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ILVO vandaag

• 610 personeelsleden

• +/- 300 wetenschappers

• > 200 ha proefvelden

• > 15.000 m² serres

• > 20.000 m² proefstallen

• Pilootfabriek voor de voedingsindustrie

• Tientallen labo’s (geaccrediteerd)



Totaalaanpak in onderzoek

grond  bord bord  grond



Initiatief om met alle Vlaamse 
onderzoeksinstellingen samen te werken en als 
één geheel naar buiten te treden

(Op dit moment 18 partners)



Spreken over? 

Drones & Data
Precisielandbouw?



Nog eens vertellen? 



Ja, de uitdaging is enorm!

Precisielandbouw kan hier 
een belangrijke rol in spelen
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Nodig om 9,6 milliard mensen duurzaam te voeden in 2050

Delicate evenwichtsoefening

Voedselkloof overbruggen Economische ontwikkeling
ondersteunen

Milieuimpact reduceren
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werk
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Wat is Precisielandbouw?
• De juiste behandeling van planten en

dieren op het juiste moment en op de
kleinst mogelijke schaal (tot op niveau van
individuele planten of dieren)

– Perfecte integratie van verschillende
technologieën en intelligentie (data,
beslissingsalgorithmen en software)

– Door optimalisatie van behandelingen op de
kleinst mogelijke schaal verhoogt de opbrengst
en de efficiëntie in de agro-voedingsketen
zodat de voetafdruk vermindert



Neen, dat is intussen gekend? 



Dus eerst iets over drones 
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• Drones
– Fixed wing of (multi)copter

– Vliegen onder bewolking door + betere precisie (10 cm)

– Hoge aanschafprijs drone + (multispectraal)camera

– Max. 1000 ha per dag in kaart te brengen

– Kostprijs: enkele 10-tallen € per ha per vlucht

– Wetgeving

Bron: Kempenaar C.www.aureaimaging.com

voorbeeld: monitoren gewasschade

Drones



• + Steeds beschikbaar (satellieten)

+ Grote oppervlakte

- Veel bewolking in onze regio

- Off-line detectie: steeds aantal dagen tussen opname en actie

- Precisie satelliet: 30 m², vliegtuig: 1 m²

Bron: Kempenaar C.www.precisielandbouw.eu

25 m resolutie 5 m resolutie

- Ned.: satellietdatabank

- Biomassa (NVDI)

Satellieten - vliegtuigen



Fixed wings vs multicopter

• Vliegefficiëntie: vleugels of rotors  

• Actieradius/autonomie 

• Oppervlakte 

• Prijs 

• Hoogte

• Resolutie

• Landingsplaats

• Flexibiliteit



Fixed wings

• Een paar bekende in de landbouw

– Ebee (SenseFly)

– GateWing (Trimble)

– Precision Hawk (samenwerking CNH)

– …



Multicopters

• Flexibele systemen

• Gebouwd rond intelligente core

• 3 grote spelers:

– DJI 

– 3Drobotics

– Mikrokopter



Phantom 3

Inspire (Pr)

Matrice

Phantom 4





Agras MG-1 - DJI



Solo (Agco)

X8

Aero M



Easy Okto XL
Aerialtronics

Altigator Hydra 12



Hybride systemen
VTOF: vertical take-

off and landing



Controller multicopter

• Throttle

• Nick

• Roll

• Yaw



Controls



Manueel - automatisch

• Fixed wing: zelfs opstijgen en landen 
automatisch

• Multicopter: meeste manueel opstijgen en 
landen

• Waypoints

• VLOS = visual line of sight!

• Volledig manueel: 3D drone racing



RPAS wetgeving in ‘t kort

• Recreatief: tot 10 m hoog, in eigen tuin, max 
1kg, geen leeftijd

• Klasse 2: tot 150ft (45,7m) hoog, max 5kg, 16 
jaar min leeftijd (Landbouwtoepassingen 
mogelijk!)

• Klasse 1: tot 300ft (91,4m) hoog, max  150kg, 
18 jaar min leeftijd
– Klasse 1b: laagrisicovluchten

– Klasse 1a: hoogrisicovluchten (evt +300ft)



Klasse 1 of 2?

