
Terug van ‘down under’ – Precisielandbouw en ICT in Nieuw-Zeeland 

Lid van de programmaleiding Sjaak Wolfert is terug van weggeweest en heeft zijn ervaringen 
met precisielandbouw in Nieuw-Zeeland beschreven voor PPL.  

Landbouw in Nieuw-Zeeland – verschillen met Nederland 

Voordat ik in de details dook, leek het me een goed plan om eerst een globale indruk te krijgen van de 
landbouw in Nieuw-Zeeland . Daarvoor heb ik een heel aantal bedrijven bezocht, waarbij ik regelmatig 
achterop een quad werd rondgeleid over het bedrijf. Prachtig! 

 

In vergelijking met Nederland zijn er veel verschillen. Zo is bijvoorbeeld schapen- en rundvleessector 
erg groot terwijl deze in Nederland niet echt belangrijk is. De zuivelsector is het meest dominant en 
neemt nog steeds toe, ten koste van andere sectoren, waaronder de akkerbouwsector, die reeds vrij 
marginaal is. Een verschil aan de andere kant is dat er nauwelijks intensieve veehouderij (varkens, 
kippen, etc.), is terwijl dat in Nederland natuurlijk weer veel groter is. Aangaande de dierlijke productie 
in het algemeen is een groot verschil dat het grotendeels weide-gebaseerd is, met slechts een gering 
aandeel voer dat verbouwd wordt (mais, brassicacea, etc.) en geïmporteerde (kracht)voer. 

Zoals gezegd is de akkerbouwsector relatief klein en in vergelijking met NL is er een hoge diversiteit in 
gewassen. Vooral de productie van zaaizaad, met een hoge toegevoegde waarde maar ook hoge risico's, 
is een belangrijke sector. Fruitteelt (kiwi-, pitfruit en ook wijnbouw) is ook een belangrijke sector, maar 
daar heb ik me verder niet zoveel in verdiept. 

Een laatste belangrijk verschil is het klimaat. De zomer is wel enigszins vergelijkbaar met Nederland 
maar de winter is vrij mild, waardoor in grote delen van het land het groeiseizoen feitelijk continu 
doorloopt. De meeste koeien worden bijvoorbeeld helemaal niet opgestald. De hoeveelheid neerslag kan 
enorm verschillen per regio met uitschieters van 8000 mm in het zuidwesten.  

Economische positie: landbouw is big business 



Na een aantal crises in de vorige eeuw, werd besloten om alle subsidies te stoppen en na een kleine 
periode van pijn, zijn de Nieuw-Zeelandse boeren nu trots dat ze in staat zijn om voor de wereldmarkt 
produceren, zonder subsidies. Dit is natuurlijk een heel andere situatie dan in NL en Europa; hier werd 
soms nog wel eens meewarig over gedaan. Samen met het feit dat ongeveer 40% van het BNP 
gebaseerd is op de landbouw, maakt het de economie als geheel ook wel kwetsbaar en afhankelijk van 
globale marktontwikkelingen, die de laatste jaren nogal grillig zijn. Er is een vergelijkbare trend 
waarneembaar naar een grotere bedrijfsomvang, maar de gemiddelde bedrijfsgrootte is sowieso veel 
groter dan in NL: het begint bij 300 ha. Er zijn ook meer multi-holdings, waarbij de eigenaar(s) zelf niet 
altijd direct meer betrokken is/zijn bij de bedrijfsvoering. Er zijn ook een paar zeer grote, dominante 
bedrijven zoals Landcorp (staatseigendom) en Silver Fern Farms. Hoewel dit een verschil is met 
Nederland, zie je dat de individuele bedrijven toch vaak gemanaged worden door een familie, dus wat 
dat betreft is het nu ook weer niet zo heel anders. Maar uiteindelijk zijn het grote beleggers die een 
grote stempel drukken op de sector. Recentelijk is daar buitenlandse inmenging (m.n. China) 
bijgekomen, wat tot de nodige discussie leidt.  

Het groene imago van Nieuw-Zeeland? 

Nieuw-Zeeland adverteert graag met het imago van groene en ongerepte natuur. Het toerisme is naast 
de landbouw dan ook de tweede belangrijke bron van inkomsten. En hoewel het waar is dat het een heel 
mooi, groen land is, moeten de meeste Nieuw-Zeelanders toegeven dat er een aantal ernstige 
milieuproblemen zijn, vooral gerelateerd aan agrarische activiteiten. Het heuvelachtige land en tal van 
rivieren en stroomgebieden, soms in combinatie met een relatief harde bodemlaag, maakt dat in tijden 
van neerslag er een hoog risico is op erosie door run-off en -uitspoeling. Dit probleem is onlangs erger 
geworden met de toename van de melkveehouderij die bekend staat om zijn hoge turn-over rate van 
nutriënten. De ernst van dit probleem is erkend door de overheid en de landbouwsector zelf en er wordt 
nu veel aandacht besteed aan nutriëntenbeheer, hoewel er nog veel verbeterd moet worden. Vanwege 
het economisch belang van de agrarische sector en betrokkenheid en afhankelijkheid van veel inwoners, 
is het soms moeilijk om de juiste beleidsmaatregelen door te voeren. Sommigen verwachten dat wat dat 
betreft er veel meer druk zal komen van de buitenlandse markten via certificering (bijvoorbeeld 
GlobalGAP, BRP, enz.) die duurzame praktijken vereisen. 

