
CAPIGI GeoAgri 2016, die plaatsvond van 24 tot 26 mei in het World Trade
Center Rotterdam, trok een relatief kleine groep bezoekers. Dat was een mooie
stimulans voor levendige discussies gedurende de sessies. Tijdens het aanpalende
Geospatial World Forum was het overigens ook rustig.Door Remco Takken

D
e sessies waren gericht op verschillende aspecten uit de

precisielandbouwsector, wat een diversiteit aan bezoe-

kers én sprekers trok. Zo stond donderdag 26 mei in

het teken van drones, inclusief een Drone Live-Demo dag

bij PPO Westmaas, waar diverse drone-demonstraties

werden gehouden, met daarbij een informatiemarkt van 21 bedrij-

ven gericht op verschillende soorten drones. Een van de andere

dagen was meer gericht op de integratie van precisielandbouw en

de daarbij behorende succesverhalen. Dag twee had een focus op

de ontwikkelingen binnen de ruimtetechnologie, data en de daarbij

behorende ICT die de landbouwsector naar een hoger niveau tillen. 

www.capigi.eu
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Elies Lemkes, algemeen directeur van landbouworganisatie ZLTO tijdens de openingsdag 

van CAPIGI GeoAgri 2016.

Een bekend gezicht als

spreker, dagvoorzitter en

moderator bij vele natio-

nale en internationale

agri-bijeenkomsten:

Tamme van der Wal 

van Aerovision.

Al was het in beide kampen (te) rustig, de samenwerking tussen CAPIGI GeoAgri en het Geospatial World

Forum zorgde voor een nóg grotere diversiteit in presentaties en workshops en ook meer netwerkmogelijk-

heden, doordat de twee conferenties en hun doelgroepen werden samengebracht. Op de foto links Leon

Hendriks van Aerovision en rechts Han Wammes van 1Spatial.
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Fenny van Egmond van het bedrijf Medusa presenteert de resultaten 

van het Crops For Better Soil-project. De nadruk lag daarbij op een 

assessmentmethode voor de bodem die in het project is ontwikkeld. 

De methodologie combineert bodem-sensing (Agribox), open data 

(hoogte, geologie), bodemmonsters (voedingsstoffen, maar ook 

kalibratie) en bodemput-onderzoek (‘soil pit’) om zo een brede, 

gedetailleerde en complete analyse te kunnen leveren. 

Een uitgebreide update van Akkerweb kwam van Thomas Been. Akkerweb

is een geo-platform dat is ontwikkeld door Wageningen UR en de coöpera-

tie Agrifirm om gegevens over grond en gewassen op een handige en zin-

volle manier aan elkaar te knopen. Akkerweb is opgezet als een open

source-omgeving en is onafhankelijk. Iedere kennispartij kan er apps aan-

bieden, mits er valide rekenregels achter zitten. Been signaleert dat

steeds meer onderzoekers aansluiten om hun kennis en rekenregels via

het geo-platform Akkerweb te kunnen omzetten in applicaties met meer-

waarde voor telers en ketenpartijen. Het platform biedt hiermee een

mogelijkheid om kennis te laten doorstromen naar de praktijk. 

Vanuit het publiek kijkt Corné Kempenaar mee. Deze

docent/wetenschapper (Wageningen UR en CAH Vilentum

Dronten) was spreker in de track ‘mainstreaming precision 

farming’. 

Marco Schreuders van Agrovision sprak over de impact van open

data en andere recente technologieën op de producten van

Agrovision. “Boeren verbouwen gewassen, geen data. Dat doen

wij!”

Herman Krebbers van Delphy sprak zijn zorg uit over de motivatie van akkerbouwers

op het gebied van sensing data en het gebruik hiervan op het gebied van gewas-

management. Boeren weten zonder twijfel het meest van hun eigen gewassen, 

maar op technologiegebied zijn zij afhankelijk van adviseurs.
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