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Een bijzonder bezzoek aan de
d MOT
Als Maassvlakte Olie Terminal zijn
n we wel watt gewend me
et bezoekers aan de MOT
T. Regelmatig mogen we
e
geïnteresseerden on
ntvangen van
n scholen, co
ollega bedrijv
ven, leveranc
ciers of aanddeelhouders. Op
mber 2011 was
w het de be
eurt aan tuinders! De tuin
nders kwameen op uitnodiging van Co
or
donderdag 22 septem
van de L
Linde. De tuin
nders zijn ge
eorganiseerd
d via de organisatie Cropp
p-Eye in het kader van het project
QSense (zie hierond
der voor de uitleg en het p
persbericht).
ders waren ge
eïnteresseerrd in de contrrolekamer va
an MOT, de processen
p
d ie plaatsvind
den en de
De tuind
en die MOT heeft ingebo
ouwd. Na de MOT film, kw
wam een pre
esentatie vann Cormety met
m als thema
a
regelinge
het kenn
niscentrum. Peter
P
Kassels gaf een pre
esentatie ove
er MOT en de
d processenn die er plaattsvinden.
Stefan P
Platteschorre haalde een aantal speciifieke regelin
ngen naar voren, die doorr een animattie werden
gevisualiseerd.
as het tijd vo
oor een rondlleiding in de controlekam
mer. Vries Be ker legde aa
an de zeer
Na de prresentatie wa
geïnteresseerde tuin
nders uit hoe de controlekkamer en het DCS werkte
e.

Na de ro
ondleiding wa
as er een inte
ern program ma voor de tuinders.
t
Met MOT’s conntrolekamer in
n gedachte
werd geb
brainstormd hoe een con
ntrolekamer ((dashboard zoals
z
de tuinders het noeemen) eruit zou
z moeten
zien. Het was als buiitenstaanderr grappig om te horen, da
at dezelfde discussies weerden gevoerrd als in de
MOT de indeling van de schermen
s
in DeltaV aan het bepalen was.
tijd dat M
Een and
der discussiepunt was de toekomst va
an de tuinbou
uw over 5 jaa
ar. Hier lagenn de mening
gen ook ver
n niemand zag een contrrolekamer die
e meerdere tuinderijen bestuurde, om
mdat er, volg
gens de
uiteen en
tuinders,, niets boven
n het menselijke aspect g
gaat. Na een prijsvraag, met
m als prijs MOT honing
g en wijn,
werd de avond afgessloten.
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Bleiswijkk, 29 septem
mber 2011

-NIE
EUWSBERIC
CHTGreenpo
ort ontmoet Mainport
M
QSense bezoekt me
et tuinbouwbe
edrijven Maa
asvlakte Olie Terminal (M
MOT)
Op dond
derdag 22 se
eptember warren 25 deeln
nemers aan de
d vijfde interactieve QSeense bijeenk
komst te gastt
bij Maassvlakte Olie Terminal
T
(MO
OT). Dit innovvatieteam be
estaat uit de eindgebruikeers (15
tuinbouw
wonderneme
ers) en een aantal kennisd
dragers (adv
viesorganisattie, sensorlevverancier,
tuinbouw
wbelangenorrganisatie, on
nderzoekers van Wageniingen-UR Gla
astuinbouw) die samen werken
w
in ee
en
innovatie
eproject dat wordt
w
begele
eidt vanuit inn
novatieregisseur CropEy
ye. Er is vanuuit de tuinbou
uw een
uitstap g
gemaakt naar de chemie//olie sector o
om inzicht te krijgen in de
e toekomstigee mogelijkhe
eden van
procesm
monitoring, rissicomanagem
ment en dash
hboarding. De
D tuinbouwo
ondernemerss zijn door MOT
M
geïnform
meerd over de
d stappen diie genomen zzijn om het complexe
c
olie
eopslag en ddistributie pro
oces te
beheersen en risico’ss uit te sluite
en. Ze hebbe
en een uitgeb
breide rondle
eiding gekreggen en de ge
eavanceerde
procesco
ontrole kame
er, het hart va
an het bedrijjf, gezien. Do
oor kennis en
n ervaring tee delen kunne
en de
verschilllende sectore
en van elkaa
ar leren; een praktisch vo
oorbeeld van Nederland kkennisland en
n versterking
g
tussen to
opsectoren.
