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Verslag NOBL-studienamiddag: 
‘Biologische landbouw, smart farming²: Over de waarde van nieuwe 

technologieën voor innovaties in de biolandbouw’ 

Donderdag 10 januari 2019, Agriflanders, FlandersExpo Gent 

Op donderdag 10 januari 2019 organiseerde NOBL (Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw & 

voeding) samen met haar partners Boerenbond, CCBT, ILVO en Inagro haar tweejaarlijkse 

studienamiddag.  De organisatoren lieten zich bij deze editie leiden door de toenemende aandacht 

voor nieuwe technologieën in de landbouw.  Smart farming is uit de land- en tuinbouw niet meer weg 

te denken: precisielandbouw, sensoren, GPS, Big Data, drones, robotica …. ‘De laatste jaren zijn er heel 

wat ontwikkelingen met als doel hoogtechnologische toepassingen te integreren in het dagelijkse 

landbouwgebeuren. Algemeen worden heel wat voordelen toegedicht aan deze nieuwe ontwikkelingen 

waarbij geen onderscheid wordtt gemaakt tussen gangbare of biologische landbouw. Toch zijn er de 

nodige nuances te maken in functie van de specificiteit van de biologische productie’ lichtte Ignace 

Deroo, bioconsulent bij Boerenbond toe. 

Om inzichten te verzamelen over deze nuances werden onder de titel ‘Biologische landbouw, 

smartfarming²: over de waarde van nieuwe technologieën voor innovatie in de biolandbouw’ 

onderzoekers, beleidsmakers, adviseurs, technici, bioland- en tuinbouwers en andere 

geïnteresseerden uit de (bio)land- en tuinbouwsector samengebracht om na te denken over wat deze 

nieuw technologieën voor de ontwikkeling van de biologische akkerbouw en groenteteelt in 

Vlaanderen kunnen betekenen 

Zo’n 120 personen, zowel uit biologisch als gangbaar onderzoek en sector, ontmoetten elkaar hiervoor 
tijdens Agriflanders in Gent. 

 

Trends en uitdagingen voor smart farming en mogelijkheden voor de 

bioproductie 

Als eerste spreker kwam Jonathan Van Beek, onderzoeksleider 

precisielandbouw bij Inagro, aan het woord. Hij zette ons hierbij direct met 

beide voeten op de grond: Precisielandbouw bestaat al meer dan 30 jaar 

maar is nog voortdurend verder in ontwikkeling. Terwijl de 1ste generatie 

precisielandbouwtechnieken focust op ‘Weten waar je bent’, gaat het in de 

2de  generatie om ‘Meten is weten’. 

Met precisie GPS technieken (GNSS, DGPS, RTK GPS) probeert men steeds nauwkeuriger te werken om 

overlap en verspilling te vermijden. Met de laatste geavanceerde systemen zoals RTK-GPS toont men 

met proeven in Engeland aan dat het zelfs mogelijk is om een veld te bewerken en te oogsten zonder 

dat er ooit een persoon op het veld aanwezig is, de zogenaamde ‘handsfree hectare’. De kans dat dit 

in de praktijk snel zal toegepast worden is momenteel klein.  

In de 2e generatie, ‘Meten is weten’ precisielandbouwtechnieken wordt getracht de variatie in bodem, 

vocht, bemesting, ziektedruk, vruchtbaarheid … binnen en tussen percelen in kaart te brengen aan de 

hand van bodemscans, gewassensing en opbrengstbepaling. Percelen worden in vakjes om een zo 

precies mogelijke behandeling te kunnen geven per vakje zodat verbruik van producten 

geminimaliseerd en productie geoptimaliseerd kan worden. 

Verschillende sensoren (contactsensoren, niet invasieve sensoren door weerkaatsing van magnetisch 

veld) zijn beschikbaar om bodemscans te maken en informatie over de bodem te verzamelen. Bij 
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gewassensing detecteren sensoren op de tractor of op drones de lichtweerkaatsing d in verschillende 

golflengtes door de op het veld aanwezige gewassen.. De verzamelde informatie over de hoeveelheid 

gewas,  chlorofyl, fotosynthese , … wordt vertaald naar informatie over de gezondheid van de plant en 

de aanwezigheid van onkruiden. Hoewel de interesse voor opbrengstbepaling vanuit het standpunt 

van de boer groot is, moeten hier nog veel stappen vooruit gezet worden om dit te realiseren. 

