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Demografie van de fruitteelt 

• Vergrijzing van de ondernemers (sector 
niet aantrekkelijk voor jongeren) 

• Aantal bedrijven neemt af 

• Areaal min of meer stabiel 

• Gemiddelde bedrijfsomvang groeit 

Economisch

• Arbeid wordt schaars en duur 

• Rendement van veel bedrijven onder druk 

• Ketens stellen steeds meer eisen 

Politiek

• Wil af van chemische gewasbescherming 

• Risicomijdend beleid in relatie tot 
voedselveiligheid, omwonenden etc. 

• Footprint van voedselproductie moet 
omlaag 

Ecologisch

• Klimaatverandering 

• Zorgen over biodiversiteit 

• Zorgen over waterkwaliteit 

Sociaal maatschappelijk

• Omwonenden eisen schone leefomgeving

• Burgers vragen sector zorgvuldiger om te 
gaan met het milieu

• Consumenten willen meer transparantie

Technologisch

• Teelt wel gemechaniseerd niet 
geautomatiseerd

• Andere sectoren stappen verder

• Wereldwijd stroomversnelling 
ontwikkelingen



2016: conclusies gesprekken teelt & techniek

• Oplossingen nodig voor emissiebeperking

• Arbeid steeds duurder en schaarser

• Management op gevoel (geen datagebruik)

• Fruitteelt loopt achter op andere landbouwsectoren

• Sector niet aantrekkelijk voor de jeugd



Hoe het begon……



Weerstand 

“angst voor het onbekende!”



Eerste reacties van fruittelers:
Vragen / opmerkingen: 
- Waar moeten we beginnen?
- Waarom niet nog even wachten?
- Dit soort technologie is veel te duur voor ons.
- We hebben het eerder geprobeerd, toen werd het niks. 
- We kunnen deze ontwikkelingen niet betalen. 

En ook:
- We hebben oplossingen nodig voor dure / schaarse arbeid.
- Technologie kan helpen bij verduurzaming teelt. 



Hoe het begon….

Opdracht aan WUR van NFO, FME, Fedecom, 
Tuinbouw Digital -> maak een technologie roadmap 
voor de fruitteelt

June 27, 2016





programma

PPS
Demo’s



Fruit 4.0 in het kort





Waar staan 
we nu?



Waar staan we nu (1)

• Telers zien de mogelijkheden

• Technologische ontwikkeling krijgt sectoraal prioriteit

• Techniekbedrijven zijn in beweging gekomen 

• Erkenning ook buiten de sector 

• Het project is uitgebreid 2019 / 2020

o Boomvormen 

o Ontwikkeling Akkerweb

o Ontwikkeling taakkaart voor precisiespuit 

o Real time oogstregistratie 



Waar staan we nu (2)

• Bloesem- en vruchtdetectie (appel) gaat steeds beter

• Boomgroei kunnen we monitoren = 1e stap(je) naar spuiten 

o.b.v. boomvolume 

• We kunnen veel informatie herleiden naar rijen in het perceel 

• Eerste 2D taakkaart voor precisiespuit in Akkerweb wordt nu 

getest 

• Precisiespuiten voor fruitteelt is dichterbij gekomen (H.S.S.) 

• Munckhof komt met een Pluk-O-Trak die:

• Inzicht geeft in oogstprestatie

• Tijdens het oogsten informatie verzameld 



Aanpassing Pluk-O-Trak



Posities voorraadkisten in boomgaard
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35 bakken

38 bakken

35 bakken

Start

Eind

Boomgaard Elstar: ca. 0,5 ha

Proeftuin Randwijk



Informatie sorteerlijn

• Informatie per individuele appel

• Aantal appels met vruchtrot

• Aweta-parameters

• (Gewicht, maat, blos, klasse, etc)

• Data teruggerekend naar kistniveau

• Toekomst: automatische kistlabeling (RFID, …)
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Opbrengst per pluk: detail
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Aantal vruchten / m boomrij

Pluk 1 Pluk 2 Pluk 3 Totaal (cum)



Blosoppervlak (%)
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Pluk 1 Pluk 2 Pluk 3 Totaal (gem)



Totale oogst (vergelijking 2017/2018)
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Totale oogst (kg/m)

2017 2018



Aantal vruchten (vergelijking 2017 / 2018)
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Aantal vruchten / m boomrij

2017 2018



Vruchtrot; handmatig uitgwerkt
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2017: sortering op 29 november

2018: sortering op 9 en 15 oktober

2017 (totaal) 2018 (totaal )



Stand van zaken bouw precisie spuit



Ambitie



Wij werken momenteel aan: 

• PPS Sensing the Soil

• PPS Innovatieve Emissieloze spuittechniek 4.0 

• PPS Onkruidbeheersing zonder chemie 

• Voor na 2020 een vervolg op Fruit 4.0 

Interesse om mee te doen?
Ideeën waar de fruitteelt iets aan heeft? 

Bel of mail:
phoogervorst@nfofruit.nl
Tel: 06-27352224

mailto:phoogervorst@nfofruit.nl


Wat wil de sector:

• Minder arbeid / arbeidskosten

• Optimalisatie van de opbrengst per hectare

• Minder verspilling in de keten 

• Minder gebruik van GWB 

• Efficiënt gebruik van meststoffen

• Tracking en tracing verbeteren 



Ambitie 2020 – 2025 – 20??
• 2020 - 2025: Goed ontwikkelde sensing technologie van wortelpunt tot boomtop

• 2020 - 2025: Precisieteelt per boom:

• Precisiespuiten per boom op meerdere lagen  

• Bodembeheer per bomenrij  

• Etc.

• 20??  Nieuwe aanplanten ingericht op precisieteelt 

• 2020 - 2025: DATA: Teelt-, oogst- en keteninformatie van bloemknop tot winkelschap 

• Opbrengstoptimalisatie van percelen (kwaliteit en kwantiteit)

• Betere verkoopplanning = minder verspilling 

• Transparantie in de keten (tracking & tracing) 

• 20??: Multifunctionele robots op autonome platforms voor: 

• Spuiten (dunnen en GWB)

• Snoeien

• Bemesten 



Datamanagement is de smeerolie 
om deze technologische ambities 
voor de fruitteelt mogelijk te 
maken.
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