Digitalisering van de
Flevolandse landbouw

Inleiding

Er is echter nog geen sprake van grote artificial
intelligence toepassingen in de (Flevolandse)

Digitalisering speelt een steeds grotere rol in de

landbouw, noch wordt er veel met blockchain

samenleving. Sinds de computer in de jaren tachtig

gewerkt. Wel worden de eerste robottoepassingen

voor de burger gemeengoed werd, in de jaren

beproefd en wordt er ‘variable rate application’

negentig het internet opkwam en in deze eeuw de

techniek toegepast waarbij inputs als pootgoed,

telefoon een draagbaar apparaatje werd waarmee

kunstmest of gewasbeschermingsmiddelen

je ook nog kon bellen, zijn data in steeds meer

binnen een perceel variabel worden gedoseerd.

processen sturend. Dat geldt ook in de landbouw,

Het publiek-private onderzoeksproject Nationale

en niet alleen op kantoor of in bestaande machines

Proeftuin PrecisieLandbouw (PPS PL4.0) speelt in

maar ook met nieuwe apparaten als drones en

deze ontwikkelingen een belangrijke rol en is ook in

veldrobots. Met de komst van het Internet der

Flevoland actief.

dingen (IoT – Internet-of-Things) en kunstmatige
intelligentie-technieken (AI) is het eind van deze
ontwikkeling nog niet in zicht. Vandaar dat de
Agro-Expert Raad Flevoland (AER) zich in zijn vijfde
verkenning van de toekomst van de agro-sector in
Flevoland buigt over digitalisering en daarover aan
het gebied een advies uitbrengt1.

Achtergrond
Informatie- en communicatietechnieken (ICT)
hebben sinds de jaren negentig geleid tot

Figuur 1 Simpel 4-lagen model voor de platformeconomie

belangstelling voor precisielandbouw. Computergestuurde klimaatbeheersing in de bewaring van

Digitale platformen combineren data om diensten

producten was één van de eerste toepassingen.

te verlenen die de gebruikers nuttig vinden, met

Bedrijfsmanagement systemen (BMS), dataopslag

een bijbehorend verdienmodel dat het platform

en -visualisatie (GIS) en plaatsbepalingstechnologie

in stand houdt en verder te ontwikkelen. Hierbij

(GNSS) volgden en leidden met satellietnavigatie tot

wordt actief data van/over de gebruikers verzameld

‘precisielandbouw’, tot nauwkeuriger werken.

om de dienstverlening te verbeteren. Met name

Met verbeterde connectiviteit en de komst

die laatste karakteristiek onderscheidt een

van sensoren (IoT) is er nu sprake van ‘smart

platform van een simpele website waarop data

farming’. Hierbij is het dienstig om vier lagen

wordt aangeboden of uitgewisseld, en zorgt voor

te onderscheiden: de eerste is die van fysieke

belangrijke netwerkeffecten: hoe meer gebruikers

objecten die via sensoren data afgeven, de tweede

er zijn hoe beter de diensten worden (bv. via big

is een data-laag (die zich meer en meer kenmerkt

data-analyse en AI) en hoe aantrekkelijker het

door big data), de platforms die verschillende data

wordt om er gebruik van te maken2. De diensten

combineren om diensten, bijvoorbeeld via slimme

worden namelijk niet alleen gebaseerd op de data

apps, te generen zijn de derde en de vierde laag

van de gebruiker zelf maar ook, net als in bedrijfs-

(figuur 1).

vergelijking, op de data van andere gebruikers.
Bovendien worden de kosten (die meestal niet

Het gebruik van data richt zich momenteel vooral

afhangen van het aantal gebruikers) dan door

op de monitoring van weer, bodem en gewas

steeds meer gebruikers gedeeld.

en op optimalisatieprocessen in het bedrijf en
in de keten. Ook verantwoording naar de keten

Een voorbeeld van een platform voor telers van

(certificering) en de overheid (GLB, biologische

suikerbieten is het Beet Advisory System van Cosun

certificering, mest) is data-intensiever geworden.

