
INFORMATIE VOOR STANDHOUDERS 

PRECISIELANDBOUW DAGEN 2021  
27 en 28 Augustus 2021  

 
Postelsedijk 15, Reusel, Netherlands. 

 
(op VanDenBorneAardappelen terrein) 

 
 
Na succesvol eerste editie met meer dan 500 bezoekers op een dag, 40 standhouders en veld 
demo’s organiseren we dit jaar op 27 en 28 augustus 2021 wederom de Precisie Landbouw Dagen 
(Precision Ag Days 2021).  
 
Net als in 2018 ; GRATIS standruimte. Laat ons weten hoeveel m2 je nodig hebt en wij 
reserveren de meters op de plattegrond.  
 
 

 
Als reactie op COVID-19 regels;  
 

- We pakken dit jaar de grootste loods en overkapping (4.000 m2)  
- Buiten hebben we demonstratievelden en ruimte voor tentjes op een gras strip. 
- Bezoekers moeten zich registeren en bij de ingang wordt je om je gezondheid gevraagd.  
- Er kunnen aanvullende regels komen vanuit gemeente, die communiceren wij dan direct. 
- De voorbereidingen zijn op eigen risico; indien de overheid organisatie, reis en/of bezoek 

beperkingen oplegt kunnen de precisielandbouw dagen verzet worden.  
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Demo landbouw machines 
Het is mogelijk landbouw machines te 
demonstreren op het veld voor de technologie 
hal. Laat het ons weten. 
  
Demo drones 
Als onderdeel van de officiële opening van Agri 
Drone Port demonsteren we een aantal drones. 
Het is mogelijk je eigen drone oplossing te 
demonstreren mits je een vlieg licentie hebt. 
Piloot is eventueel beschikbaar. 
 
Demo strokenteelt 
Drie jaar geleden zijn we gestart met de zand 
bodem anders te bewerken en voeden. We 
kunnen er nog steeds niet over uit hoe snel de 
bodem vooruit is gegaan. Dit strokenteelt perceel 
is ook de thuisbasis van ons Frietje Precies : 
Aardappel friet, Bataat friet en Pastinaak friet.  
 
Bedrijfsroute 
Alle kringloop en verduurzaming activiteiten op 
het bedrijf zijn in een route te bezoeken. 
 
 

VOORLOPIGE PLANNING 
 
OPBOUWEN :  
26 AUGUSTUS  13.00 – 19.00 en/of 27 AUGUSTUS 07.00 – 8.30 
Machines kunnen geplaatst worden en stands opgebouwd  
 
PRECISIELANDBOUW DAG 1 – VRIJDAG 27 AUGUSTUS 9.00-17.00  
Open voor iedereen. Registratie verplicht 
 
PRECISIELANDBOUW DAG 2 – ZATERDAG 28 AUGUSTUS 9.00-17.00  
Open voor iedereen. Registratie verplicht 
 
Voor afbouw, op zaterdag 28 augustus vanaf 17.00 mogen auto’s de technologie hal in en bij de 
demovelden.  
 
Achtergrond Praktijkcentrum voor Precisielandbouw 
De afgelopen 14 jaar heeft Van Den Borne Aardappelen geëxperimenteerd en geïnvesteerd in 
precisielandbouw. Om de groeiende vraag om over precisielandbouw te leren is Jacob samen met 
partners het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw gestart. www.pcvpl.nl  
 
Agri Drone Port 
Omdat we wekelijks met drones vliegen en we ontwikkeling in drone gebruik graag helpen zijn we 
Agri Drone Port gestart. Voor de proeftuin voor en achter het bedrijf hebben we een luchthaven 
vergunning. Hierdoor zijn we voor het overig luchtverkeer op de kaart te zien. Onder leiding van een 
luchthavenmeester kunnen we veilig vliegen. Voor zover we weten zijn we de EERSTE officiële 
luchthaven boven volle grond primair bedoeld voor het vliegen met drones tot 150 Kg.  
 
We hopen dat u 27 en 28 augustus 2021 aan telers, studenten en professionals uw laatste 
ontwikkelingen wilt tonen en eventueel demonstreren. Laten we het gewoon gaan doen! Mail Jacob 
of paul@pcvpl.nl hoeveel m2 je nodig hebt. (Of zeg hetzelfde als 2 jaar geleden)  
 
Bel bij vragen mij +32.496.561878 of collega Paul van Zoggel +31.6.39009805. 
 
Jacob van den Borne (Algemeen Directeur) & Team    

http://www.pcvpl.nl/
mailto:paul@pcvpl.nl

