
SMARTER FARMING
13 november 2018



SMARTER FARMING

• Hoe zal de landbouwsector eruit zien over 10 jaar? En hoe zal de sector van de 
landbouwmachines evolueren? Precisielandbouw of smartfarming schept 
kansen. Toch als je ondernemend bent, een beetje lef toont en evoluties 
omarmt.

• Machineconstructeurs evolueren mee in de versnelde ontwikkeling van 
landbouwmachines voor precisielandbouw. Kassen- en stallenbouwers 
ontwikkelen nieuwe concepten van huisvesting. Een perfecte toepassing van 
slimme technologieën tilt de precisielandbouw naar een hoger niveau. 
Toeleveranciers van embedded systems laten zich dan ook niet kennen.

• Het netwerkevent Smarter Farming brengt de wereld van sensoren en robotica 
samen met die van de machineconstructeurs en stallenbouwers.





IGLOO WHITE

• De VS dropt 20.000 sensoren op het Ho Chi Minh pad in de oorlog met Vietnam 
– kostprijs meer dan 1 miljard dollar

• Vier sensortypes die met overvliegende vliegtuigen communiceren en alles naar
het « automated battlefield » controlecentrum sturen:

• Acoustisch

• Seismisch

• Motorontsteking

• Ammoniak (urine!) © USAF



DON’T BELIEVE THE HYPE



– Gartner, Inc.

Endpoints of the Internet of Things will 
grow at a 32.9% compound annual growth 
rate from 2015 through                                                
reaching an installed base of 

billion units.  2020
20.4



– Cisco

Only 
of all surveyed companies 
are successful with their IoT initiatives

26%



DON’T BELIEVE THE HYPE

• Connecteren alleen is niet genoeg

• Data verzamelen is doorgaans niet de issue, maar wel
de vraag wat je er mee doet

• Vroeg beginnen samenwerken is de boodschap!



WHAT DIFFERENCE DOES IT MAKE?
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WHATEVER IT TAKES



WHATEVER IT TAKES

• minimal data, geen big data

• smart scanning waar koeien hebben geürineerd, chlorophylniveaus of 
de kleur van paprika’s…

• gedetailleerd genoeg om effectieve actie op te baseren

• variable rate application, real-time NDVI visualisering

• toegankelijk voor wie het probleem dient op te lossen

• de “edge” van het netwerk komt centraal te staan



WIN WIN WIN



WIN WIN WIN

• tussen gebruikers, aanbieders — en de waardeketen 
(tot verpakking en traceerbaarheid toe)

• tussen leveranciers van fysieke uitrusting en digitale diensten

• tussen customer proximity en hyperscale cloud providers

• tussen gegevensbescherming en actionable data

• tussen gangbare landbouw die opbrengst maximaliseert en 
duurzame landbouw die resources minimiseert



BE YOUR OWN MASTER



Koffievruchten “bekeken” op 42 
kleurfeatures voor rijpheid met 68-87% 

nauwkeurigheid

Ziektepreventie door kauwpatroon x 
gedragsanalyse bij kalveren

Model voor maaggisting op basis van 
melkvetzuurmeting

Soort- en onkruiddetectie over 
verschillende soorten

Voorspelling van karkasgewicht tot 150 
dagen voor slachtdatum

Gezichtsherkenning van varkens

Evapotranspiratie op basis van 
langetermijnklimaatmeting  en 

bodemspectrofotometrie

Tarwe : water- of N-stress of gele roest 
door hyperspectraalanalyse met 99,6% 

nauwkeurigheid
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Yaniv Taigman, Ming Yang, Marc'Aurelio Ranzato, Lior Wolf (2014), DeepFace: Closing the Gap to Human-Level Performance in Face Verification



HUMAN AFTER ALL



– FAO

The world will need to produce
more food by 2050 in order to 
feed the growing population using                          

more land.

70%

5%



3.0

Digi/Robotisering

1 landbouwer voedt 

155
mensen in 2020

4.0

Machine learning

1 landbouwer voedt 

265
mensen in 2050

1.0

Mechanisering

1 landbouwer voedt 

26
mensen in 1960

2.0

Groene biotech

1 landbouwer voedt 

91
mensen in 1990



Zoutwater
69%

Sneeuw
6%

Landbouwgrond
9%

Zoetwater
2%

Zand
6%

Rotsen
9%



Sundrop Farm, Port Augusta



HUMAN AFTER ALL
• Sundrop Farm

• 20 ha tomaten (180k planten op kokosnootschillen) op zeewater (voor
koeling en gedesalineerde irrigatie) en zonlicht (18k spiegels) in de Zuid-
Australische woestijn

• Plenty

• SoftBank Vision Fund, Jeff Bezos, Eric Schmidt – grote namen investeren
200 miljoen

• Hydropone landbouw & machine learning met als doelstelling: opbrengst
350x groter dan outdoors gangbare landbouw, met 1% vh water

• Indoor maakt het ook mogelijk heel dicht bij de markt teproduceren





Karel Volckaert
karel@riverrun.be

All Watched Over By Machines Of Loving Grace

Richard Brautigan, 1967

I like to think (and

the sooner the better!)

of a cybernetic meadow

where mammals and computers

live together in mutually

programming harmony

like pure water

touching clear sky. 

I like to think

(right now, please!)

of a cybernetic forest

filled with pines and electronics

where deer stroll peacefully

past computers

as if they were flowers

with spinning blossoms. 

I like to think

(it has to be!)

of a cybernetic ecology

where we are free of our labors

and joined back to nature,

returned to our mammal

brothers and sisters,

and all watched over

by machines of loving grace.