Beet Company. Hier helpt de coöperatie zijn telers

om de opbrengst te verbeteren. Op basis van open

glasvezel en LoRa (Long Range) netwerken.

data (o.a. satellieten), data die de telers registreren

Wereldwijd actieve tractor- en machinefabrikanten

en een netwerk van 450 sensoren die infectierisico

voorzien hun apparaten van sensoren en bouwen

meten, worden teeltadviezen gegenereerd, die

gerelateerde platformen. Ook de ontwikkeling van

perceel specifiek zijn. Er wordt gebruik gemaakt van

apparaten zoals veldrobots komt goed op gang. Er

beeldherkenning en big data-technieken. Sensoren

is veel interesse van boeren in smart farming, maar

worden ook later in het seizoen ingezet om

toch verloopt de ontwikkeling naar data-gedreven

bewaarverliezen te voorkomen. Groeimonitoring en

landbouw traag.

opbrengstvoorspelling ondersteunen de aanvoer-

De PPS PL4.0 wijst in dat verband op een aantal

planning voor de fabriek. En, er wordt nog volop

generieke knelpunten die liggen in het feit dat het

ingezet op het ontwikkelen van nieuwe services.

voor boeren nog onmogelijk is om al hun data bij

Een ander voorbeeld is de aan Wageningen UR

elkaar te brengen in een gemakkelijk te gebruiken

gelieerde stichting Akkerweb. Deze biedt boeren

eigen dashboard. Alleen voor akkerbouwers zijn er

een platform met tal van advies-apps gericht op de

misschien wel 25 dataplatformen waar men mee

teelt van gewassen. Daartoe kunnen boeren in een

geconfronteerd kan worden of een keuze uit kan

eigen data-ruimte grote bestanden aanreiken. Het

maken. Veel van die platformen zijn ontwikkeld

is een open source platform waarbij de apps ook

voor een bepaald domein of voor een bepaalde

toegankelijk zijn via zgn. API’s voor software van

keten, zoals die van suikerbieten. Doorgaans

derden.

zijn ze ook meer ontwikkeld voor de afnemer of
leverancier en zijn adviseurs, dan als integraal

Bottlenecks op weg naar 2040

dashboard voor boeren. Er is dus een versnippering
van databronnen en de uitwisseling van data tussen
die platformen (data-interoperabiliteit) is beperkt.

Veel technologie voor smart farming is dus al

Dat maakt niet alleen de systemen maar ook het

beschikbaar. Op het niveau van de infrastructuur

geheel complex. Er is ook angst om data te delen.

wordt de Flevolandse landbouw ontsloten met

Een boer maakt zich al snel afhankelijk van een

bepaald platform (vendor lock-in) omdat hij zijn
data later niet mee kan nemen naar een betere

Uit de oude doos

serviceverlener. Als het platform of een service
wordt aangeboden door een private afnemer of

Data-uitwisseling is geen nieuw probleem.

leverancier kan data-uitwisseling ervaren worden

Zo’n 100 jaar geleden werden boeren min

als het weggeven van bedrijfsgevoelige informatie

of meer gedwongen te gaan boekhouden

die de boer in contractonderhandelingen kan

voor de inkomstenbelasting. Dat leidde

opbreken. Iets dergelijks geldt voor duurzaam-

tot de oprichting van coöperatieve

heidsdata, waarbij boeren het gevoel hebben dat

boekhoudkantoren. In de jaren 50 en 60

als iets meetbaar wordt, niet alleen ketenpartijen

werden die data in studieclubs uitgebreid

maar ook de overheid er op zou kunnen gaan

bestudeerd, o.a. in het kader van mechani

sturen. Soms wordt ook gerefereerd aan privacy

satievraagstukken. In de jaren 60 gaf de

issues (die formeel alleen rond personen spelen).

EU alleen rentesubsidie op voorwaarde

Niet onterecht speelt op de achtergrond het inzicht

dat de boer een bedrijfseconomische

dat digitalisering het productieproces niet alleen

boekhouding zou voeren. In de jaren 80

beheersbaarder maakt, maar dat daarmee ook de

kwam uitwisseling van data tussen banken

besluitvorming over bepaalde zaken verschuift van

en accountantskantoren van de grond, en

het erf naar (de algoritmes van) machtiger partijen.

in de jaren 90 werden in de veehouderij

Als dan ook nog veel handmatige invoer nodig is, en

ook bepaalde facturen gedigitaliseerd

de voordelen van een service niet meteen helder, is

voor MINAS dat boeren een management

begrijpelijk dat datagedreven landbouw maar zeer

instrument gaf en afrekende op mineralen.

aarzelend op gang komt.

