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Klimaatslim met precisielandbouw

Ben Schaap en Herman Schoorlemmer – Wageningen Plant Research 

Corne Kempenaar, Kees Lokhorst, Jouke Oenema, Jan Verhagen, Ard van den 

Nieuwenhuizen, Hein Korevaar, Frits van Evert

AgriFood Top Symposium, 5 juni 2019, Amersfoort

▪ Opwarmer voor discussie Herman Schoorlemmer

▪ Toekomstig klimaat

▪ Impact klimaatverandering op de sector

▪ Adaptatiemaatregelen

▪ Presentatie klimaatslimme precisielandbouwvoorbeelden

▪ Discussie met zaal over mogelijke kansen van precisielandbouw voor

mitigatie én adaptatie

Inhoud
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Welke goede voorbeelden kent u van klimaatslimme
(precisie)landbouw?

*Zoek even contact met uw buur en bespreek in 5 minuten wat voor u goede

voorbeelden zijn van klimaatslimme precisielandbouw?

Opwarmer voor discussie
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Blik op de toekomst

Blik op ‘volgende week’ met de kennis van 2018
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Zomerneerslag Klimaatimpacts landbouw en adaptatie

Veranderende extremen en ziekten en plagen

AgroClimateCalendar: change in frequencies of climate factors for seed potato in potentially vulnerable 

months in scenario G+ (light grey) and W+ (grey) for the period around 2040 (based on KNMI ’06)

Erwinia spp.

minder lastige
omstandigheden
voor bestrijden van 
Fythophthora
infestans

Doorwas

Hittegolf: Doorwas in aardappel

▪ Klimaatverandering Landbouw Noord-Nederland, 17 gewassen en 6 regio’s

▪ Conclusie, de meeste sectoren kunnen zich aanpassen aan

klimaatverandering, zetmeelaardappelteelt zwakker

● Extremen; aandacht voor innovatie om schade te voorkomen

● Ziekten en plagen; het is vaak niet bekend hoe groot het probleem

kan worden en wat de eventuele schade zal zijn, beheersing van 

‘vector borne diseases’ heeft aandacht nodig (ook vanwege relatie

humane gezondheid)

● Waterbeheer, regionale beslissingen over waterverdeling

Risico Nederlandse landbouw in een veranderend

klimaat
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Precisielandbouwoplossingen voor adaptatie en

mitigatie

Precisielandbouw is een bedrijfsmanagementvorm waarbij gewas-planten en 

boerderijdieren heel nauwkeurig die behandeling krijgen die ze nodig hebben, optimaal

naar ruimte en tijd, binnen economische en maatschappelijke randvoorwaarden

Onderdelen bij het toepassen van precisielandbouw:

- detectie (data)

- beslissen (plaatsspecifiek) 

- uitvoeren (robotics)

- evalueren

- liefst zo autonoom mogelijk en met hoge resolutie
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Neerslagschade in beeld met satellietbeelden 

(groenmonitorbeelden 2016, PL2.0 1c project)

Suikerbietenperceel 

nabij Deurne in 2016

Suikerbietenperceel nabij 

Deurne in 2014

Groei-achterstand

Droogte in beeld met satellietbeelden

(Groenmonitorbeelden 2018, PL2.0, lagere

NDVI is minder groei/opbrengst)

15

Ontwikkeling model (bodemvochtbalans) en app 

(Beregeningssignaal) voor waterbeheer op 

perceelniveau

http://beregeningssignaal.zl
to.nl/

Vaste-rijpadensystemen en routeplanning (via 

GAOS)

Organische stof vastlegging kruidenrijk grasland
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http://beregeningssignaal.zlto.nl/
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Precisielandbouw melkveehouderij: Grass4Farming
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Beheersing ziekten en plagen

▪ Weervoorspelling cruciaal

▪ WUR heeft global weather data in 

geo-platform

▪ Toepassing bij beheersing van 

bijv. aardappelziekte

(Phytophthora infestans)

Data-gedreven beheersing aardappelziekte (PL2.0 

en meer)
Klimaatdata,                     

gemeten, 
voorspeld, 

bodemvocht

Blight module WUR 

geeft timing advies en 

“middel”

Blight module via 

Agrifirm interface 

naar Akkerweb

FMIS: 
teeltregistratie

data (teeltbericht)

Fungicide data, 
Bijv. Euroblight en

afbraaksnelheid

VRA: Biomassa data 
(NDVI, WDVI, S1, ...)

Ras- & 
Pathogeen

eigenschappen

VRA rekenregels geven

VRA on-the-go of 

taakkaart

Beheersing aardappelziekte via DSS en VRA-kaart fungiciden

ANIMAL HEALTH DISEASES

•Lameness

•Mastitis

•Respiratory disease

•Gastrointestinal 
disease

•..

•PRSS

•Q-fever

•Hepatitis E

•Rift Valley fever

•West Nile virus

•..

•(African) Swine 
Fever

•FMD

•Aviary Influenza

•Rabies

•.. Highly 
contagious 
with legal 
monitoring 

Zoonosis

(human-

animal)

Farm 
related 

diseases

Afbeelding: Kees Lokhorst

ANIMAL HEALTH TRENDS

Curative Preventive Risk based

Afbeelding: Kees Lokhorst
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Milk 

yield

Milk 

temperatu

re

Electrical 

conductiv

ity

Activity Concentr

ate intake

Oestrus -/0 + 0 + -/0

Mastitis - + + 0 -/0

Other 

infectious 

diseases

- + 0 - -/0

Metabolic 

diseases

- 0 0 - -

Lameness - 0 0 - -/0

Afbeelding: Kees Lokhorst Afbeelding: Ard vd Nieuwenhuizen
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▪ In de toekomst kijken is uitdaging

▪ Klimaatslim; mitigatie én adaptatie

▪ Sterke sectoren Nederland, innoveren blijft belangrijk

Samenvattend
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● Nationale Adaptatie Strategie (NAS) 

● Klimaatwet en klimaatakkoord

● Klimaattafel landbouw en landgebruik

(3.5MT)

● Programmeringstudie topsectoren

● A: Kringlooplandbouw

● B: Klimaatneutrale landbouw 

en voedselproductie

● C: Klimaatbestending landelijk 

en stedelijk gebied

Vooruitblik
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● Praktijknetwerken klimaatadaptatie

open teelten (PPS partner?)

● Nieuwe topsector projecten rond

klimaatadaptatie

● Nieuwe 2021 klimaatscenario’s

Welke goede voorbeelden kent u van klimaatslimme
(precisie)landbouw?
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Bedankt voor uw

aandacht!
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Ben Schaap

ben.schaap@wur.nl
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