Achterhoek leidend
in innovatie!
“Slim boeren”

KICK-OFF
VAN DE AANLEG VAN HET SENSORNETWERK OM
INTERNET OF THINGS MOGELIJK TE MAKEN.
WOENSDAG 4 NOVEMBER

“INLEIDING”
Het Internet Huis en LNAGRO de Ondernemerij, twee Achterhoekse bedrijven, hebben
begin dit jaar de handen in één geslagen om het buitengebied en met name de agrarische
sector snellere digitale alternatieven te bieden. Binnen de agrarische sector vindt veel
noodzakelijk dataverkeer plaats en de toepassing van chips en sensoren neemt alleen
maar toe door allerlei innovatieve ontwikkelingen. We merken dat er steeds meer
bedrijfsinformatie gecreëerd wordt. Overal wordt tegenwoordig “internet” in gestopt.
Een toenemende adviesvraag was voor ons reden om ons te verdiepen in dit fenomeen
van Internet of Things (IoT).

“INTERNET OF THINGS?”
Een printer die zelf een cartridge bestelt klinkt als een scène uit een science-fiction film,
maar deze ontwikkeling is vandaag de dag werkelijkheid dankzij het concept van Internet
of Things. Een wereld waarin ieder apparaat een eigen internetadres heeft. Dit kan gaan
om kleine sensoren op deuren en ramen, in kleding en in allerlei apparaten. Het gaat om
miljoenen sensoren/chips met zeer specifieke kenmerken, waarvoor dan ook aparte
netwerken ontwikkeld worden. Eén van die netwerken is LoraWAN. LoraWAN is een
specifiek netwerk voor kleine, zuinige sensoren/chips of apparaten.

“ONZE AMBITIE”
Wij willen dit Lora- netwerk aanleggen in de Achterhoek met als speerpunt de agrarische
sector. Door dit netwerk beschikbaar te stellen voor onderwijsinstellingen en alle
innovatieve bedrijven in en rondom de agrarische sector , creëren we het digitale TESTLAB
in de ACHTERHOEK. Hierdoor kan er snelheid gegeven worden aan allerlei innovaties en kan
de Achterhoek zich heel sterk op de kaart zetten. Door de agrarische sector als 1e speerpunt
te kiezen, krijgt de Achterhoek zelfs het eerste agrarische (Lora) netwerk en Testlab van de
hele wereld.

PROGRAMMA
1. Welkom en inleiding

Anita Hoenderken

10:00 – 10:15

2. Ontwikkelingen in de agrarische sector

Koen Nieuwenhuis

10:15 – 10:30

3. Wat is “Internet of things”?

Rutger van Dalen

10:30 – 11:00

4. Het sensornetwerk

Pieter Hoenderken

11:00 – 11:30

Niels Joosten

11:30 – 12:00

(Het Internet Huis)

(LNAGRO de Ondernemerij)

(Anybridge)

(Het Internet Huis)

5. Ontwikkelingen in de Achterhoek

(Voorzitter Regio Achterhoek)

12:00 – 12:45

6. Lunch en netwerken
7. Toepassingen van “IoT” in jouw bedrijf
8. Het vervolg van de kick-off
9. Afsluiting

Allen

12:45 – 13:45

Pieter Hoenderken

13:45 – 14:00

Anita Hoenderken

14:00

(IoT Academy)

(Het Internet Huis)

(Het Internet Huis)

Datum:
Woensdag 4 november

Innovatiecentrum ICER
Hutteweg 24, 7071 BV Ulft

Met deze kick-off beogen we de start te
kunnen maken met het samen realiseren
van dit Lora-netwerk in de Achterhoek
met als doel de innovatieve- en creatieve
ontwikkelingen juist naar de Achterhoek
te halen .

EEN INITIATIEF VAN

0314-760350
Gezellenlaan 12, 7005 AZ,
Doetinchem in Gelderland

LNAGRO

De Ondernemerij®
Pastoor Vernooijstraat 16,
7071 BR Ulft in Gelderland

info@hetinternethuis.nl
hetinternethuis.nl

0315-711 355
info@lnagro.nl
lnagro.nl

Mede mogelijk gemaakt door bijdragen uit het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling, met als motto: "Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst"

VOOR MEER INFORMATIE:
HETINTERNETHUIS.NL/SLIMBOEREN