 

Welke opportuniteiten biedt de digitale revolutie voor de biologische 
boeren? 

Jürgen Vangeyte, wetenschappelijk directeur van de afdeling 

landbouwtechniek bij ILVO, vulde aan dat de digitale ontwikkeling en 

dataverwerking tevens belangrijke aspecten zijn. Veel data kunnen verzameld 

worden, maar hoe moeten deze dan geïnterpreteerd worden? Iedereen ziet 

‘digitale landbouw en smart farming’ als de toekomst in de landbouw behalve 

de landbouwers zelf, merkt hij op.  Hoewel het gebruik van GPS reeds goed 

ingeburgerd is bij landbouwers, is smartfarming echter veel meer. 

Belangrijkste aangehaalde redenen zijn de schaal van het bedrijf, het gebrek aan uitgeruste machines 

en de bijhorende investeringen, de onduidelijkheid over de kosten-baten voor het bedrijf en de 

technologie die nog niet op punt staat. Er zal dan ook nog heel wat moeten gebeuren om smart farming 

echt ingeburgerd te krijgen in de landbouw. 

Het delen van kennis waarbij de landbouwer centraal staat en volledige controle heeft over zijn eigen 

data is belangrijk. Landbouwers moeten bewust zijn over wat er gebeurt, zich betrokken voelen en 

met onderzoekers en bedrijven die nieuwe technologieën ontwikkelen in gesprek gaan. Maar Jürgen 

benadrukt dat voor een verdere ontwikkeling van smart farming niet alleen een nauwere 

samenwerking met de landbouwers noodzakelijk is maar ook samenwerking binnen de ganse supply 

chain. Of ‘smart en digitale’ de toekomst zal zijn voor de landbouw, zal grotendeels van de 

landbouwers zelf afhangen. Het zijn de landbouwers die beslissen of een ontwikkeld product op de 

markt komt of niet. Precisielandbouw kan veel maar zal zeker momenteel nog niet alles oplossen. 

 

Technologie faciliteert biologische akkerbouw en groententeelt 

Met Lieven Delanote, hoofd klantenservice Biologische landbouw van Inagro, 

werd een expert in de biologische landbouw aan het woord gelaten.  

Lieven benadrukt dat bij biologische landbouw de nadruk ligt op het volledige 

systeem en zijn variatie. Waar bij gangbare landbouw gefocust wordt op een 

probleem en het controleren van het systeem en getracht wordt om de 

variatie zoveel mogelijk te onderdrukken om een zo hoog mogelijke productie 

te bereiken, gaat het bij biologische landbouw meer om het zoeken naar een 

evenwicht in het systeem met zijn omgeving.  Hierbij wordt gestreefd naar stabielere opbrengsten. 

Ook in biologische landbouw is technologie niet meer weg te denken en maakt het bijvoorbeeld 

mechanische onkruidbestrijding mogelijk op grote schaal.  ‘Smart’ hoeft daarom niet altijd hoog 

technologisch te zijn. De ontwikkeling van een wiedeg die wegens een ingenieus systeem altijd 

dezelfde druk op de bodem uitoefent, is hier een voorbeeld van.  Nieuwe ontwikkelingen zoals 

cameragestuurd schoffelen en branden van onkruiden gestuurd door sensoren faciliteren de 

onkruidbeheersing binnen de biologische teelten. Intelligente onkruidbranders worden ontwikkeld 

door gebruik te maken van sensoren die de bodemtemperatuur meten en op basis van de gewenste 
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temperatuur de tractor kunnen aansturen op rijsnelheid en gasdebiet. Voor de toekomst kan 

smartfarming leiden tot kleinere toestellen, autonome toestellen en meer inzicht in het systeem. Door 

RTK-GPS techniek kan de boer weer werken waar het hoort: op het veld en niet hoog in de 

tractorcabine.  

