegmentatie met deap-learning



Plaag- en ziektedetectie



Tulip Breaking Virus

Elisa

Crop expert

Image 
analysis



What’s Next ?

Erik.Pekkeriet@wur.nl

http://precisietuinbouw.nl/

Precisie Tuinbouw is een publiek-privaat

samenwerkingsproject lopend van 2017 

t/m 2010 binnen de topsector Tuinbouw

en Uitgangsmaterialen in opdracht van 

het Ministerie van EZ (TU-16028). 
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