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Datamanagement helpt
bij optimale bolkwaliteit
Bij het begrip datamanagement duizelt het de
ondernemer al gauw. Iets met heel veel getallen
die iets kunnen voorspellen. In de nabije toekomst
zal datamanagement steeds meer mogelijkheden
bieden voor ondernemers. Werkpakket 3 van het
project Bollenrevolutie 4.0 legt hiervoor de basis.
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“D

atamanagement is het meest ongrijpbare onderdeel van de PPS Bollenrevolutie 4.0”, stelt
Annika Versloot, beleidsmedewerker bij de
KAVB, die vanuit haar functie bij dit project
is betrokken. Juist zo’n abstract begrip vraagt om een heldere
uitleg. Die kan projectleider Harry Kortstee van WUR prima
geven. Daarvoor gebruikt hij als voorbeeld een plaatje waarop
een cirkel staat met een brede, rode rand. “Dat beeld zegt ons
verder niets. Het is een cirkel. Dat geldt voor het begrip datamanagement ook. Dat zegt zonder een nadere uitleg ook niks.
Als in die rode cirkel het getal 80 wordt gezet, ziet iedereen
ineens een verkeersbord met een snelheidsaanduiding. Het
is dan een object dat informatie geeft. Als we vervolgens een
verkeerssituatie toepassen op dat bord, waarbij de bestuurder
een breed landbouwvoertuig wil inhalen op een smalle weg
waar 80 mag worden gereden, dan is kennis nodig van de
verkeerssituatie. Ten slotte is er wijsheid nodig als je op zo’n
zelfde weg rijdt, als de weersomstandigheden slecht zijn. Je
mag 80, maar 50 is wijzer. Met datamanagement is het niet
anders. Pas als je informatie, kennis en wijsheid hebt bij een
verzameling getallen, kun je er ook iets mee. Dan kun je de
context toepassen op de getallen die je hebt.”

EVEN WENNEN

Afbeelding: Out Smart Your Business Stappenplan
Data krijgen pas inhoud als er waarde en kennis aan worden toegevoegd.

En dus gingen Harry Kortstee en Ronald de Bruijn van Agrisim
met vertegenwoordigers van de hele bloembollenketen het gesprek aan. Wat is voor elke schakel in de keten belangrijk? “Die
vraag was wel wennen voor de gesprekspartners. Zij dachten
dat wij wel met een plan zouden komen hoe je het meest efficiënt met data zou kunnen omgaan in de sector. Dat deden we
niet. Wij stelden de vraag naar wat zij belangrijk vonden. Daar
kwam één centraal begrip uit: optimale bolkwaliteit. Dat wil de
teler en dat wil de exporteur ook. De teler omdat hij zijn koper
een prima product wil leveren, de exporteur omdat zijn afnemer gebaat is bij een bol die optimaal presteert in de broeierij
of de tuin. Gegevensuitwisseling tussen teler en exporteur is
daarbij essentieel met als doel op termijn beter de bolkwaliteit
inzichtelijk te maken of te onderbouwen. Daar hebben beide
partijen voordeel van. Die insteek staat centraal in dit onderdeel van Bollenrevolutie 4.0.”

