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AdvertorialTester, Java- of .Net-specialist?
Kom dan op 3 juni naar het BD Kenniscafé over big data van de Belastingdienst. En ontdek meer over Linked
 Data, Cloud, Testing en App-ontwikkeling bij de Belastingdienst. Tijdens speeddates en een borrel willen we jou
 ook graag leren kennen.
Meld je nu aan!
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CWI berekent straks oogst per vierkante meter
 01-05-2014 10:52 | Door Pim van der Beek | Er zijn 2 reacties op dit artikel | Permalink

Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) neemt deel aan een Europees
 onderzoek naar precisielandbouw. Het gaat om het onderzoeksproject Linked
 Open Earth Observation Data for Precision Farming (LEO). Daarin bundelen
 onderzoekers van het CWI en de universiteit van Athene hun krachten. Samen
 met partners uit de ict en landbouw ontwikkelen ze een applicatie voor
 precisielandbouw. Daarbij worden bijvoorbeeld gps-gegevens gekoppeld aan
 data over bodemkwaliteit en het afstemmen van bemesting.

CWI: 'Bij precisielandbouw, een geavanceerde vorm van landbouw met gebruik van gps, satellietwaarnemingen en
 met computers uitgeruste tractoren, wordt het landbouwproces zo nauwkeurig en efficiënt mogelijk uitgevoerd. Dit
 vindt plaats door gegevens uit aardobservaties af te leiden en slim te combineren met andere geospatiale bronnen
 zoals kadastrale gegevens, gegevens over de kwaliteit van de grond, vegetatie en beschermde gebieden.'

Op basis van de applicatie ontstaat informatie die de landbouwer helpt bij het maken van afwegingen tussen maximale
 opbrengst, gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen en bescherming van het milieu.

CWI-woordvoerder Karin Blankers: 'Uitdaging van het onderzoeksproject is het samenbrengen van verschillende
 informatiebronnen tot een hoogwaardig advies. Samen met high tech bedrijven Space Applications Services, Vista en
 industriële partner PC-Agrar, worden softwaretools ontwikkeld die het gebruik van aardobservatiegegevens en de
 koppeling met ruimtelijke data ondersteunen. Een sterk complicerende factor hierin zijn de verschillende typen en
 formaten van data; van satellietbeelden tot relationele tabellen.

Nasa en ESA
Als grote voordeel noemt Blankers dat aardobservatiedata steeds vaker door organisaties als ESA en Nasa
 beschikbaar wordt gesteld voor publiek.

Onderzoekers van het CWI gaan in het onderzoeksproject de verschillende databronnen combineren, omzetten in rdf-
formaat (resource description frameworken) publiceren als Linked Open Data. Voor het omzetten van de data naar
 een semantische datastandaard als rdf wordt gebruik gemaakt van de door CWI ontwikkelde database technologie
 MonetDB. Daarnaast ontwikkelen de bedrijven een precisielandbouw-applicatie waarin data wordt verwerkt tot
 hoogwaardig landbouwadvies. Als onderdeel van het project worden workshops met gebruikers georganiseerd om
 hun behoeftes en eisen in kaart te brengen.

Het project LEO past binnen het streven van Europese en Amerikaanse overheden om steeds meer data publiek
 toegankelijk te maken, te koppelen en te (her)gebruiken. De rdf-standaard is ontwikkeld om open data te beschrijven
 en modelleren en hergebruik te ondersteunen.
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Een erg goed initiatief, landbouw wordt steeds meer 'connected'. In de VS wordt met behulp van GPS op grote
 schaal al veel geautomatiseerd geoogst, maar dit gaat een stap verder. Additioneel zouden ook sensoren

1

1

4

4

1

2

5

5

08-05   Pink Elephant helpt Vitree met private cloud

08-05   EMC zet in op software en derde platform

08-05   ADP Streamline haalt mijlpaal van honderd landen

08-05   Detron levert cloudoplossingen via Evoswitch

07-05   Ansys koopt Spaceclaim om 3D-modellering

07-05   T-Mobile Nederland strikt tijdelijke baas voor...

07-05   Orange Business Services levert Dacom M2M

07-05   KNVB zet virtual reality in bij trainingen Oranje

07-05   RAM neemt nieuw datacenter in gebruik

07-05   ACM onderzoekt Reggefiber-overname KPN

07-05  Nieuwe versie Ansys HFSS vrijgegeven

07-05  KNVB zet virtual reality in bij trainingen Oranje

07-05  'Bedrijven hebben geen big data-strategie nodig'

06-05  IND kiest Capgemini voor beheer Indigo

06-05  Cordys vormt procesmotor Opentext

02-05  Sitecore werft .NET-talent via nieuw platform

02-05  Servicenow presenteert online platform Share

02-05  Don’t be an app hole…

02-05  Digiduck leert kinderen programmeren

29-04  Tijd om een Transformer te worden

Gesponsorde link(s)

14-03-14  Landbouw 4.0: ICT verhoogt graanoogst

10 aspecten om rekening te houden
 met Mobile Content Management
De mobiele werkplek is tegenwoordig eerder
 regel dan uitzondering. Volgens Philadelphia
 Business Journal is het mobiele......

