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§  Van landbouwkundige kennis tot teeltadviezen 

§ Welke rol speelt data - waarom data delen 

§  Take home message: we doen het al goed – door data te delen 
kunnen we het nog veel beter doen 

Inhoud 
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Ge kunt het stoppelveld ook om ‘t jaar laten liggen 

dat de vermoeide grond op krachten komt als braakland 

of –als het jaar gaat kenteren– gouden tarwe zaaien 

waar ge eerst de dikke, rammelende bonenpeulen 

plukte of wik met platte vruchtjes en de bittere 

lupine –brosse stelen en ritselende zaden.– 

Vertaling: Ida Gerhardt 

 

Oudheid 
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1810 Humboldt Universiteit Berlijn: Albrecht Thaer 

1839 Jean-Baptiste Boussingault, Paris Conservatorium 

1843 Rothamsted Experimental Station (Rothamsted Research) 

1876 Rijkslandbouwschool (Wageningen University & Research) 

Klassieke agronomie 
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Rothamsted	Research	e-archief Ronald	Fisher.	Wikipedia 



Hedendaagse advies 
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Modern advies – N bijmesten in aardappelen 
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Dag (1 januari = 1) 
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Post-modern: gewasgroeimodellen 

8 Uit:	Van	I;ersum	et	al.	(2003).	
EJA	18:	201-234 



Teeltadviezen a.h.v. Tipstar aardappelmodel 
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From:	Jansen	et	al.	(2003).	Report	244.	Plant	Research	InternaGonal. 



Heel veel sensoren beschikbaar 
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§  Andere modelvormen, b.v.: 
Sterk vereenvoudigd model, meta-model, regularized regression, 
random forest, Bayesian networks, neurale netwerken, deep 
learning netwerken 
 
Voordeel: alles kan beschreven worden, incl. processen die niet  
               in een gewasgroeimodel opgenomen kunnen worden 
Nadeel:    heel veel training data nodig; kans op overfitting 

§  Perspectief: gewasgroeimodellen + machine learning + big data 

“Toekomst”: meta-modellen en machine-learning 
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E-Pieper dashboard 
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E-Pieper dashboard 

Been	(2020)	pers.	comm.,	en	h;ps://subsites.wur.nl/nl/plb/PL-Projecten/DISAC/E-pieper.htm	
 



E-Pieper dashboard - detail 
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§  Digital Twins, Wageningen UR strategische investering 

§  Een digital twin is een virtuele versie van een product 

Digital Future Farm 
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“Thomas	Been	en	zijn	team	werken	aan	een	
digital	twin	van	een	akkerbouw-	of	
melkveebedrijf,	waarmee	onderzoekers	en	
boeren	de	sGkstoYringloop	zo	veel	mogelijk	
sluitend	willen	maken.	De	gebruikte	
modellen	worden	gekoppeld	aan	
bedrijfsgegevens,	sensordata,	satellietbeelde,	
en	weergegevens.”	
 
Naar:	h;ps://bit.ly/3bmhd0t 



Tijd Hoe Kennis Data Ruimtelijk Integratie 

Oudheid Kennis + - - - 

Klassiek Handleiding ++ + - - 

Modern Model +++ + + - 

Post-modern Model + data +++ ++ + -/+ 

Toekomst ML + model 
+ big data 

+++ +++ + + 

De rol van data in adviezen 
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§  20-30% besparing met moderne adviezen 

§  50% besparing mogelijk  
met betere adviezen en betere toedieningstechniek cq. robotica 

§  Individuele, specifieke adviezen zijn nodig om meervoudige doelen 
na te streven: opbrengst, kwaliteit, inkomen, biodiversiteit, 
circulariteit, sociale wensen 

Betere adviezen door data delen 
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