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Digitalisering in landbouw
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We zien het overal in onze omgeving, op school, in de bedrijven, ja ook bij
ons thuis: de computer dringt overal door en bepaalt meer en meer ons
leven. Dit verschijnsel noemen we gemakshalve de digitalisering (van
het Engels digit of cijfer). Letterlijk wil dit zeggen dat alles nu in cijfertjes
wordt uitgedrukt – meer zelfs, in eentjes en nulletjes. Een computer is
immers eigenlijk een dom ding: het kan alleen tellen met één en nul.
Maar dat gebeurt dan wel allemaal razendsnel en met toestellen die
steeds complexer maar ook veel kleiner zijn (miniaturisering).
Bart Vleeschouwers/ Illustratie: Joris Snaet
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ls je bedenkt wat computers
dertig jaar geleden konden en
je vergelijkt het met nu, dan ga
je aan het duizelen. Computers waren
toen echte bakbeesten terwijl een gsm
tegenwoordig oneindig veel meer kan
en ook veel meer geheugencapaciteit
heeft.

De ontwikkeling zet door, steeds sneller en met steeds meer toepassingen.
Wat in het dagelijkse leven langs alle
kanten op ons afkomt, heeft ook in de
land- en tuinbouwsector een almaar
grotere impact. Als we even rondkijken
dan zien we overal toepassingen waar
computerchips het werk overnemen of

er toch voor zorgen dat ze ons een hoop
denk- en regelwerk uit handen nemen.
Automatisering is een van de eerste en
meest toegepaste vormen van digitalisering, maar ook het opslaan van
metingen en het verwerken van de
gegevens (data) wordt steeds belangrijker. Maar ook precisielandbouw of
drones worden gemeengoed en zelfs
onze boekhouding wordt overgenomen
door de computer.

Overheid zet sterk in op
digitalisering
Elke boer of tuinder heeft het wel
gemerkt: wie nog iets van de overheid
wil gedaan krijgen, moet het tegenwoordig via het internet doen: een vergunningsaanvraag, een premiedossier,
de oppervlakteaangifte … noem maar ->
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terop. Elders in de wereld zit men echter
niet stil. We hebben iets gelijkaardigs
ook al zien gebeuren met genetische
technieken die overal zorgen voor
vooruitgang maar in Europa nog steeds
verboden blijven.
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“Wie vandaag niet meer
mee is op de digitale
snelweg raakt helemaal
geïsoleerd.”

bo

vandaag de norm is, blijkt morgen
alweer achterhaald te zijn. Dat mensen
in die mallemolen het noorden kwijt
geraken en afhaken, is spijtig genoeg
maar al te vaak het geval. En dan spreken we niet alleen over oudere mensen, ook veel jonge mensen zien het
niet meer zitten en haken af. Wie
vandaag niet mee is op de digitale
snelweg raakt echter helemaal geïsoleerd. Men mist toelagen en premies,
men krijgt boetes omdat men administratief niet in orde is, men
verliest inkomen omdat men niet mee
is met de nieuwste technologie.
Maar als we zien wat er in de rest van
de wereld gebeurt op het vlak van technologische ontwikkeling dreigt de
relatief goede stand van zaken in
Europa snel om te slaan in een achterstand. In de Verenigde Staten maar ook
in China, India, in Zuidoost-Azië, ja
zelfs in sommige Afrikaanse landen
kiest men zonder aarzelen voor digitalisering terwijl Europa eerder voorzichtige stappen zet. Privacy, controle
op kunstmatige intelligentie en zelflerende machines en ook de compatibiliteit tussen systemen zijn zaken die niet
onbelangrijk zijn, maar als men eerst
alles in wetgeving wil gieten voordat er
vooruitgang kan worden gemaakt, dan
raakt men al snel een heel eind ach-
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op. Alles gaat tegenwoordig digitaal en
zonder papier. Het is dan ook een welbewuste politiek van de overheid in de
meeste westerse landen om deze richting uit te gaan. En ook het Europees
beleid gaat voluit voor de digitale toekomst. In het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is de rode draad
eigenlijk dat er vooral moet ingezet
worden op digitalisering, automatisering, robotisering en het gebruik van
data. Dit vraagt wel dat de landelijke
gebieden van de Europese Unie dringend bij de tijd moeten gebracht worden. Een eerste belangrijke noodzaak
voor de digitalisering is immers dat er
overal een voldoende dekking moet
zijn van breedbandinternet. In ons
land is dat meestal geen echt probleem, alhoewel hier toch ook nog landelijke gebieden zijn die slecht internet
hebben, vooral via de lucht maar ook
via telefoonlijnen of de kabel. Maar in
vergelijking met sommige streken in
de EU leven we inzake internet in een
paradijs. Een volgende punt om grondig aan te pakken, is zeker ook de vorming van land- en tuinbouwers om
met al die nieuwe technologie te kunnen omgaan. Dit blijkt een enorme
opgave die bovendien nooit af zal zijn
omdat de ontwikkelingen in de digitale
sector zo verschrikkelijk snel gaan. Wat

