
Initiatiefnemers in PPL zijn:           1,2 = initiatiefnemer in 1e en/of 2e tranche

Agrariërs Mechanisatie Dienstverlening/Onderwijs Verwerkers
Aardbeientelers West Brabant 2 Agco 1,2 Agerland / Agrarische Unie 1 Nedato 1

Bio SBF 1 Homburg machinehandel 2 Agrifirm 1,2 Suiker Unie 1

Bio Trio 1,2 JN 2 Agritip BV 1,2

Bio Zeeland 1 Kverneland 1,2 BLGG 1,2

Bollentelers Noord-Holland 2 KWH Holland 2 CZAV 1,2

Hamster / D. Wage 1,2 Mijno van Dijk 2 Groene Kennis Coöperatie 1,2

H. Pol 1 Rometron 2 Het Nieuwe Telen (QMS) 1,2

H-Wodka 1,2 SBG Innovatie 2 Landbouw Communicatie B.V. 1

KMWP 1,2 Steketee 1,2 Landbouw Communicatie B.V. / Slootsmid 2

Precisielandbouw Oost Drenthe 2 Tyker Technology 2 ZLTO 1,2

Precisietuinbouw Oost Brabant 2

Spinof/Hogeland/Wadden/M. van Dijk 1

Vaalburg 2

Van den Borne 1,2

Wieringermeer Precies 1

Wiski 1,2

De eigen investeringen die door PPL zichtbaar worden 

gemaakt, leiden tot 2 effecten voor de sector:

•	directe	voordelen	en	investeringen	door	innovatie:	innovatie	

leidt tot nieuwe investeringen 

•		indirecte	voordelen	van	kennisuitwisseling	over	innovaties:	

wanneer partijen van elkaar weten dat bepaalde 

investeringen plaatsvinden, kunnen en zullen ze gebruik 

maken van elkaars expertise en hulpmiddelen. 

Meer informatie? Bel de programmaleiding:
Henny van Gurp (ZLTO Projecten)  : 06 212 124 53

Peter Paree (ZLTO Projecten) : 06 212 124 35

Sjaak Wolfert vanaf 01-08-2011 (WUR)  : 06 241 357 90

Margreet Jongema (Projecten LTO Noord) : 06 203 909 47

algemeen e-mailadres: gerard.leenaars@zlto.nl
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www.pplnl.nl

Het Programma Precisie Landbouw (PPL) wil door 

de ontwikkeling van nieuwe technieken inspelen 

op specifieke lokale (bodem)omstandigheden. 

Hierdoor wordt een optimale efficiency van 

meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, 

brandstof en water gerealiseerd. 

PPL draagt bij aan de algemene duurzaamheid-

doelstellingen en levert een bijdrage aan een 

kostenefficiëntere productie en soms zelfs 

productverbetering. PPL wil dit bereiken door 

intensieve samenwerking tussen bedrijven en 

overheid (met de zogenoemde ‘miles’-aanpak) 

rond de thema’s Controlled Traffic Farming, 

Bemesting en Gewasbescherming.

Aanpak
Initiatiefnemers (agrariërs, verwerkers, dienstverlening/

onderwijs, mechanisatie) nemen hun eigen innovatieprojecten 

in uitvoering, die door de Stuurgroep PPL qua ambitie 

en uitvoering als hoogwaardig voor de ontwikkeling van 

precisielandbouw zijn beoordeeld. 

De eigen inzet omschrijven initiatiefnemers in werkplannen 

die passen in de zogeheten vernieuwingsopgave. 

De werkplannen worden gebundeld tot vernieuwingsopgaven 

op het niveau van de thema’s Algemeen/voorwaarden, 

Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming. 

Deze plannen zijn het inhoudelijk stuurinstrument van 

het programma. In de nieuwe verzoeken wordt door veel 

verschillende partijen samengewerkt.

Reikwijdte en randvoorwaarden
De aanpak in PPL stimuleert, verbindt en versterkt initiatieven 

die direct aan de bedrijfsstrategie te koppelen zijn en past 

binnen het bredere spectrum van onderzoek en ontwikkeling. 

Goede afstemming tussen onderzoek en initiatieven in het veld 

wordt binnen PPL gewaarborgd door de kenniscoördinatoren 

(WUR) en de Stuurgroep.

Financiering en kenniseigendom zijn in PPL eenvoudig geregeld: 

Initiatiefnemers rapporteren over innovatietrajecten waarin 

zij zelf investeren (100% financiering bedrijfsleven); daaruit 

resulteren nieuwe ideeën van de initiatiefnemer(s) die 

worden vertaald naar een verzoek. Deze verzoeken worden 

uitgevoerd door derden en volledig betaald door EL&I 

(financiering 100% overheid). Het resultaat komt ten goede 

aan de hele sector. In totaal leveren initiatiefnemers een inzet 

met een waarde van € 6 miljoen. Het ministerie van EL&I 

reserveert financiering voor nieuwe verzoeken tot maximaal 

€ 6 miljoen in verschillende tranches. 

In het Programma Precisie Landbouw (PPL) investeren het landbouwbedrijfsleven en het ministerie van EL&I in 

hulpmiddelen en voorwaarden voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming. 
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