Tegen die historische achtergrond wordt er

Toch zijn er ook ‘best practices’ op dit vlak (zie ook

nu hier en daar voor de oprichting van een

kader). Bij Cosun Beet Company is het platform

coöperatief dataplatform gepleit om boeren

tot stand gekomen in coöperatieverband toen de

zeggenschap te geven over hun data die

leden werden geconfronteerd met afschaffing van

zowel voor management als voor ‘afrekenen’

de suikerquota. Naast de voor telers noodzakelijke

van belang is.

teeltverbetering bood het door de teeltregistratie
ontstane inzicht in de duurzaamheid van de teelt
(o.a. CO2 uitstoot) een voordeel in onderhandelingen
met de grote voedingsmiddelenbedrijven. Dit heeft

lopen die in Flevoland in een jaar uiteen van 12

telers doen besluiten een basisregistratie verplicht

tot 22 ton suiker per hectare, zonder dat er altijd

te stellen waarna deze kon worden aangevuld met

goede verklaringen zijn voor de oorzaak van de

satelliet- en sensordata. Dat neemt niet weg dat ook

verschillen. Eerder al constateerde de AER dat

via dit platform de data beperkt blijven tot die van

voor sommige issues meer data-uitwisseling en de

de suikerbietenteelt (los van wat er in andere jaren

ontwikkeling van robottechnologie gewenst is (zie

op het perceel plaatsvindt), en dat er zorgen rond

advies over biodiversiteit resp. bodem).

de datakwaliteit ontstaan wanneer de data gebruikt

Gezien de ambities van de Flevolandse landbouw om

zou worden om telers af te rekenen; of dat nu is via

innovatief voorop te lopen, moet de ontwikkeling

de uitbetaling van de bieten, lagere pacht of rente

naar smart farming dan ook worden doorgezet. De

bij duurzaamheidsprestaties of door de overheid in

AER ziet dat de ontwikkeling van technologie op gang

eco-schema’s of heffingen.

is gekomen, waarbij er komende jaren wel aandacht
zal moeten zijn voor het in de praktijk beproeven

Advies

van de technologie en voor het uitwisselen van

De AER stelt vast dat komende decennia de

gebruikerservaringen. De ontwikkelingen rond

digitalisering van de landbouw een grote vlucht

big data en artificial intelligence staan nog in de

zal nemen. Uit de beschikbare registraties blijkt

kinderschoenen waar het de landbouw betreft, maar

dat er grote verschillen zijn in de opbrengsten

er zijn in Europa en Nederland wel veel fondsen om

van percelen: voor suikerbieten bijvoorbeeld

dit onderzoek aan te jagen.

De AER concludeert dat de platform-economie in

weg ligt van privacy issues. Een eis lijkt dat de

Flevoland moet worden versterkt om de resultaten

organisatiestructuur achter zo’n platform in handen

van big data te kunnen benutten. Het probleem

is van de boeren zelf en daarmee ook de ‘eigendom’

van gebrek aan data-uitwisseling moet worden

van de data bewaakt3. Hoewel de problematiek

doorbroken. Dat is niet zozeer een technisch

vrijwel overal ter wereld speelt, en zeker niet

vraagstuk maar een sociale uitdaging waarbij ook

uniek is voor Flevoland, zou Flevoland wel kunnen

ethische kwesties een rol spelen: er moet bij de

proberen als een van de eerste een oplossing te

partijen vertrouwen ontstaan dat de data-uit-

vinden en zo voorop te blijven lopen.

wisseling resultaten oplevert en boeren niet in een

Verder valt het de AER op dat de aandacht in de

nadeliger positie in de keten of ten opzichte van de

technologie voor teelt en bewaring niet alleen veel

overheid brengt. Een dashboard met management-

hoger is dan voor certificerings- en management-

informatie voor boeren waarbij door digitalisering

processen, maar dat er ook geen aandacht is voor

van papierstromen er geen handmatige data-invoer

inzet van data in communicatie met de consument.

nodig is, lijkt gewenst. Bij dit type data zijn de

Dat roept de vraag op of transparantie met data,

reserves relatief groot maar hiermee kunnen

met name ook bij producten die worden gepromoot

tegelijk gemakkelijk administratieve lasten van

via de wijze van produceren zoals bij biologisch

boeren worden weggenomen en kan er aangesloten

of onder duurzaamheidslabels, niet sterker zou

worden bij initiatieven als het Deltaplan

moeten worden aangezet. Tegelijkertijd zouden

Biodiversiteit met zijn Key Performance Indicatoren.

de consumenten uitgedaagd kunnen worden om

Een andere aanpak is de keuze voor een dashboard

hun data te delen met producenten zodat sales en

rond bodem en water, een onderwerp dat verder

marketing ondersteund worden.