• Voor klasse 1 en 2: brevet nodig na verplichte 
theorie en praktijkopleiding

• Klasse 1 zowel theorie als praktijkexamen en 
ook medisch attest LAPL voor klasse 1

• Klasse 2 alleen praktijkexamen

• Toestel moet geregistreerd zijn en verzekering 
BA nodig in klasse 1 en 2

• =>als je toch moet studeren en kosten maken, 
waarom dan niet direct gaan voor klasse 1?



Klasse 1a versus 1b

• 1a: hoog risico (uitzonderingsregime), 1b: laag risico

• 1b: geen CTR zone, 30m afstand van objecten blijven 
en geen personen overvliegen (ter info: klasse 2: 50m)

• 1b: meldingsplicht na risico-analyse (zelf doen)

• 1a: toelating nodig van DGLV

• In klasse 1a ook homologatie nodig van toestel

• Concreet voor klasse 1: (Service providers)
– Opleiding nodig, examen theorie en praktijk=>brevet

– Registratie toestel nodig=>registratienr.

– Operationeel handboek laten goedkeuren

– Vluchten aanvragen(1a) of melden (1b)



Opleiding

• Opleiding tot RPAS piloot

• Enkele scholen (sommige overleg DGLV)

– Noordzeedrones (partner)

– EspaceDrone

– Syntra Limburg

• Opleiding 

– Theorie: Weerkunde, fysische principes, UAV 
technologie, wetgeving, …

– Praktijk: gericht op checklist en protocols!



Aandachtspunten

• Veiligheid: Sense and avoid

• Batterijduur

• Landbouw : toepassingen nog niet klaar en 
dummy proof



Drones zijn leuk, nice to have
maar hebben geen (economische) 

waarde 
tenzij …



• Welke?
– Standaard camera

– Hyperspectraal camera

– Thermale camera

– …

• Waar staan we?
– Onkruidherkenning: klaar voor praktijk

– Herkenning bladziekten, schimmels: onderzoeksfase

– Detectie van insecten: grote uitdaging

Bron: Kempenaar C.

Camera’s 



+  Goedkoop

- Zien ‘enkel’ wat het menselijk oog ook ziet nl. zichtbaar licht
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Standaard digitale camera



– Automatisatie via beeldanalyse (kleur, vorm, enz.)

– Toepassingen:
- Herkenning gewasrij bv. voor mechanisch schoffelen

- Onkruidherkenning

Bron: W Saeys, KU Leuven

Standaard digitale camera



Rasmussen et al. 2013

Detectie via camera’s
Standaard camera



Detectie via camera’s
Standaard camera



Department of Plant and 
Environmental Sciences 

Detectie via camera’s

Rasmussen et al. 2013

Standaard camera



Department of Plant and 
Environmental Sciences 

Rasmussen et al. 2013

Detectie via camera’s
Standaard camera



Camera

Beeld Analyses Kaart

Plaatsspecifiek onkruiddetectie

Rasmussen et al. 2013

Department of Plant and Environment



• (meten ook niet zichtbaar ‘licht’)

Bron: Kempenaar C.

Hyperspectrale camera’s

Bron W. Saeys, KU Leuven

Spectrum
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Broadband to 

Multispectral

Visible Light SWIR Infra Red LWIR
Spectrum

• Spectrale “handtekening” voor 
elke pixel van het beeld

• Meer info uit één beeld
• Maakt soortherkenning/meten 

planteigenschappen mogelijk



• Hyperspectrale camera’s meten o.b.v reflectie
– Biomassa

– Water status

– N status

– Onkruiddetectie

– Ziektedetectie

Bron: Kempenaar C.

Detectie via camera’s

Bron www.agbusiness.ca

NDVI = (R800 - R670)/(R800 + R670)

Gezonde planten:
- Lage reflectie rood (R670)
- Hoge reflectie NIR (R800)

Verhouding: NVDI (biomassa)



• Hyperspectrale camera’s meten o.b.v reflectie

Bron: Kempenaar C.

Detectie via camera’s

C
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Dead leaf 

Plastic leaf 

Fake leaf (shop)

Real leaf 

Fake leaf(paper)



• Hyperspectrale camera’s
– N status

Bron: Kempenaar C.

Detectie via camera’s



• Hyperspectrale camera’s
– Onkruiddetectie

Detectie via camera’s

Onderscheid tussen gewas en onkruid op basis van gereflecteerd licht

Bron E. Vrindts, KU Leuven

controller

Reflectiemeting

Spuitactie m.b.v electro-
magnetische klep



Bron: Kempenaar C.