MOT is é
één van de grootste
g
olietterminals ter wereld. Als joint
j
venture van bekendde oliemaatsc
chappijen
vervullen
n zij al 39 jaa
ar een belang
grijke functie
e in de logistieke keten tussen olieprooducenten en
n de vijf
Nederlan
ndse raffinad
derijen. Als QSense
Q
proje
ectregisseur heeft CropEye contact ggelegd met andere
sectoren
n voor kennissintegratie na
aar de tuinbo
ouw. MOT is een voorbee
eld van sameenwerking biinnen de
chemie e
en was direcct bereid om de kennis ovver procesmo
onitoren en risicobewakin
r
ng te delen. Tijdens de
uitgebreide rondleiding konden de
d deelnemerrs dit systeem in de procesmonitoringgruimte in we
erking zien.
de unieke rondleiding ove
er het terrein
n en de discu
ussie bijeenk
komst is de li nk gelegd na
aar de
Tijdens d
tuinbouw
w. Tijdens he
et vervolg van
n het program
mma hebben
n de deelnem
mende tuinboouwbedrijven
n de chemie-kennis vvertaald naar hun eigen bedrijf
b
en de ttoekomst van procesmon
nitoring voor de gehele
wsector.
tuinbouw
QSense is een initia
atief van CropEye, waarb
bij teeltadviesbureau Gre
een Q, sensoorleverancierr Global Gro
ow
Servicess, WUR-Glasstuinbouw en LTO Groe
eiservice. He
et doel van QSense is het ontwikk
kelen van ee
en
praktisch
h toepasbaa
ar analyse- en
e adviessyysteem, waarin sensoren
n, plantmodeellen, gewas
sregistratie en
e
economiische factore
en worden ge
ecombineerd
d tot een geïntegreerd prroductieadviees voor de ondernemer. In
dit proje
ect worden de gebruike
erseisen vo or een derg
gelijk systee
em vastgestteld en ontw
wikkeld zoa
als
plantmod
dellen, keng
getallen, dashboardfunccties, enz. QSense
Q
is gefinancierdd door de partners, het
Europee
es fonds voor
v
Regionale Ontwi kkeling van
n de Euro
opese Com
mmissie (subsidieregelin
ng
Clusterre
egeling Zuid--Holland, Kansen voor W
West) en de St.
S Hagelunie
e.
Om het gebruikerspakket van eisen vast te stellen word
dt op 15 tuin
nbouwbedrijvven intensief gewerkt met
n, plant- en groeimodelllen, door d e ondernem
mers en de kennisdrageers. Daarnaa
ast worden er
sensoren
bijeenko
omsten georg
ganiseerd, om
o het kenn
nisniveau bin
nnen de gro
oepen gelijk te brengen en verder te
verhogen door kenn
nisuitwisselin
ng. Vanuit de
e ervaring van
v
het werk
ken met sennsoren en (p
plant)modelle
en
an het analys
se- en advie
essysteem pllaats. Er is gestart
g
met ppotplanten (P
Phalaenopsiss),
vindt onttwikkeling va
glasgroe
ente (Paprika
a) en snijbloe
emen (Gerbe
era).
Goede g
groeiconditiess in de kas zijn
z belangrijjk om een go
oede productie en bedrijffsrendementt te realiseren.
Maar wa
at zijn ‘goed
de groeicondities’? Er w
wordt veel gemeten,
g
be
erekend en geregistreerrd, echter het
samenbrrengen van alle
a informatiiestromen vo
oor goede an
nalyse en besluitvorming kan beter. Ontbreken
O
va
an
een inte
egraal inform
matie overzicht en analysse leidt snel tot sturen op
o basis vann ‘gevoel’. Het
H is dus va
an
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vitaal be
elang om alle
e ‘zo zit het’--plaatjes in o
ons hoofd ee
ens kritisch te
egen het lichht te houden. Hoeveel va
an
wat we menen te we
eten berust op feiten, ho
oeveel op id
deeën of ‘gev
voel’? De huuidige senso
oren, groei- en
e
dellen geven meetwaarrdes, maar geen aansluitend advies. Daarom
m is een ‘te
eeltdashboarrd’
plantmod
noodzakkelijk waarin alle informatiestromen ssamenkomen
n, gevisualiseerd en geaanalyseerd worden
w
en va
an
advies w
worden voorzzien. Hiermee is het dan mogelijk om
m de grenzen
n van het teeeltklimaat op
p te zoeken, te
bewaken
n en te verttalen naar teeltmanagem
t
ment. Met als
a doel verbetering vann de kwalite
eit, opbrengsst,
energievverbruik en bedrijfsrende
b
ement. Daarn
naast vraagtt deze ontwikkeling een andere man
nier van telen,
waarbij vvoldoende ke
ennis van de
e plantfysiolo gie belangrijk is.
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