WordPress-websites versnellen 
IT terug in de driver’s seat 

Reacties op dit artikel

 Rik Opdam, 01-05-2014 13:39

Meer Nieuws

Meer Development

Gerelateerde artikelen

Whitepapers Development

http://profile.computable.nl/nieuw_wachtwoord.php
http://profile.computable.nl/nieuw_wachtwoord.php
http://profile.computable.nl/registreer.php
http://www.computable.nl/overzicht/alle_artikelen/1471081/alle-artikelen.html
http://www.computable.nl/overzicht/alle_artikelen/1471081/alle-artikelen.html
http://www.computable.nl/overzicht/community/2510538/overzicht.html
http://www.computable.nl/overzicht/community/2510538/overzicht.html
http://www.computable.nl/overzicht/carrire/2980766/overzicht.html
http://www.computable.nl/overzicht/carrire/2980766/overzicht.html
http://www.computable.nl/overzicht/topics/1444618/alle-topics.html
http://www.computable.nl/overzicht/topics/1444618/alle-topics.html
http://itknowledgebase.computable.nl/
http://itknowledgebase.computable.nl/
http://www.computable.nl/overzicht/meer/2509614/overzicht.html
http://www.computable.nl/overzicht/meer/2509614/overzicht.html
http://www.computable.nl/overzicht/service/1458268/informatie--contact.html
http://www.computable.nl/overzicht/service/1458268/informatie--contact.html
http://www.computable.nl/
javascript:setUrl1()
javascript:setUrl2()
javascript:setUrl3()
http://www.computable.nl/
http://www.computable.nl/overzicht/alle_artikelen/1471081/alle-artikelen.html
http://www.computable.nl/overzicht/alle_artikelen/250449/nieuws.html
http://www.computable.nl/overzicht/topics/1277180/development.html
http://adclick.g.doubleclick.net/aclk%253Fsa%253DL%2526ai%253DBlw210IJrU9T3D8ym-wb6t4GQAcqrmcEGAAAAEAEgoqCcJDgAWJqT8NKkAWCRhJOF_BeyARF3d3cuY29tcHV0YWJsZS5ubLoBCWdmcF9pbWFnZcgBCdoBdmh0dHA6Ly93d3cuY29tcHV0YWJsZS5ubC9hcnRpa2VsL25pZXV3cy9kZXZlbG9wbWVudC81MDcyNDM3LzEyNzcxODAvY3dpLWJlcmVrZW50LXN0cmFrcy1vb2dzdC1wZXItdmllcmthbnRlLW1ldGVyLmh0bWypAvjjBfdUZbc-wAIC4AIA6gIsNzQ1NS90d2t2bnUtbmwvY29tcHV0YWJsZS90b3BpY3MvZGV2ZWxvcG1lbnT4AvfRHpADjAaYA8gGqAMB0ASQTuAEAaAGHw%2526num%253D0%2526sig%253DAOD64_1HbqvHUmuIQa5-c210pVkjTU10Xg%2526client%253Dca-pub-6210036066747615%2526adurl%253Dhttp://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=tf&c=20&mc=click&pli=9738294&PluID=0&ord=77564250
http://adclick.g.doubleclick.net/aclk%253Fsa%253DL%2526ai%253DBlw210IJrU9T3D8ym-wb6t4GQAcqrmcEGAAAAEAEgoqCcJDgAWJqT8NKkAWCRhJOF_BeyARF3d3cuY29tcHV0YWJsZS5ubLoBCWdmcF9pbWFnZcgBCdoBdmh0dHA6Ly93d3cuY29tcHV0YWJsZS5ubC9hcnRpa2VsL25pZXV3cy9kZXZlbG9wbWVudC81MDcyNDM3LzEyNzcxODAvY3dpLWJlcmVrZW50LXN0cmFrcy1vb2dzdC1wZXItdmllcmthbnRlLW1ldGVyLmh0bWypAvjjBfdUZbc-wAIC4AIA6gIsNzQ1NS90d2t2bnUtbmwvY29tcHV0YWJsZS90b3BpY3MvZGV2ZWxvcG1lbnT4AvfRHpADjAaYA8gGqAMB0ASQTuAEAaAGHw%2526num%253D0%2526sig%253DAOD64_1HbqvHUmuIQa5-c210pVkjTU10Xg%2526client%253Dca-pub-6210036066747615%2526adurl%253Dhttp://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=tf&c=20&mc=click&pli=9738294&PluID=0&ord=77564250