Mahlein et al. (2013) Remote Sensing of Environment, 128: 21-30

Detectie via camera’s
• Hyperspectrale camera’s

– Ziektedetectie op bladniveau



Drones kunnen data verzamelen 



Pionierlandbouwers in België 
gebruiken een drone om

• Bodemkleur in kaart te brengen en deze te vertalen naar organische 
stof

• Verschillen in opkomst van de aardappelen te evalueren

• Hoogte model (DEM-DTM) van de perceelsgrenzen te maken 

• DEM=> schaduwzones berekenen en hier variabel planten.

• Biomassa en stikstof in de plant te bepalen en hierop de bijbemesting
te sturen.

• Variabele loofdoding bij aardappelen (variabel spuiten)

• Heterogeniteit en probleempatronen sneller te herkennen en dus 
gerichte veldbezoeken

Bron : Jacob Van Den Borne - http://www.vandenborneaardappelen.com/



Drones

Bodem

Klimaat

Gewas Techno-
logie

Milieu

Manage-
ment

Big Data

Department of Plant and Environment



Bron: Kempenaar C.

Deze toepassingen zorgen voor 

• Enorme explosie van data:



Gecombineerd met 
• Apps stores en cloud services (ICT-trends): 

– Steunen op internet is er altijd en overal 

Bron: Kempenaar C.

• Gebruik van sociale media: rechtstreeks en 
onmiddellijk contact tussen stakeholders 
mogelijk maken

Bron: AgJunction



In de toekomst worden

• Datastromen>

• Geld-Materiaal



Huidige gang van zaken
• “Er zijn veel goede sensoren, maar weinig goede 

informatie voor de boer”
• Visuele interpretatie en intelligent beslissingspatroon 

van de boer. 
• Goeie boeren bezitten individuele en historische 

informatie over hun velden en dieren
• Grote volumes data moeten gestandaardiseerd, 

verwerkt en geïntegreerd worden om nuttig input te 
leveren voor beslissingsondersteunende modellen te 
generen 

• Boerenverstand > Computer
• Data is the new oil? Refineren?



Smart Farming = Precisielandbouw 2.0
• “Precisielandbouw zal intelligent zijn of ze zal niet zijn”

– Blog:www.mechaman.nl/landbouwmechanisatie/author/jvangeyte
– verzamelen van data => correct geanalyseerd => toegepast

• Intelligent beslissingspatroon houdt rekening met de 
complexe realiteit
– Biologische variabiliteit
– Onderliggende fysiologie
– Multidimensionaliteit
– Stoorfactoren

• Alarmen => bruikbare adviezen

=> NOOD aan integratie van informatiebronnen

Bron: W. Saeys 



INTEGRATIE?

• Inzet van ICT: De CLOUD is de oplossing

– Nieuwe marktopportuniteiten

– Nieuwe businessmodellen

• The CLOUD is de eerste stap naar “NIEUW INTERNET”

Bron: Kempenaar C.



Bron: Kempenaar C.

De cloud staat voor een netwerk dat met al de aangesloten computers een soort 'wolk
van computers' vormt, waarbij de eindgebruiker niet weet op hoeveel of welke
computer(s) de software draait of waar die computers precies staan. De gebruiker hoeft
op deze manier geen eigenaar meer te zijn van de gebruikte hard- en software en is dus
ook niet verantwoordelijk voor het onderhoud.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Computernetwerk


Bron: Kempenaar C.

LINK met landbouw?



NIEUW of FUTURE INTERNET 

• Alles en iedereen is verbonden

• Nu: human2human

• Dan: human-thing and thing-thing of M2M communicatie 

• =>autonome communicatie tussen devices + virtuele objecten 
en processen wordt mogelijk

• Radio Frequency Identification techniques (RFID) en andere 
identificatietechnolgie vormen mee de hoekstenen van dit 
systeem

• =>  het uiteindelijke doel: the Internet of Things (IOT)

Bron: Kempenaar C.



Wat is IOT?

Porter and Heppelmann, Harvard Business Review, 2014

Now IT is embedded in

products themselves creating

smart connected objects



What is IOT?
• combination of sensors and tiny devices

embedded in physical objects and linked
through wired and wireless networks that
generate huge data volumes analysed in 
dedicated applications.