Kennis, technologie en Precisielandbouw 

Over het algemeen is het niveau van kennis en technologie is vergelijkbaar met Nederland, hoewel het 
opleidingsniveau van de Nederlandse boeren denk ik wel wat hoger is. Er is een vergelijkbaar modern 
systeem van privaat en publiek onderzoek. Een aardig verschil was wel bijvoorbeeld 
kunstmesttoediening. Dat werd veelal gedaan met kleine vrachtwagens die over het land rijden. In de 
steilere gebieden gebeurd het met een vliegtuigje (top-dressing). Je zou zeggen dat precisielandbouw 
ver te zoeken is, maar tijdens een demodag kwam ik een variant met een helikopter tegen die op basis 
van GPS toch ook weer variabel kon doseren. 



 

Ik was dus natuurlijk vooral geïnteresseerd in Precisielandbouw. Ik concludeerde dat in de akkerbouw de 
stand van zaken redelijk vergelijkbaar is. Er is een relatief kleine groep boeren die experimenteren met 
allerlei sensoren en zijn ze net als ons op zoek naar kennis hoe de gegenereerde informatie kan worden 
gebruikt voor een betere besluitvorming. Basistechnologie zoals GPS en auto-tracking zijn al aardig  
gemeengoed geworden.  

 



In de melkveehouderij, is de mate van precisie toch wel veel lager. Als ik vertelde over ‘individual cow 
management’  keken ze me toch wat vreemd aan. Maar goed, vanwege de grotere schaal, het weide-
gebaseerde systeem met laag gebruik van (kracht)voer is dit veel complexer om toe te passen en 
waarschijnlijk minder relevant. 

Het gebruik van ICT – vergelijkbare situatie met Nederland 

Naast het verkrijgen van inzicht in de agrarische productie in het algemeen, heb ik veel tijd besteed aan 
het onderwerp van de ICT-integratie in de agrarische sector. Hiervoor kreeg ik een uitgelezen kans door 
de betrokkenheid bij een officieel project aangaande een inventarisatie van het farm management tools 
dat was ingebed in het onlangs gestarte ‘Centre of Excellence in Farm Business Management’ . In dit 
project wilden ze graag gebruik maken van mijn expertise en ervaring in Nederland en Europa. Het 
onderzoek bestond voor een groot deel uit een serie interviews met verschillende belanghebbenden: 
boeren, verwerkers, ICT-leveranciers, overheid, etc. Daarnaast is er een brede inventarisatie gedaan 
wat voor tools er allemaal voorhanden waren en in welke mate die gebruikt werden. 

Dit leverde een hele waslijst aan tools op en interessante informatie aangaande verdere ontwikkelingen 
op dit gebied. Hoewel er accentverschillen zijn, is mijn algemene conclusie dat de situatie redelijk 
vergelijkbaar is met de Nederlandse. De software-ontwikkeling is behoorlijk gefragmenteerd en de 
integratie is ver te zoeken. Een bekend probleem wat ik bijvoorbeeld hoorde, was dat de data van de 
Trimble computer in de trekker moeilijk of niet waren te importeren in het gebruikt farm management 
systeem. 

 

Tegelijkertijd was er een actieve groep rondom ‘Farming in the Cloud’ die streven naar een situatie waar 
allerlei landbouw-apps op een flexibele manier via internet geïntegreerd zijn. Ik heb gezegd dat wij dat 
in Nederland en Europa ook graag willen en er dus wat dat betreft een goede basis voor verdere 
samenwerking ligt. 

De resultaten van het project zijn gepubliceerd in een rapport, dat momenteel beschikbaar is als concept 
(zie ook: http://www.linkedin.com/groups/Dairy-Farming-in-Cloud-towards-



2894666.S.50687329?qid=ed582095-c016-4fc5-a601-c0502ea074bd&trk=group_most_popular-0-b-
ttl&goback=%2Egna_2894666%2Egde_2894666_member_55998711%2Egmp_2894666). 

Conclusie: goede basis gelegd voor samenwerking 

Ik kan niet anders concluderen dat mijn sabbatical in velerlei opzichten geslaagd is geweest. We hebben 
genoten van het mooie land en ik kan weer met een frisse geest het werk in Nederland oppakken. Ik 
heb een mooie kijk in de keuken mogen hebben van de landbouw in Nieuw-Zeeland met bijzondere 
aandacht voor Precisielandbouw en ICT. Daarbij heb ik een waardevol netwerk opgebouwd en mogelijk 
dat daar in de toekomst nog weer mooie dingen uit voortkomen. 

Voor wie wil, ben ik graag bereid uitgebreider over onze avonturen te vertellen onder het genot van een 
biertje bij de BBQ. 

 