Bron: Out Smart Your Business Stappenplan
Informatiestrategie

PPS Bollenrevolutie 4.0
Januari 2019 vond op de Mechanisatietentoonstelling de start plaats van
het publiek-private samenwerkingsproject Bollenrevolutie 4.0. Binnen dit
onderzoeksprogramma gaan partners met elkaar naar de beste oplossingsrichtingen kijken om de bloembollenteelt te combineren met de modernste
technologieën. Er zijn vijf werkpakketten: Veld (ziekzoeken), Verwerking
(detecteren en sorteren), Datamanagement, Demonstratiebedrijf en communicatie met onder meer innovatiecirkels. Greenity besteedt aandacht aan
de eerste drie onderdelen.
Partners zijn Wageningen University & Research, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal, Agrisim, Anthos, BKD, Cremer Speciaalmachines, TechNature, KAVB en Machinefabriek Steketee.
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VOERTUIG
Maar welke gegevens zijn voor die optimale bolkwaliteit
relevant? En wie kan die gegevens leveren en wie kan ze verzamelen en vertalen naar bruikbare informatie? In ieder geval
moest het een partij zijn die al de nodige kennis en ervaring
heeft met het verzamelen en toepassen van data voor de landen tuinbouw. Daarnaast moest die partij ook de mogelijkheid
bieden om nieuwe data te verzamelen voor de bloembollensector. De keuze viel op Agrisim, het bedrijf van Ronald de
Bruijn. Dat bedrijf deed tien jaar geleden al veel ervaring op
met een opdracht van de Turkse overheid om na te gaan in
hoeverre subsidies voor land- en tuinbouwbedrijven ook daadwerkelijk tot een beter resultaat leidde voor de ondernemers.
De verzamelde data lieten zien dat dit niet vanzelfsprekend
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was en leidde tot een beter subsidiemodel, dat werd gekoppeld aan de locatie waar telers zaten en de gewassen die op
die locatie kansrijk waren.
Agrisim is daarna doorgegaan met het verzamelen van veel
gegevens uit de hele wereld over bijvoorbeeld het weer, plantenziekten en groeivoorspellingen. Kortstee: “Agrisim is in dit
project het voertuig waar data naartoe gaan en waar informatie vandaan komt.”
Die data zijn in bijvoorbeeld de tulpenteelt op een paar
momenten nodig voor de ondernemer. Allereerst voordat de
teler gaat planten. De Bruijn: “Als wij weten op welke locatie
een teler zijn bollen wil gaan planten, dan kunnen we nu al
met onze gegevens vertellen welke risico’s er zijn als het gaat
om ziekten en plagen en bijvoorbeeld de pH. Op basis van die
gegevens kunnen we aangeven of het wel zo verstandig is om
daar te gaan telen.”
Telers willen graag weten wat het optimale rooimoment is.
Dat is altijd een afweging van een combinatie van factoren,
zoals het bolgroeiproces, ziektedruk, maar ook de marktontwikkelingen. Daar zijn vanuit de bollensector nog geen
specifieke data verzameld. Dat gebeurt nu op een van de zes
bloembollenbedrijven die in dit project participeren. Daar
worden wekelijks met een spectraalcamera opnamen gemaakt
van de groei van de tulpen. En dan is er nog de wens vanuit de
exporteur, die graag de geschiedenis wil weten van de bollen
die hij geleverd heeft gekregen.
“Die transparantie wordt steeds belangrijker en kan een rol
vervullen om te zorgen voor een betere afstemming tussen
vraag en aanbod. Hoe handig zou het zijn als een handelaar
vroegtijdig inzicht heeft in de beschikbaarheid van partijen
voor een bepaalde afzetbestemming, zoals bijvoorbeeld welke
partijen zijn aangemeld voor klasse I Japan?”, stelt secretaris
Hendrik Jan Kloosterboer van Anthos. “Ik denk dat we nu
in een tijdsgewricht leven waarin dat ook steeds logischer
wordt. Om die reden participeren wij ook in Bollenrevolutie
4.0.” Kloosterboer noemt als voorbeeld dat lelietelers aan hun
afnemers inzicht geven in de uitslagen van de bladtoets. Dat
was voordat het PlAM-virus opdook niet gebruikelijk. “Die
informatie stellen telers gewoon beschikbaar. Ik denk dat het
delen van dergelijke informatie alleen maar toe zal nemen.”

MARKTINFORMATIE
De gegevens over de bolgroei bij tulp gaan naar Agrisim en
worden komend najaar gebruikt bij alle drie de proefbedrijven voor de optimale perceelkeuze. Dat levert ook weer resultaten op. “Hoe meer gegevens er beschikbaar komen, hoe
betrouwbaarder de voorspellingen worden”, aldus Kortstee.
“Hier zijn we de komende anderhalf jaar wel mee bezig.”
En hoe zit het dan met marktinformatie over prijzen en
arealen? Telers staan niet te springen om die informatie
te delen met de handel. “Dat hebben wij gemerkt in de
gesprekken die Ronald en ik voerden met alle schakels van
de keten. Dat is nu geen onderdeel van het onderzoek. We
kiezen voor de optimale bolkwaliteit en we verwachten dat
de marktaspecten vanzelf wel mee gaan komen.”

19 juni 2020

19 juni 2020

040-41 Bollenrevolutie 4.0.indd 41

19 juni 2020

41

11-06-20 13:36

