VERZAMELEN,
GEBRUIKEN
EN DELEN

Data
Door hun eigen en gedeelde data slim te
gebruiken kunnen bollentelers de kwaliteit
van hun producten verbeteren en duurzame,
innovatieve maatregelen nemen op hun
bedrijf. Twee pilotprojecten die voortvloeiden
uit het KAVB-programma ‘Data Science
Bloembollen 2019’, brachten de potentiële
rijkdom van (big) data aan het licht,
maar maakten ook duidelijk dat er in de
bollensector nog een lange weg is te gaan.
Tekst: Cees de Geus
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isschien wel het meest aansprekende voorbeeld
van de potentie van ‘big data’ is Funda. De huizenzoeksite van makelaarsorganisatie NVM wordt
maandelĳks 43 miljoen (!) keer bezocht. De data
die al die bezoeken opleveren, geven samen een haarfĳn beeld
van de woningmarkt. Welke wĳken zĳn in trek en welke buurten boeren achteruit? In wat voor huis wonen Nederlanders
het liefst? Aan de hand van alle data kon ook die vraag worden
beantwoord, met als resultaat het ‘Funda-huis’: een rĳtjeshuis
met het ruimtelĳke gevoel van een kasteel, dat binnenkort
wordt gebouwd door aannemer Van Wĳnen.
Afgaande op de pilotprojecten ‘Samen realtime meten en
monitoren in bewaarproces tulp’ en ‘Tracking & Tracing’ is de
bollensector nog lang niet zover. Beide projecten vloeiden voort
uit het KAVB-programma Data Science, dat wordt getrokken
door beleidsmedewerker Annika Versloot. “Als het om informatisering en digitalisering gaat, is er geen weg terug”, legt ze
uit. “De mogelĳkheden om data te verzamelen en te gebruiken
nemen alleen maar toe. Bollentelers doen er verstandig aan er
hun voordeel mee te doen, ook met het oog op toenemende
duurzaamheids- en kwaliteitseisen, een versmallend middelenpakket, schaalvergroting, de opkomst van e-commerce en
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‘De stap van ‘data’
naar ‘big data’ werd niet
gemaakt, terwĳl daar voor
de hele sector juist enorme
mogelĳkheden liggen’

nieuwe kenniseconomieën. Opgegroeid in het informatietĳdperk, niet met een krĳtje maar met een smartphone of tablet in
hun hand, weten jonge telers en toekomstige bedrĳfsopvolgers
bovendien niet beter. Ze willen ook niet anders.”
Beide pilotprojecten hadden met elkaar gemeen dat er een softwarebedrĳf bĳ betrokken was, respectievelĳk 30MHZ en Beam
Tracking. Een overeenkomst was volgens Versloot ook dat de
deelnemers doordrongen raakten van de schier oneindige gebruiksmogelĳkheden van de verzamelde data. “Onderdeel van
de pilot ‘Samen realtime meten en monitoren in bewaarproces
tulp’ was een dashboard dat de deelnemers in staat stelde data,
ervaringen en foto’s te delen. Helaas werd daar niet optimaal
gebruik van gemaakt. Voor beide pilots geldt dat ze eigenlĳk
een beetje op bedrĳfsniveau bleven hangen. Terwĳl daar voor
de hele sector juist enorme mogelĳkheden liggen op gebieden
als kwaliteit, duurzaamheid en efficiëntie, werd de stap van
‘data’ naar ‘big data’ niet gemaakt.”
Mede-eigenaar Sam van Gammeren van Beam Tracking heeft
daar begrip voor. “De digitalisering van bedrĳfsprocessen in de
bollensector is nog maar net begonnen. De stap naar ‘big data’
is nu nog te groot, maar zit er absoluut aan te komen.”
Bollenkweker/handelaar/exporteur JUB Holland in Noord-

wĳkerhout nam vorig jaar deel aan de pilot ‘Samen realtime
meten en monitoren in bewaarproces tulp’. “Dat leverde
bruikbare data op, waarmee we het bewaarproces en daarmee
de kwaliteit van het plantgoed hopen te verbeteren”, blikt
mede-directeur Frank Uittenbogaard terug. “Jammer was dat
we onze data niet konden vergelĳken met die van andere telers. De interactie via het dashboard was in feite nul, terwĳl het
delen, vergelĳken en bespreken van elkaars meetgegevens en
ervaringen voor ons juist dé reden was om aan de pilot mee te
doen. Een follow-up is prima, maar dan wel met meer deelnemers die openstaan voor het delen van de verzamelde data.”
Hoewel hĳ niet deelnam aan de pilot ‘Tracking & Tracing’,
maakt bollenteler Mark Heemskerk van J. Heemskerk & Zn
in De Zilk ook dit seizoen weer gebruik van de Beam Tracking-software die er het uitgangspunt van vormde. “Een
verademing, deze vorm van digitaal voorraadbeheer”, vindt hĳ.
“Zodra de bollen worden ingeschuurd, in kuubkisten, worden
ze geregistreerd en in het systeem gezet. Dat doet degene op de
heftruck, met behulp van een tablet.”
In totaal zĳn bĳ Heemskerk vĳf heftrucks uitgerust met een
tablet die van de Beam Tracking-software is voorzien. Iedere
keer als een partĳ wordt verplaatst, van de stormwand naar
een bewaarcel bĳvoorbeeld, wordt dat in het systeem verwerkt.
Heemskerk: “’Apeldoorn’ maat 12? ‘Bastogne’ ongesorteerd?
‘Yellow Pompenette’ maat 11? Dankzĳ de gebruiksvriendelĳke
app weten we precies waar alle partĳen en maten staan. Dat
werkt fantastisch, vooral als het seizoen vordert, de verkoop
begint en het lastiger wordt om het overzicht te bewaren.”
Op termĳn hoopt Heemskerk de Beam-software te integreren
met de Smart Bulb- en AgroVision-software waar hĳ bĳ de
verkoop en administratie gebruik van maakt. “Uitbreiding met
Radio Frequentie Identificatie-technologie (RFID) is ook een
optie. Maar omdat wĳ vooral met grote bulkpartĳen werken,
heeft digitaal voorraadbeheer tot op kuubkistniveau voor ons
nu nog geen meerwaarde.”

‘DIGITALE ERFBETREDER’
Op die manier, is de overtuiging van Versloot, zullen bedrĳfsvoeringen ook in de bollensector steeds meer digitaliseren.
Ook met het oog op de ontwikkelingen elders in de keten
en in andere, aanpalende sectoren, gaat het haar echter
niet snel genoeg. “De pilots hebben eens te meer duidelĳk
gemaakt dat het delen van data bĳ de meeste bollentelers
nog niet in het systeem zit, letterlĳk en figuurlĳk. De sector
heeft behoefte aan moderators, aanjagers, digitale erfbetreders. Onafhankelĳke data-analisten die realtime, op afstand
en dus coronaproof data analyseren van individuele bedrĳven. Dat biedt ook de mogelĳkheid om de data van meerdere
bedrĳven en bronnen te bundelen tot ‘big data’ die, door ze
te analyseren en efficiënt te verwerken, de bollensector naar
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een hoger niveau kunnen tillen.”
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