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Programma Precisie Landbouw (PPL) aanwezig met paviljoen, demonstraties en seminars 
 
PRECISIE LANDBOUW SPEERPUNT OP AGROTECHNIEK HOLLAND 
 
Het nieuwe Programma Precisie Landbouw (PPL) gaat zich breed presenteren op de 
eerste editie van de grote, landelijke landbouwmechanisatiebeurs AgroTechniek 
Holland, van 8 tot en met 11 september op het Walibi-terrein in Biddinghuizen.  
PPL gaat deelnemen met een eigen expositie, maar liefst 4 hectare demonstraties en 
een seminarprogramma. Speerpunten zijn Controlled Traffic Farming, bemesting en 
gewasbescherming.  
 
Initiatief van bedrijfsleven en overheid 
PPL is een gezamenlijk initiatief van het bedrijfsleven en de overheid. Het doel van dit 
programma is om krachten te bundelen om precisielandbouwtechnieken te ontwikkelen en 
toe te passen. Door rekening te houden met plaatsspecifieke omstandigheden in tijd en 
ruimte, kunnen agrarische ondernemers optimale efficiency realiseren bij het gebruik van 
meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, brandstof en water. Dit heeft als gevolg een 
hoger rendement en betere bedrijfsresultaten.  
 
Presentatie innovatieve initiatieven 
Deelnemers aan het Programma Precisie Landbouw (agrariërs, verwerkers, dienstverleners, 
machinebouw en onderwijs) gaan hun precisie ontwikkelingen aan de bezoekers 
presenteren. In de stand van PPL wordt naast de presentaties en een centrale PPL 
informatielounge een ‘walk in - walk out’ seminarruimte gerealiseerd. Buiten op het 
demonstratieveld wordt een aantal innovatieve technieken in de praktijk gedemonstreerd. 
Deze initiatieven hebben betrekking op de onderwerpen Controlled Traffic Farming, 
bemesting en gewasbescherming. 
 
Samenwerking 
PPL ging afgelopen voorjaar van start voor een periode van vier jaar. In het PPL investeren 
het landbouwbedrijfsleven en het ministerie van LNV in hulpmiddelen en voorwaarden voor 
innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming. De deelnemende 
partijen werken nauw samen en worden hierin gefaciliteerd door de programmaleiding 
bestaande uit Peter Paree en Henny van Gurp (ZLTO Projecten), Margreet Jongema 
(Projecten LTO Noord) en Sjaak Wolfert (Wageningen UR).  
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Noot voor de redactie: 
Meer informatie over het Programma Precisie Landbouw kunt u verkrijgen bij: Bianca 
Domhof en Margreet Jongema van LTO Noord Projecten, telefoon 088 888 66 77 of  
mjongema@projectenltonoord.nl, bdomhof@projectenltonoord.nl 
 
Meer informatie over AgroTechniek Holland is te vinden op www.agrotechniekholland.nl of 
bij Ingrid Looijmans, looijmans@agrotechniekholland.nl, tel. 030-7509809 of 06 54680742. 

 