http://adclick.g.doubleclick.net/aclk%253Fsa%253DL%2526ai%253DBlw210IJrU9T3D8ym-wb6t4GQAcqrmcEGAAAAEAEgoqCcJDgAWJqT8NKkAWCRhJOF_BeyARF3d3cuY29tcHV0YWJsZS5ubLoBCWdmcF9pbWFnZcgBCdoBdmh0dHA6Ly93d3cuY29tcHV0YWJsZS5ubC9hcnRpa2VsL25pZXV3cy9kZXZlbG9wbWVudC81MDcyNDM3LzEyNzcxODAvY3dpLWJlcmVrZW50LXN0cmFrcy1vb2dzdC1wZXItdmllcmthbnRlLW1ldGVyLmh0bWypAvjjBfdUZbc-wAIC4AIA6gIsNzQ1NS90d2t2bnUtbmwvY29tcHV0YWJsZS90b3BpY3MvZGV2ZWxvcG1lbnT4AvfRHpADjAaYA8gGqAMB0ASQTuAEAaAGHw%2526num%253D0%2526sig%253DAOD64_1HbqvHUmuIQa5-c210pVkjTU10Xg%2526client%253Dca-pub-6210036066747615%2526adurl%253Dhttp://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=tf&c=20&mc=click&pli=9738294&PluID=0&ord=77564250
http://www.computable.nl/overzicht/alle_artikelen/250449/nieuws.html
http://www.computable.nl/overzicht/topics/1277180/development.html
http://www.computable.nl/content/auteur/2038406/2508697/pim-van-der-beek.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/development/5072437/1277180/cwi-berekent-straks-oogst-per-vierkante-meter.html
javascript:window.print();
http://www.computable.nl/fwdurl.jsp?id=5072437&rubriek=250449&url=http://www.computable.nl/artikel/nieuws/5072437/250449/cwi-berekent-straks-oogst-per-vierkante-meter.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/softwarebeheer/5085085/4480179/emc-zet-in-op-software-en-derde-platform.html#reacties
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/softwarebeheer/5085085/4480179/emc-zet-in-op-software-en-derde-platform.html#reacties
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/loopbaan/5084837/1458016/tmobile-nederland-strikt-tijdelijke-baas-voor-vast.html#reacties
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/loopbaan/5084837/1458016/tmobile-nederland-strikt-tijdelijke-baas-voor-vast.html#reacties
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/development/5084576/1277180/bedrijven-hebben-geen-big-datastrategie-nodig.html#reacties
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/development/5084576/1277180/bedrijven-hebben-geen-big-datastrategie-nodig.html#reacties
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/development/5084183/1277180/ind-kiest-capgemini-voor-beheer-indigo.html#reacties
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/development/5084183/1277180/ind-kiest-capgemini-voor-beheer-indigo.html#reacties
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/development/5079169/1277180/sitecore-werft-nettalent-via-nieuw-platform.html#reacties
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/development/5079169/1277180/sitecore-werft-nettalent-via-nieuw-platform.html#reacties
http://www.computable.nl/artikel/opinie/development/5072699/1277180/dont-be-an-app-hole.html#reacties
http://www.computable.nl/artikel/opinie/development/5072699/1277180/dont-be-an-app-hole.html#reacties
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/development/5078522/1277180/digiduck-leert-kinderen-programmeren.html#reacties
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/development/5078522/1277180/digiduck-leert-kinderen-programmeren.html#reacties
http://www.computable.nl/artikel/achtergrond/telecom/5024989/1276977/landbouw-40-ict-verhoogt-graanoogst.html#reacties
http://www.computable.nl/artikel/achtergrond/telecom/5024989/1276977/landbouw-40-ict-verhoogt-graanoogst.html#reacties
http://itknowledgebase.computable.nl/content/10-aspecten-om-rekening-te-houden-met-mobi/328877/