De AER adviseert daarom:

monitoren op maatschappelijke doelen, wat

1.

Aan boeren en producenten van digitale

niet van de grond komt zonder een ‘trusted

technologie en kennisinstellingen om voorop

by design’ d
 ata-architectuur, aansluitend bij

te blijven lopen bij de ontwikkeling en het

de activiteiten in PL4.0. Ook aansluiting bij

beproeven van nieuwe technische apparaten

Europese projecten, waarin Wageningen UR

zoals veldrobots. Fabrikanten vinden in

relatief sterk is, en bij acties van LNV rond

Flevolandse boeren, al of niet in samenwerking

kringloop-dashboards en GLB eco-schema’s

met onderwijs en onderzoek, aantrekkelijke

(KPI methodiek van het Deltaplan Biodiversi-

partners om techniek en algoritmes te

teitsherstel) bieden mogelijkheden.

valideren.
2.

3.

Aan ketenpartijen die geïnteresseerd zijn in

Aan boeren om de ontwikkeling naar de

data van boeren om niet alleen een eigen

platform-economie als onafwendbaar te

platform aan boeren aan te bieden waarop

beschouwen en daarin voorop te lopen. Er

data tussen boer en toeleverancier of afnemer

is een initiatief gewenst waarin een groep

boervriendelijk worden uitgewisseld maar

boeren, met hulp van kennisinstellingen en

om met boeren samen te werken in het

subsidieverstrekkers, een organisatiestructuur

realiseren van een geïntegreerd dashboard

(bv. een data-coöperatie) opzet die boeren

voor boeren. Dit ook uit welbegrepen eigen

garanties kan geven rond het beheer van hun

belang om boeren tot data delen te verleiden

data binnen het platform. Dit kan op lokale

en om toegang tot data te krijgen van andere

schaal, maar nooit zonder verbinding of

aspecten van de bedrijfsvoering (zoals andere

comptabiliteit met de (inter)nationale aanpak.

teelten).

Net als in het verleden bij economische data

4.

Aan boeren en consumenten om de huidige

moet het gebruik voor zowel management

aandacht voor datagedreven landbouw aan

doelen als verantwoordingsdoelen daarbij

te vullen met aandacht voor de rol van data

niet uit de weg worden gegaan. Adminis-

in communicatie tussen boer en consument,

tratieve lasten of bodem & water lijken

zowel door naar de consument transparant te

interessante eerste toepassingsgebieden,

zijn over de productiewijze als om consumen-

waarbij e
 fficiency-voordelen kunnen

tendata te gebruiken voor sales- en marketing-

opwegen tegen de kosten. Beperking van

doeleinden in bv. korte en biologische ketens.

administratieve lasten is ook nodig voor het

1 Voor dit advies is gebruikt gemaakt van presentaties die Corné Kempenaar (AERES Hogeschool Dronten en Wageningen UR) en Pieter
Brooijmans (Cosun Beet Company) op 20 november 2020 voor de AER hebben gegeven. Zie voor de (tussen)resultaten van PPL4.0:
https://edepot.wur.nl/532701. Verder is gebruik gemaakt van: Lutz Goedde, Joshua Katz, Alexandre Menard and Julien Revellat:
Agriculture’s connected future: How technology can yield new growth, McKinsey & Co., Oktober 2020 en van een foresight studie van
het Europees Parlement: EPRS /STOA report Precision Agriculture and the Future of Farming in Europe – Part 1 Technical Horizon Scan.
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581892/EPRS_STU(2016)581892_EN.pdf
2 R. Mansell en W.E. Steinmueller: Platform Economics, Elgar, 2020.
3 Data-eigendom is een term die veel gebruikt wordt, maar juridisch geen betekenis heeft. Het gaat in de praktijk ook veel meer om het
recht op toegang tot data.
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