M. Chui, M. Löffler, and R. Roberts. 'The Internet of Things'. McKinsey Quarterly, 2010.



Cloud farming
• Heeft in landbouw nog een enorm potentieel

• Ecosysteem van leveranciers/suppliers en stakeholders is zeer 
complex: 
– Grote machinefabrikanten 

– Suppliers van M2M technologieën en “decision support systems”

– Voorlichters, experten, adviesverleners …

– …

• Grote bedrijven zijn gedigitaliseerd via o.a. ERP (Enterprise 
Resource Planning) software maar tussen (kleinere) organisaties 
is in de toekomst nood aan meer data-
uitwisselingsmogelijkheden

Bron: Kempenaar C.



Cloud farming
• Via de Cloud: de “connected farm” wordt stilaan realiteit

– Real-time processen monitoren

– Integreren van
• Historische data, weer, klimaat, economie …

• Productinformatie en machine-instellingen

– Geen installaties of back-ups

– Synchroniseren van mobile devices

– Integratie van businesspartners uit de keten

– Monitoring van meerdere sites/locaties

Bron: Kempenaar C.



Verder mogelijke ontwikkelingen?

Bron: Kempenaar C.

• ‘Stand-alone’ initiatieven worden ontwikkeld in AgriB

– Agroconnect, 365FarmNet, Open Ag Data Alliance, 
AgGateway, …

– Uitrusting en materiaal bij verschillende merken

– Hoe je datastroom garanderen en samenwerken ts businesses

• ABCDEF’s worden ontwikkeld

– Agri-Business Collaboration and Data Exchange Facilities

– E.g. FIspace = collaboration facility, gebouwd in Future 
Internet Public-Private Partnership = European programme
for Internet-enabled innovation



App Store met apps gebaseerd op een Cloud platform:



B2B software platform 
– Eigenschappen van sociale netwerken (LinkedIn)

– Integratie van Apps met meer mogelijkheden dan gangbare, populaire app 
stores voor smartphones

– Businesses kunnen samenwerkingen opzetten, contracten onderhandelen, 
data uitwisselen en value-added services leveren en gebruiken

– Uniek: ontwikkeld door verschillende partijen, toch naadloos samenwerken 
om een compleet, dynamisch bedrijfs- of ketenproces te ondersteunen over 
de grenzen van organisaties heen 

– Visibiliteit/controle/transparantie 

van processen

– Snelle, goedkope deployment

van custom solutions

http://fispace.eu/whatisfispace.html



Wat doet ILVO? 



Precision Farming@ILVO
ISense: 

Sensors in Agriculture and Food

4 jaar onderzoek op 3 cases: 

• Biosensoren

• Precision livestock 
farming

• Precision crop farming



PCF case

• 4 topics:
– Onkruiddetectie 

=>Landbouwer/verwerkende industrie

– Opsporen van (grondgebonden) ziekten bij 
aardappel  
• =>Landbouwer

– Monitoring/management van de biomassa bij 
raaigras 
• =>landbouwer + veredelaar

– Beoordelen van droogtestress bij voedergrassen 
• => veredelaar

• Met nadruk op hoge temporele en spatiale resolutie



PCF case: technologie

• State of the art drone (Altigator Hydra 12)



PCF case: technologie

• Verschillende camera’s

– VIS (hoogte, kleur)

– NIR (crop growth)

– IMEC snapshot mosaic hyperspectrale sensor(verschillende 
indices ~ plant characteristieken)

– thermale (abiotic stress – drought)



PCF: onkruiddetectie

–Detectie en lokale behandeling

–Hyperspectrale technieken

– Focus on probleemonkruiden



Focusonkruiden 

Thistle 
Akkerdistel

Bindweed
Akkerwinde
/Haagwinde

Jimson
Thorn apple
Doornappel

Black 
Nightshade
Zwarte
Nachtschad
e

Nut grass
Knolcyperus

Dockweed
Zuring



PCF:Monitoring v/d biomassa bij raaigras 

–  optimale tijdstip voor maaien , bemesten en herzaaien

– Meten van biomassa en van kwalitatieve eigenschappen van 
individuele planten, klonen en opbrengstproeven in de veredeling
breeding

– Standaard metingen op de ILVO proefvelden:

