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HDP – PLUG & PLAY APPARATUUR IN DE KAS
De Horticulture Data Protocol (HDP) foundation maakt het nieuwe protocol voor apparatuur in de kas. 

Integratie van HDP gecertificeerde apparatuur gaat door de interoperabiliteit sneller, eenvoudiger en veiliger. 

Het doel van het HDP is om alle apparatuur in de kas plug & play te maken. Op dit moment is er geen standaard 

protocol en gebruiken fabrikanten niet dezelfde interfaces en praten ze niet dezelfde taal. Dit zorgt ervoor dat 

er vaak maatwerk nodig is om apparatuur met elkaar te laten communiceren. 

HDP heeft als eerste prioriteit gesteld om dimbare LED verlichting plug & play te laten werken met de 

klimaatcomputers. Om dit succesvol te realiseren dienen alle schakels in de keten met elkaar te communiceren. 

Met HDP communiceert de apparatuur in de kas bidirectioneel, veilig en betrouwbaar in dezelfde taal.  

Dit versnelt de transitie naar LED verlichting en intelligente energiebesparende systemen in de kas.  
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HDP ROADMAP: 
INVENTARISATIE, ONTWIKKELING, IMPLEMENTATIE EN CERTIFICERING
Om het HDP te ontwikkelen wordt gestructureerd gewerkt met een duidelijke planning. De ontwikkeling 

gebeurt in sprints met veel feedbackmomenten voor de partners. Zo zorgt de stichting HDP ervoor dat het 

protocol voldoet aan de verwachtingen van de partners zonder kostbare tijd te verliezen. De belangrijkste fases 

in de roadmap staan hieronder beschreven.



INVENTARISATIE EISEN EN WENSEN
Tijdens de inventarisatiefase zijn de wensen en eisen 

in kaart gebracht. Door gesprekken met leveranciers, 

integratoren en kwekers is een duidelijk beeld ontstaan 

van de behoeftes en blijkt er een breed draagvlak te zijn 

voor één universeel protocol. Sterke punten van bestaande 

protocollen worden bij de ontwikkeling zoveel als mogelijk 

meegenomen. 

ONTWIKKELING PROTOCOL
Na de inventarisatiefase volgt de daadwerkelijke 

ontwikkeling van het protocol. Het HDP wordt gefaseerd 

ontwikkeld. Het doel is om in 2023 een werkende keten 

te hebben. Het HDP richt zich in eerste instantie op 

dimbare LED verlichting. In de toekomst worden meer 

mogelijkheden toegevoegd om metingen en aansturingen 

in de kas te vereenvoudigen. Door deze aanpak is er een 

hogere zekerheid en een kortere time-to-market. Bij 

de ontwikkeling van HDP worden moderne ontwikkel 

strategieën toegepast. Daarnaast zorgen we ervoor 

dat gecertificeerde apparatuur met elkaar blijven 

communiceren, ook al gebruiken de apparaten andere 

versies van het protocol.

IMPLEMENTATIE DOOR PARTNERS
De volgende stap is de implementatie van het HDP 

protocol in de apparatuur. Betrokken partners hebben 

als eerste toegang tot het protocol en krijgen hiermee 

een voorsprong. In een later stadium is het protocol 

ook toegankelijk voor de rest van de markt. Ook bij 

nieuwe versies krijgen de partners als eerste toegang en 

ondersteuning. 

CERTIFICERINGSSERVICE
Vanuit HDP wordt een beheerorganisatie voor de 

certificeringsservice opgezet.  Via deze service zijn 

aangesloten partners in staat hun apparatuur te testen 

en te laten certificeren. Integratoren en telers weten dat 

HDP gecertificeerde apparatuur out-of-the-box met elkaar 

communiceert. Dit geldt zowel voor nieuwe producten als 

voor bestaande producten die compatibel zijn gemaakt. 

De voorbereiding van de certificeringsservice en de 

benodigde teststraat starten al tijdens de ontwikkeling van 

het protocol om de service zo snel mogelijk na oplevering 

van het protocol op te starten. 

DRIE REDENEN OM 
PARTNER TE ZIJN
HDP doet er alles aan om dé 

communicatiestandaard te worden 

in de kas. Vroeg aansluiten bij dit 

initiatief heeft diverse voordelen.  

De drie belangrijkste: 

INVLOED OP DE 
ONTWIKKELING VAN  
HET PROTOCOL
HDP ontwikkelt het protocol met én 

voor de markt. Partners zijn actief 

betrokken bij de ontwikkeling en 

hebben inspraak. Sluit aan om samen 

het protocol te ontwikkelen!

ALS EERSTE TOEGANG  
TOT HET PROTOCOL
HDP is een open protocol, dit betekent 

dat iedereen toegang kan krijgen tot 

het protocol. Partners krijgen als eerste 

toegang tot het protocol en kunnen hun 

hardware al HDP ready maken tijdens 

het proces. Krijg een voorsprong!

TOEGANG TOT HDP 
CERTIFICERINGSSERVICE
Alleen partners hebben toegang tot de 

HDP Certificeringsservice. Werk met 

het keurmerk!

  

Neem contact op voor de 

mogelijkheden! 

Stichting HDP Foundation

Le Pooleweg 7

2314XT Leiden

Nederland

info@horticulturedataprotocol.com

www.horticulturedataprotocol.com 
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Ledgnd is merkonafhankelijk lichtspecialist in de glastuinbouw. Ledgnd 

heeft diepgewortelde kennis van gewassen en een verhelderende visie 

op LED-belichting. Samen verlichten zij het werk van telers!

Meer info: ledgnd.com

Inventeers is een Leids ingenieursbureau dat in opdracht van derden met 

behulp van software en hardware, vernieuwende systemen ontwikkelt. 

Als externe research & development partner draagt Inventeers met  

50 werknemers sinds 2004 bij aan de innovatie van zijn opdrachtgevers. 

Van concept tot (eind)product, van fundamenteel onderzoek tot 

daadwerkelijke (massa)productie. 

Meer info: inventeers.nl

Binnen Glastuinbouw Nederland werken LTO Noord, ZLTO en LLTB samen 

op de thema’s Arbeid, Energie, Gezondheid & Geluk, Plantgezondheid en 

Water & Omgeving aan beleidsbeïnvloeding en innovatieprogramma’s 

binnen hét ondernemersnetwerk van de glastuinbouwsector. 

Glastuinbouw Nederland vertegenwoordigt 75% van het totale 

glastuinbouwareaal.

Meer info: glastuinbouwnederland.nl

OVER ONS 
De ontwikkeling en ook het beheer van het protocol wordt gedaan vanuit de HDP Foundation. Het bestuur van 

deze onafhankelijke stichting wordt gevormd door vertegenwoordigers vanuit Glastuinbouw Nederland en de 

initiatiefnemers Ledgnd en Inventeers.

https://ledgnd.com
https://www.inventeers.nl
https://www.glastuinbouwnederland.nl/publiek/home/
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