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Introductie

 Rick van de Zedde, 13 jaar bij Wageningen University & Research.

Senior scientist/ business developer Phenomics and Automation.
Coordinator PhenomicsNL, the Dutch plant phenotyping network &

involved in EU-projects: EPPN, EPPN2020, IPPN, EMPHASIS, etc.

 Achtergrond: Artificial Intelligence. 
Focus: computer vision/ robotics

 Doel van vandaag:
Inspiratie en nieuwe kansen / ideeën benoemen.

Contact: rick.vandezedde@wur.nl



3



Voedselproductie behoefte
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Hans Rosling @ Gapminder



Doel en complexiteit

 The phenotyping bottle-neck –

Onmogelijk om alle genotypes/ rassen van alle

voedselgewassen te testen in verschillende regio’s onder

allerlei omstandigheden

 Uitdaging: 

Grootschalige experimenten met high-tech apparatuur en 

geavanceerde ICT oplossingen om te:

Meten, begrijpen, modelleren en voorspellen van de 

groeien productiviteit.

 NB: link naar precisie landbouw om sturen/ regelen
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1440 plants - every plant is 
fixed and registered

c. 60 minutes to image every 
plant ΦPSII at growth 
irradiance

typically 25 days per run

about 100 GB data per run
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3D root phenotyping cucumber
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2D field phenotyping



UAVs

Grassland 60 fields: 12 nutrient 

levels (incl org) UAV data products 

and 8 traits 
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Links met

 EU – ontwikkelingen voor gestandaardiseerde grote research 
infrastructuur voor plant phenotyping.

ESFRI roadmap -> EMPHASIS project.

 Nationaal: Phenotyping op NWO roadmap voor grootschalige
infrastructuur via Netherlands Plant Eco-Phenotyping Centre 
(NPEC). 
NB: katalysator voor onderzoek en innovatie in Nederland.



Concreet:
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 Van gecontroleerde omstandigheden in klimaatkamers tot teelt 
op de akkers.
concreet: van het screen van rassen voor biologische teelt tot 
aan vertical farms.

 Innovatie behoefte en kennis aanwezig bij: 

● Veredelaars - ras beoordeling

● Boeren/ tuinders – optimale groei

● Tuinbouw automatisering - sorteren

● Handelshuizen -vrucht-
kwaliteit koppelen aan ras/ herkomst.

● High-tech sensoren/ meetsystemen

● ICT – data koppelen, standaardiseren en big data



Thank you for

your attention!

Rick van de Zedde

Rick.vandezedde@wur.nl

www.phenomics.nl
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End

mailto:Rick.vandezedde@wur.nl
http://www.phenomics.nl/