 

High-Tech voor de toekomst? 

Marcel Vander Voort, onderzoeker aan Wageningen Universiteit binnen 

de business unit open teelten met als specialisatie economie en 

management lichtte toe hoe schaalvergroting de landbouw in de richting 

duwde van telen in monocultuur. Nochtans maakt het telen in 

monocultuur de gewassen ziektegevoeliger. Meer en meer wordt er tegen 

natuur in geteeld. Gemengde systemen, denk maar aan agroforestry, 

mengteelten, en strokenteelt, kunnen grote nadelen van monoculturen 

counteren, maar zijn door hun complexiteit minder makkelijk te beheren. 

Via smartfarming en nieuwe technologische ontwikkelingen, kunnen complexere landbouwsystemen 

ook beheerd worden.  

Marcel liet ons kennis maken met hoe ze in het project SMARAGD ((Slimme Mechanisatie, 

Automatisering, Robotisering voor een Akkerbouw met Groei en Duurzaamheid) samen met het 

bedrijfsleven binnen grote thema’s als oogst-transport, gewasherkenning en grondbewerking, hiervan 

werk proberen te maken. Zij werken nu bijvoorbeeld aan een voorloze ploeg die ingezet kan worden 

bij het gebruik van vaste rijpaden en zoeken hoe oogstwerkzaamheden met kleine en lichtere 

machines uitgevoerd kunnen worden. Bij onkruidbestrijding ligt de focus op gewasherkenning waarbij 

computers leren planten te herkennen.  

Tot slot werd een filmpje ‘lasting fields’ (https://www.youtube.com/watch?v=Qv2vtiQhKMI) getoond. 

Deze futuristische visie over hoe een bedrijf er kan uitzien, leidde deels tot het SMARAGD-project. 

Gezien de huidige kennis en ervaring nu vooral uitgebouwd is voor monocultuur zal de uitbouw van 

nieuwe kennis en ervaring voor gemengde systemen de nodige tijd vragen. 

 

Biologische landbouw en nieuwe technologieën in EU-perspectief  

Als afsluitende spreker werd Cristina Micheloni, vegetable trial ecosystem 

chair in het IoF2020 project, aan het woord gelaten. Afkomstig uit Noord-

Oost-Italië stelt Cristina vast dat de landbouw in haar streek te kampen 

heeft met o.a. kleine bedrijven, een toenemende leeftijd bij boeren, 

problemen met bedrijfsoverdracht en dalende interesse in landbouw bij 

jongeren. Hierin verschilt haar streek dus weinig met de landbouw in 

Vlaanderen. De biologische landbouw tracht aan jongeren een nieuw 

soort van job aan te bieden die meer aantrekkelijk is voor jongeren. 

Vanuit het Europese IoF2020 project werden door Cristina enkele voorbeelden toegelicht over hoe 

technologie biologische landbouw kan helpen.   

• Een app FORGRAPES (gratis te downloaden) maakt het mogelijk aan de hand van beeldanalyse 
in te schatten hoeveel Cu nog op het blad aanwezig is en in te schatten of een extra Cu gift 
noodzakelijk is. Door de enkel preventieve werking van Cu wordt nu vaak nog te veel koper 
gespoten. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qv2vtiQhKMI
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• Biologische landbouw wordt ook vaak geconfronteerd met taken die minder leuk zijn, veel tijd 
vragen en economisch niet duurzaam zijn. Hierbij wordt vooral gedacht aan de vele uren 
arbeid die besteed worden aan manuele onkruidbestrijding, vaak ingevuld met buitenlandse 
arbeidskrachten. Met het verbeteren van optische systemen op wiedeggen en wiedrobots 
kunnen arbeidsuren om te wieden teruggedrongen worden.  

• GRAINSENSE, een handig instrument dat nutriëntensamenstelling van granen kan meten. Dit 
maakt het mogelijk om de plantenvoeding op het veld aan te passen aan de noden en het 
bedrijfseigen geoogste graan optimaal in te passen in het rantsoen voor de dieren. 

