VASTE PLANTEN

App tilt fijnmazige
tuinbouw naar
hoger plan
Efficiënter kweken met behulp van een app. Bij boomkwekerij Fleuren zijn
ze er al ver mee. En er lijkt nog veel mogelijk, zoals nauwkeurige kostprijsberekeningen, gerichtere inzet van arbeid en aanpassingen in de teelt om
optimaal gebruik te maken van de bodemgesteldheid. ‘Uiteindelijk moeten
alle telers in de regio ervan profiteren.’
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Y

annick Smedts zit achter zijn pc op de
hoofdvestiging van boomkwekerij Fleuren in het Limburgse Baarlo. Hij klikt van
de ene perceelkaart naar het andere. De kaarten zijn gemaakt met behulp van GPS en geven
inzicht in de groeimogelijkheden voor de teelten
per perceel. Steeds meer ondernemers gebruiken
deze kaarten om hun teelten zo efficiënt mogelijk
te maken. “Dat geldt ook voor ons”, vertelt Smedts.
“We zijn altijd op zoek naar nieuwe percelen. Willen we een goede teelt hebben, dan is een gerichte analyse van de bodem belangrijk.”
Maar bij Fleuren willen ze verder gaan dan

alleen het analyseren van de bodem voor de
teelt. Smedts werkt aan een app waarbij gedetailleerde informatie, tot op een vierkante meter
nauwkeurig, kan worden geanalyseerd en
gedeeld met de medewerkers in het veld. Dit
kan een nauwkeurigere kostprijsberekening
opleveren, een efficiëntere plaatsing van de rassen en een meer uniforme teelt.
Boomkwekerij Fleuren is gespecialiseerd in de
opkweek van fruitbomen. Op het moment is er
zo’n 110 hectare land in gebruik. Daarvan wordt
ongeveer 45 procent gebruikt voor appelbomen, 30 procent voor kersen en 15 procent voor

Yannick Smedts: ‘We willen vooraf een perceel goed in kaart brengen’
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peren en pruimen. Met een tweejarige teelt
betekent dit dat jaarlijks 55 hectare verse grond
moet worden gevonden om het risico op ziekten
te voorkomen.
Enkele jaren geleden is Fleuren uitgeweken
naar Duitsland op zoek naar verse grond. Nu ligt
inmiddels de helft van de kwekerij in Duitsland.
“Het jaarlijks bemonsteren van percelen om de
kwaliteit van de bodem in kaart te brengen vraagt
veel tijd en geld”, zegt Smedts. “Het gebeurde ons
te vaak dat we land huurden van een akkerbouwer en pas later doorkregen dat er plekken in het
perceel minder geschikt waren voor de teelt. En

Camera’s kunnen een afwijking minder dan een millimeter registeren

Met de app hebben medewerkers in het
veld direct toegang tot de data

wij bedrijven topsport op een pachtperceel met
onze intensieve boomteelt. Dus we willen van te
voren de mogelijk- en onmogelijkheden van een
perceel goed in kaart brengen.”

GROOT VERSCHIL
Smedts liep eerder stage bij Van den Borne aardappelen, een voorloper in het gebruik van precisielandbouw. Met de ervaringen die hij daar
opdeed, ging hij verder aan de slag bij Fleuren.
“We verzamelen veel data met het scannen van
de bodem en het in kaart brengen van hoogteverschillen op de percelen. Daarmee kunnen we van
te voren de mindere teeltondergronden bepalen. Dan kan het lonend zijn om bijvoorbeeld op
bepaalde lage plekken in het land waar het regenwater blijft staan geen bomen te planten.”
Uit de kaarten die hij op zijn pc laat zien, is het
verband tussen de bodemkwaliteit en de groei
van de fruitbomen duidelijk te zien. Op stukken
in het perceel waar de bodem minder geschikt is
– door bijvoorbeeld verdichting, lage plekken of
schaduwwerking – zijn de bomen minder ontwikkeld dan op de goede teeltgrond. Metingen
wijzen dat ook uit. Bij Fleuren wordt gewerkt
met ‘vision’ waarbij aan de hand van camerabeelden de dikte van de bomen wordt bepaald.
Bomen met een dikte van 17 millimeter zijn
optimaal. De camera kan een afwijking minder dan een millimeter registeren. Die data kan
gekoppeld worden aan de plek van de boom op
het perceel en de bodemgesteldheid op die plek.
“We kunnen dan ook beter bekijken welke ras-

sen we waar planten”, legt Smedts uit. “Kersen
hebben een sterke groei in het voorjaar. Dan is
een lichtere grond die eerder opwarmt meer
geschikt. Peren komen wat later op gang. Die
kunnen op zwaardere grond worden gezet.
Daarbij kunnen we ook de bemesting aanpassen op basis van de bodemgesteldheid. Al die
zaken kunnen over de totale productie een groot
verschil opleveren.”

TREEWATCH-APP
De bodemgesteldheid wordt door Fleuren zelf
in beeld gebracht. Een met een sensor uitgeruste slee wordt met een quad over het perceel
getrokken. Op de quad zit een GPS-bol. De data
wordt via een usb-stick op de computer op het
bedrijf gezet.
“Hier zit meteen onze uitdaging”, zegt Smedts.
“De data zit in onze computer op kantoor. Onze
mensen in het veld kunnen daar dus niet direct
gebruik van maken. Daarom zijn we begonnen met het ontwikkelen van een app, de treewatch-app, waarmee onze medewerkers in
het veld direct toegang hebben tot de data. En
omgekeerd: dat medewerkers informatie uit het
veld direct terugkoppelen.”
De basis voor de app is gelegd door studenten van de hbo-opleiding Fontys. Daarna is het
verder opgepakt door VAA ICT. Smedts werkt
samen en deelt kennis met uiteenlopende partijen, zoals Van den Borne aardappels en Enk
Groen & Golf, werkzaam in aanleg in sportvelden en golfterreinen. “De gedeelde kennis komt

ieder bedrijf op z’n eigen terrein ten goede.”
De eerste testversie van de app moet binnen
enkele weken draaien op enkele mobiele telefoons bij Fleuren. Smedts verwacht dat de app
een belangrijke rol gaat spelen bij kostprijsberekeningen. “Met de app kun je precies lokaliseren
waar je bent op het perceel en hoe lang je bezig
bent in een rij van een bepaald ras. We weten de
kostprijs van elk ras en kunnen aan de hand van
eerdere data bepalen of meer arbeid geoorloofd
is. We kunnen dan gericht keuzes maken waar
we de arbeid het best kunnen inzetten.”

FIJNMAZIGER
Er zijn al verschillende soortgelijke apps beschikbaar maar die zijn vooral gericht op de akkerbouw. “Als boomkwekers scharen we ons onder
de tuinbouw en die sector is veel fijnmaziger. Het
is ook de bedoeling dat de app nauwkeuriger
wordt. Met bepaalde upgrades zouden we tot op
30 centimeter nauwkeurig kunnen meten.”
Uiteindelijk moet alle verzamelde data de mogelijkheid geven om groeicurves te ontwikkelen.
Daarmee kunnen kwekers een zekere toekomstvoorspelling doen van hun gewassen. “Dit kan ons
helpen met onze verkoop naar onze klanten. Maar
we willen de app ook breed aanbieden, zodat
meer kwekers er gebruik van kunnen maken. De
informatie over een bepaald perceel komt dan niet
alleen ons ten goede. Ook andere kwekers kunnen
er hun voordeel mee doen bij het plannen van hun
teelt. Zo tillen we de teeltmogelijkheden in een
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