• Visuele observaties

• gewichtsbepaling

• Biochemisch onderzoek

Samenwerking: KULeuven



PCF: ziekte monitoring in aardappelen

• Detectie van ziektes in aardappelvelden.
– Vroege en specifieke detectie

– Management van de ziekte

• Lokale behandelingen

• gewasrotatie

– Focus op

• Pectobacterium carotovorum subsp. brasiliensis (bacterium)

• Globodera spp. (nematod)

• Verticillium dahliae (fungus)

• PVY (virus)

• Phytophthora (protist)

Samenwerkingn KULeuven



Ontwikkeling van een hypercart



Orthofoto trial aardappelziektes



PCF: Evaluation van droogtestress

• in voedergrassen(Lolium, Festuca and Festulolium)
– rain-out shelter

– stress- en vegetatieindices

– veredelingsonderzoek: visuele scores, gewicht en bodemvochtigheid

Samenwerking : Wouter Maes, Kathy Steppe (UGent)



Droogte tolerantie~ DEM and greenness index (VIS)



Grassland veredelingsproeven (VIS)



Precision Farming@ILVO
• IBN- Smart Digital Farming

– ILVO coördineert samen met AGORIA/KULEUVEN (IMEC 
betrokken) 

– De datarevolutie in de Agrifood sector = 
gemeenschappelijke economische opportuniteit

– 30 aangesloten bedrijven in alle landbouwsectoren en 
doorheen de hele supply chain: from farm to fork. 

• (Ver)nieuw(d) interdisciplinair ecosysteem: (1) Geo-
ICT-bedrijven, (2) ontwikkelaars van sensoren, drones 
en embedded controllers, (3) data-analytics en (4) 
IOT –bedrijven, en (5) fabrikanten van machines en 
(stal)uitrustingen moeten

• Nieuwe data driven business modellen



IOF2020

• Start: januari 2017 – 4 jaar
• 73 partners met € 30 000 000

– George Beers – WUR
– ILVO co-lead WP2: trials

• Grootschalige introductie van  IOT in landbouw 
en voedingsindustrie

• Acceleren van de transformatie van landbouw en 
voeding naar slimme netwerken van 
geconnecteerde objecten die op afstand kunnen 
worden ingezet, geïdentificeerd, opgevolgd en 
gestuurd.





• In totaal 19 cases 
worden opgezet 
in 5 sectoren 
(akkerbouw, 
melkvee, fruit, 
groenten, vlees). 
Ook zullen in de 
loop van het 
project nieuwe 
technologieën en 
cases worden 
aangetrokken via 
een open call. 



Data?

• Wie is eigenaar van de data?

• Wie heeft controle over de data 

• Wie heeft toegang tot de data?

• Nood aan (snelle) bewustwording van de 
problematiek 

• Eigendom van data 

• Toegangs- en gebruiksrechten



Data management & 
compatibiliteit 

• Compatibiliteit/uitwisselbaarheid belemmeren 
verdere ontwikkeling

– Beperkte data infrastructuren op boerderijen 

– vendor lock-in

– Standaarden 

– Gedeelde en open data? 



Conclusies
• Drones zijn pas nuttig als ze data kunnen verzamelen 
• Data is pas bruikbare informatie als ze kan gedeeld en 

geïntegreerd worden 
• En als d.m.v. slimme algoritmen beslissingsondersteuning 

kan geleverd worden.
• CLOUD farming en “the future internet” 

– “key enablers” in de verdere evolutie naar smart farming (2.0)
– zullen in de toekomst een grote invloed uitoefenen op de voedings- en 

landbouwsector:
– Door de manier waarop informatiemanagement en data integratie in the

supply chain gebeurt, ingrijpend te gaan veranderen

• Meer inf: eindrapport van FG on PA
– https://www.researchgate.net/publication/289345187_EIP-

AGRI_Focus_Group_Precision_Farming_FINAL_REPORT
– Linkedin account: https://www.linkedin.com/in/j%C3%BCrgen-

vangeyte-a8609927?trk=nav_responsive_tab_profile

https://www.researchgate.net/publication/289345187_EIP-AGRI_Focus_Group_Precision_Farming_FINAL_REPORT
https://www.linkedin.com/in/j%C3%BCrgen-vangeyte-a8609927?trk=nav_responsive_tab_profile
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