• Anderzijds staat in de biologische landbouw de bodem centraal. Kennis over de bodem en het 
houden van een optimale bodem door het vermijden van structuurbederf en verontreiniging 
is dan ook belangrijk. Technologie die kennis over de bodem genereert en helpt het potentieel 
van een bodem in te schatten kan dan ook de landbouwer gidsen in zijn management. 
 

Ten slotte stond Cristina ook even stil bij wat er reeds bereikt is en waar nog verdere verbetering 

noodzakelijk is. Cristina besluit dan ook dat technologie zeker de biologische landbouw kan 

ondersteunen. Hierbij moet vertrokken worden vanuit de behoefte van de landbouwer en het 

productiesysteem niet vanuit de technologie en de mogelijkheden ervan. Er zal rekening moeten 

gehouden worden met diversiteit tussen bedrijven en de bedrijfsspecificiteit. Meer dan gangbare 

landbouwers, moeten biologische landbouwers over meer kennis beschikken. Timing is zeer belangrijk 

gezien corrigerende maatregelen niet of maar beperkt mogelijk zijn. Een groot deel van de 

landbouwbedrijven zijn bovendien kleine bedrijven en ook hiermee zal in de toekomst rekening 

moeten gehouden worden. Anderzijds kan nog meer ingezet worden op het gebruik van beschikbare 

kennis die bestaat rond klimaat, bodem, plant/dier behoeftes.  

 

Panelgesprek met sprekers en bioboeren 

In het afsluitend debat kregen de sprekers 

gezelschap van twee bioboeren: Thierry 

Beaucarne en Alex Floré. Thierry is 

akkerbouwer op een bedrijf van 50ha dat 

momenteel bijna helemaal omgeschakeld 

is naar bioteelt.  Alex is eigenaar van een 

zelfpluktuin, met een oppervlakte van 2.5 

ha waar jaarrond 80 verschillende soorten groenten geteeld worden. Beide landbouwers werken 

vooral met eigen arbeid op het bedrijf maar geven aan dat op het bedrijf de mechanisatie steeds 

toeneemt hoewel gestart met weinig of geen machines. Door de relatieve grootte van het bedrijf van 

Thierry is de aankoop van machines meestal wel te verantwoorden terwijl Alex vaak werkt met 

tweedehands machines of zelf machines in elkaar knutselt. Zo maakte hij een wiedbed en een 

onkruidbrander op basis van een elektrische rolstoel. Met deze laatste machine sleepte hij vorig jaar 

op de netwerkdag van CCBT de innovatieprijs in de wacht. 

Thierry haalde de betrouwbaarheid van de nieuwe technologieën aan als een van de grootste 

struikelblokken. Zijn nieuwe preirooier met veel meer functies staat immers meer in panne dan 

werkend op het veld. Daarom geeft hij voorkeur voor zijn oude -simpele- preirooier die het altijd doet. 

Bij falende technologie kan de landbouwer zelf niet meer ingrijpen en moet hij vaak dure, externe 

expertise inhuren om problemen op te lossen.  De keuze van Alex gaat uit naar specifieke toestellen 

voor elk doel. Zo staat een toestel op elk moment voor elke taak klaar en moeten complexe machines 

niet eerst aangepast worden. De telers vinden het verlichten van arbeid en het wegnemen van 
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zorgen/risico’s belangrijker in de keuze van machines en technologie dan het verder verhogen van 

opbrengst.  

Marcel van der voort benadrukte dat techniek een hulpmiddel is maar dat niets boven het 

‘fingerspitzen gevoel’ van de boer gaat. Cristina voegt hieraan toe dat technologie enkel een middel is 

om de job meer aangenaam te maken, eenvoudiger te werken. Het gaat niet om de keuze tussen 

landbouwer of technologie maar om beiden: landbouwer én technologie in de toekomst. 

Waar Jürgen Vangeyte gelooft dat de landbouwer van de toekomst minder op het veld zal zijn en meer 

bezig zal zijn met management, waren beide telers het erover eens dat nieuwe technologieën zeker 

hun waarde hebben voor de biolandbouw, maar dat de landbouwer bij zijn stiel moet blijven en op het 

veld, bij de bodem en de gewassen moet kunnen werken. Smart farming technologieën waarbij de 

boer vanachter de pc zijn bedrijf runt, daar misten zij het werkplezier en zagen zij geen toekomst in. 

