
 

Op woensdag 11 september van 9.30 tot 12.30 uur zal het slotevent PPL plaatsvinden 
voor betrokkenen bij het Programma Precisie Landbouw (PPL). Initiatiefnemers, 
uitvoerende partijen, stuurgroepleden en andere betrokkenen zullen in een besloten bijeenkomst in 
de VIP ruimte van Potato Europe 2013 het programma gezamenlijk afsluiten. Op dit moment zijn 
we met de beursorganisatie in gesprek om onze bijeenkomst te integreren met het bezoek van 
onze staatssecretaris Sharon Dijksma.   
 

Ik wil u verzoeken om deze datum in uw agenda te noteren. Aansluitend is er in de middag 
de mogelijkheid om onze PPL akker (demoveld) te bezoeken en andere niet PPL activiteiten te 
bekijken. 
  
Voor het brede publiek zullen de resultaten van PPL in beeld worden gebracht op diverse manieren. 
Bij de entree van de beurs zal PPL door een stand met visuele aspecten de aandacht van de 
bezoekers voor innovaties op het gebied van precisielandbouw ontlokken. Eenmaal op het 
beursterrein kan men kennisnemen van de innovaties op de PPL akker. De PPL akker is een 
“demonstratieakker” waarop allerlei vormen van precisielandbouw en emissiebeperkende 
technieken worden getoond.  

Er worden op woensdag 11 en donderdag 12 september in twee respectievelijk drie 
demonstratieronden een veelheid aan activiteiten getoond aan het publiek. Het demoprogramma 
wordt gevuld met technieken die in het kader van het Programma Precisie Landbouw (PPL) zijn 
ontwikkeld. Een greep uit de demonstraties: 

1. Nieuwste gewassensingtechnieken.  
2. Sensorgestuurde machines en emissie arme (rijen)bemestings- en spuitsystemen.  
3. Autonoom rijdende tractor.  
4. Opnames van hyperspectraalbeelden vanuit het vliegtuig.  
5. Bemestingsniveau’s in aardappelen in beeld met handsensoren.  
6. Satellietopnamen en unmanned aerial vehicle (UAV) beeldopnamen van het naburige 

aardappelperceel. 
 
Wat betreft het programma van het slotevent in de ochtend van woensdag 11 september zullen 
ook de initiatiefnemers een rol krijgen. Het programma wordt komende weken verder vorm 
gegeven. U ontvangt daarover nog bericht.  
 
Met vriendelijke groet, 
  
Programmateam PPL	  