http://www.computable.nl/artikel/nieuws/outsourcing/5085128/1276946/pink-elephant-helpt-vitree-met-private-cloud.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/softwarebeheer/5085085/4480179/emc-zet-in-op-software-en-derde-platform.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/ehrm/5085058/2379235/adp-streamline-haalt-mijlpaal-van-honderd-landen.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/infrastructuur/5085009/2379248/detron-levert-cloudoplossingen-via-evoswitch.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/softwarebeheer/5084911/4480179/ansys-koopt-spaceclaim-om-3dmodellering.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/loopbaan/5084837/1458016/tmobile-nederland-strikt-tijdelijke-baas-voor-vast.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/netwerkbeheer/5084775/4480198/orange-business-services-levert-dacom-m2m.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/development/5084729/1277180/knvb-zet-virtual-reality-in-bij-trainingen-oranje.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/infrastructuur/5084724/2379248/ram-neemt-nieuw-datacenter-in-gebruik.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/infrastructuur/5084654/2379248/acm-onderzoekt-reggefiberovername-kpn.html
http://www.computable.nl/artikel/producten/development/5081648/1277180/nieuwe-versie-ansys-hfss-vrijgegeven.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/development/5084729/1277180/knvb-zet-virtual-reality-in-bij-trainingen-oranje.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/development/5084576/1277180/bedrijven-hebben-geen-big-datastrategie-nodig.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/development/5084183/1277180/ind-kiest-capgemini-voor-beheer-indigo.html
http://www.computable.nl/artikel/achtergrond/development/5081689/1277180/cordys-vormt-procesmotor-opentext.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/development/5079169/1277180/sitecore-werft-nettalent-via-nieuw-platform.html
http://www.computable.nl/artikel/producten/development/5069720/1277180/servicenow-presenteert-online-platform-share.html
http://www.computable.nl/artikel/opinie/development/5072699/1277180/dont-be-an-app-hole.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/development/5078522/1277180/digiduck-leert-kinderen-programmeren.html
http://www.computable.nl/artikel/expertverslag/development/5067339/1277180/tijd-om-een-transformer-te-worden.html
http://www.computable.nl/artikel/achtergrond/telecom/5024989/1276977/landbouw-40-ict-verhoogt-graanoogst.html
http://itknowledgebase.computable.nl/content/10-aspecten-om-rekening-te-houden-met-mobi/328877/
http://itknowledgebase.computable.nl/content/10-aspecten-om-rekening-te-houden-met-mobi/328877/
http://itknowledgebase.computable.nl/content/wordpress-websites-versnellen/328845/
http://itknowledgebase.computable.nl/content/it-terug-in-de-driver%e2%80%99s-seat/328819/
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CHqng0IJrU9P3D8ym-wb6t4GQAZL-oZ4GAAAQASCioJwkUJTbs-_5_____wFgkYSThfwXyAEDqQL44wX3VGW3PuACAKgDAcgDnQSqBOgBT9BiC3m3bSmJFF8nfMRY5RaEMbHLGAIh2tE2lDHmRconzbh3vfZAWBai96DkGC25Pb_QhxoH8D0E-SuV5Mw6fcpsqrzXV_3pualAUcfKUi0cgxCvQblDHyqlXlvXxtXXGWmeWvfFGLRXUqxbswvp_82iFp1DPSaYT7AS7ftQDSmtU9Qs_pESPYylgwYkTXhCjTo10fS7eNtE6uuy1lr_vxjlmIJ7EpnaWYe9WpoLpXos4OIRs6MiweVvFGqnEsYqM8KSfinbQ6KyX8MK1Rtly3mAJd-QBkWJUymF-hc-1J3IfwqBW9awz-AEAaAGFA&num=0&sig=AOD64_2b_wWazJbWMZ1BVy4gHE7AW1imGg&client=ca-pub-6210036066747615&adurl=http://itknowledgebase.computable.nl/
http://www.computable.nl/pcit/imgdb/2499554
http://profile.computable.nl/profile/ropdam
http://profile.computable.nl/profile/ropdam
http://profile.computable.nl/profile/ropdam
http://www.computable.nl/overzicht/alle_artikelen/250449/nieuws.html
http://www.computable.nl/rss/
http://www.computable.nl/overzicht/topics/development/4324624/alle-artikelen.html
http://www.computable.nl/rss/subfeed.rss?rubriek=1277180
http://itknowledgebase.computable.nl/onderwerpen/development/184603/


CWI berekent straks oogst per vierkante meter | Nieuws | Computable

http://www.computable.nl/artikel/nieuws/development/5072437/1277180/cwi-berekent-straks-oogst-per-vierkante-meter.html?utm_campaign=rss&utm_source=rss&utm_medium=rss[8-5-2014 15:10:11]

 toegevoegd kunnen worden die informatie over de bevochtiging, temperatuur, bemesting e.d.De toepassingen
 zijn groot: voedingsmiddelen kunnen dan bijvoorbeeld ook beoordeeld worden op milieuvriendelijkheid van
 produceren.

Misschien moet het CWI eens met Syngenta gaan praten. Zij doen dit al. De applicatie is er al ;-)
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