 

Conclusie 

De studienamiddag leert ons alvast dat precisielandbouw en digitale landbouw al flink ontwikkeld zijn 

maar nog vele stappen vooruit kunnen zetten. Smartfarming kan zowel voor gangbare als biologische 

landbouw nuttig zijn, maar de problematiek binnen bio is wel specifiek en soms complex wat kan leiden 

tot de nood aan specifieke technologie. Technologie is hierbij geen doel op zich maar een middel om 

de job meer aangenaam te maken en eenvoudiger te werken. Hierbij vinden de telers het verlichten 

van arbeid en het wegnemen van zorgen/risico’s belangrijker in de keuze van machines en technologie 

dan het verder verhogen van de opbrengst. Het gaat niet om de keuze tussen landbouwer of 

technologie maar om beide: landbouwer én technologie in de toekomst. 

Om te komen tot het gebruik van nieuwe technologieën in de landbouw, of dit nu bio of gangbaar is, 

is iedereen erover eens dat dit enkel kan als de ontwikkeling samen gebeurt met de landbouwers, 

producenten en onderzoekers. Of ‘smart en digitale’ de toekomst zal zijn voor de landbouw, zal 

grotendeels van de landbouwers zelf afhangen. Het zijn de landbouwers die beslissen of een 

ontwikkeld product op de markt komt, gebruikt wordt of niet. Precisielandbouw kan veel maar zal 

zeker momenteel nog niet alles oplossen. De kennis en ‘kno-how’ van een landbouwer die veel tijd 

doorbrengt tussen zijn gewassen blijven onmisbaar, en dat deel van de job is ook waar de meeste 

landbouwers hun werkplezier uit halen.  

 

Uitreiking eerste NOBL-thesisprijs Biologische en Agro-

ecologische landbouw. 

Op de studiedag werd voor het eerst een thesisprijs voor 

biologische en agro-ecologische landbouw uitgereikt. Tim 

Decuypere, afgestudeerd aan UGent, ontving een geldprijs 

van 500 euro en felicitaties van de jury voor zijn 

masterproef over het beheersen van knopkruid in de 

biologische groenteteelt.  

Knopkruid is op veel biologische groentebedrijven onkruid nummer één. De thesis van Decuypere werd 

door de jury dan ook beoordeeld als zeer relevant, met concrete resultaten specifiek bruikbaar voor 

biologische landbouwers. In de januari-editie van de maandelijkse nieuwsbrief BIOpraktijk zal een 

artikel van Decuyperes hand verschijnen over deze resultaten.  
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Naast een winnaar werden nog drie andere afgestudeerden genomineerd: 

 Joris Vanhaverbeke – Promotor: Prof. Ludwig Lauwers (Universiteit Gent): Competitieve 

strategieën voor gesloten varkensbedrijven 

 Sara Monsieurs – Promotor: Prof. Fleur Marchand (Universiteit Antwerpen): De relevantie van 

agro-ecologische principes voor Vlaamse rundveebedrijven: focus op biodiversiteitsaspecten 

 Astrid Witters – Promotor: Prof. Brent Bleys (Universiteit Gent): De invloed van ouders op het 

aankoopgedrag van studenten aangaande biologisch voedsel: talk the talk of walk the walk 

Ook voor deze studenten liet de jury zijn appreciatie blijken. Hun werk was eveneens relevant en 

interessant voor de biologische sector. 

Met de uitreiking van deze thesisprijs wil NOBL het onderzoek voor de biologische en agro-ecologische 

landbouw in de kijker zetten bij studenten, docenten en bij uitbreiding ook het brede publiek. De link 

tussen hoger onderwijs en onderzoek moet hierdoor versterkt worden.  
 

Nieuwe editie ‘De biologische landbouw in Vlaanderen: Onderzoek 2017-2018’. 

De studienamiddag werd afgerond met de voorstelling van de nieuwe editie van de 

publicatie ‘De biologische landbouw in Vlaanderen: Onderzoek 2017-2018’. In deze 

publicatie geven onderzoekers een overzicht van wat er in 2017 en 2018 gebeurd is 

op vlak van onderzoek en kennisontwikkeling voor bio in Vlaanderen. De publicatie 

is te downloaden via www.nobl.be. 

 

Presentaties: 

 Trends en uitdagingen voor smart farming - Jonathan Van Beek, onderzoeksleider 
precisielandbouw Inagro  

 Welke opportuniteiten biedt de digitale revolutie voor de biologische boeren? De visie van 
ILVO! - Jürgen Vangeyte, wetenschappelijk directeur  Landbouwtechniek ILVO  

 Nieuwe technologieën maken nieuwe teeltsystemen mogelijk in Vlaamse biologische 
akkerbouw en groenteteelt - Lieven Delanote,  afdelingshoofd Biologische Productie, Inagro   

 SMARAGD: Slimme Mechanisatie - Automatisering - Robotisering voor Akkerbouw met Groei 
en Duurzaamheid - Marcel van der Voort,  onderzoeker WUR  

 Organic farming and new technologies in EU perspective (Engels) - Cristina Micheloni, 
agronomist and ecosystem trial chair of the Internet of Food & Farm IoF 2020 vegetables trial  

Heeft u vragen rond onderzoek voor de biologische landbouw en voeding? Neem gerust contact op 
met Lieve De Cock, coördinator NOBL,  lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be . 

NOBL is het netwerk voor onderzoek biologische landbouw en voeding. Het netwerk is samengesteld uit 

vertegenwoordigers van de overheid, de landbouw en consumenten organisaties, bio kennisnetwerken en het 

onderzoek in zijn volle breedte: praktijk, toegepast en fundamenteel. Het ILVO, de universiteiten, de hogescholen 

en de proefcentra maken er deel van uit. NOBL heeft als doel om na te denken over hoe we in Vlaanderen tot een 

gunstiger onderzoek klimaat voor de biologische sector kunnen komen. Daarom helpt NOBL bij het delen van 

informatie, ideeën en ervaringen rond onderzoek voor de biologische sector en ondersteunt het activiteiten om 

het onderzoek en de kenniscirculatie voor de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen te bevorderen.  

 

Met dank aan: Lieve De Cock (ILVO/NOBL), Jo Vicca (Odisee), Marta Lourenço (ILVO), Carmen 

Landuyt (CCBT), Pauline Deltour (Inagro), Ignace Deroo (Boerenbond) 

http://www.nobl.be/sites/default/files/files/nobl%20NL%202018%20web_2.pdf
http://www.nobl.be/sites/default/files/files/nobl%20NL%202018%20web_2.pdf
http://www.nobl.be/sites/default/files/2_Jonathan_Van%20Beek%20Trends%20Smartfarming.pdf#overlay-context=nl/noblnl
http://www.nobl.be/sites/default/files/3_Jurgen%20Vangeyte_digitale%20revolutie%20voor%20bioboeren.pdf#overlay-context=nl/noblnl
http://www.nobl.be/sites/default/files/3_Jurgen%20Vangeyte_digitale%20revolutie%20voor%20bioboeren.pdf#overlay-context=nl/noblnl
http://www.nobl.be/sites/default/files/4_Lieven%20Delanote_bio%20%26%20smart%20farming.pdf#overlay-context=nl/nobln
http://www.nobl.be/sites/default/files/4_Lieven%20Delanote_bio%20%26%20smart%20farming.pdf#overlay-context=nl/nobln
http://www.nobl.be/sites/default/files/5_Marcel%20vanderVoort_SMARAGD.pdf#overlay-context=nl/noblnl
http://www.nobl.be/sites/default/files/5_Marcel%20vanderVoort_SMARAGD.pdf#overlay-context=nl/noblnl
http://www.nobl.be/sites/default/files/4_Lieven%20Delanote_bio%20%26%20smart%20farming.pdf#overlay-context=nl/noblnl
mailto:lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be