Mogelijkheden genoeg
Uitgebreid ingaan op alle interessante
ontwikkelingen die digitalisering ons
aanreikt, is niet mogelijk in een enkel
artikel. We hebben het er wel geregeld
over in specifieke artikels. Zo hadden we
het eerder dit jaar al over de AGR-gpsapp, een toepassing die het opvolgen
van mesttransporten door de overheid
mogelijk maakt op een eenvoudige
manier. Diezelfde app kan ook toegepast worden door transportfirma’s om
hun vrachtwagens te volgen in heel de
wereld. Op het vlak van apps zijn de
mogelijkheden eindeloos en de meeste
mensen gebruiken bepaalde toepassingen zonder er bij stil te staan wat een
ongelooflijke technologische ontwikke-

Niet al goud dat blinkt
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Uiteraard zijn er ook heel wat nadelen
verbonden aan de digitale ontwikkeling.
Zo is er eerst en vooral de kost van dit
alles. Voor de boer of tuinder die probeert mee te zijn in de veranderingen
betekent het voortdurend investeren in
duurdere en complexere toestellen en
machines. Het is daarom belangrijk dat
de Europese overheid ook voldoende
hulp blijft geven om deze investeringen
te kunnen blijven opbrengen.
Op het ruimere maatschappelijke vlak
stelt men ook vast dat het elektriciteitsverbruik door al deze digitale toepassingen enorm toeneemt. Alleen maar de
introductie van een nieuw besturingssysteem (bijvoorbeeld een nieuwe Windowsversie) op alle pc’s ter wereld kost
meestal een extra verbruik van een
doorsnee kerncentrale. En al die batterijen die voortdurend moeten worden
opgeladen, vergen even goed enorme
hoeveelheden elektriciteit die ergens
vandaan moeten komen. Het houdt niet
op, want door de invoering van de zogenaamde cryptomunten (of virtuele digitale munten) zoals de Bitcoin neemt
het verbruik nog eens exponentieel toe.
Als je dan hoort dat de meeste banken
eraan denken om hun eigen cryptomunten te gaan ontwikkelen, zouden
we misschien toch beter even wachten
om onze kerncentrales te sluiten. Dit
kan misschien wel een goede reden zijn
om zelf elektriciteit te gaan produceren ->
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rijdende tractor niet meteen voor morgen maar de technologie bestaat al wel.
Maar in het veld, voorlopig vooral in de
tuinbouw, zien we de eerste robots
opduiken. Met behulp van slimme digitale technieken kunnen die zelf zien wat
ze waar moeten doen. Door het inbouwen van kunstmatige intelligentie leren
die machines zelfs uit hun fouten (en
hun successen).
Dit is maar een beperkte greep uit wat
er vandaag allemaal bestaat en alles
wijst erop dat we nog lang niet aan het
einde van de ontwikkeling zijn.
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ling, gestuurd door computerchips, daar
achter zit. Wie heeft er geen bankapp op
zijn telefoon staan om altijd en overal zijn
bankzaken mee te kunnen volgen?
Wie gebruikt er niet dagelijks de apps
van het KMI of Buienradar of volgt de
beursberichten of een of andere nieuwssite op de gsm? En dat zijn dan nog de
meest voor de hand liggende toepassingen. Maar ook waarschuwingssystemen
of regelsystemen worden nu vanuit elke
hoek van de planeet ingeschakeld. Je
moet niet meer thuis zijn om je stal te
zien, de resultaten van de melkrobot te
volgen, de temperatuur van je serre te
bekijken en bij te sturen!
Ook in het dagelijks werk van de landen tuinbouwer beginnen de digitalisering en de daarvan afgeleide mogelijkheden steeds verder door te dringen.
De gps-gestuurde toepassingen bij de
veldwerkzaamheden zorgen er nu al
voor dat er veel preciezer kan worden
gewerkt, sterker nog, het maakt precisielandbouw mogelijk.
Wat zouden we gedaan hebben in deze
coronatijden als er geen communicatiemogelijkheden zoals Zoom of Teams
zouden bestaan? Je kunt tegenwoordig
van ’s morgens tot ’s avonds via het
internet webinars volgen over van alles
en nog wat. Niemand hoeft nog uren de
baan op om studiedagen te kunnen volgen. Zelfs de lesgevers doen hun ding
van thuis uit!
Ook de duurzaamheid kan winnen bij
de recente digitale ontwikkelingen.
Zo kan een landbouwer met behulp van
satellietbeelden of met opnames met
een drone precies nagaan waar in zijn
percelen er een ziekte-uitbraak is of
waar er extra bemesting nodig is. Vroeger ging dat allemaal op het gevoel,
maar nu kan men gericht sproeien of
bijbemesten zonder het hele perceel
met dezelfde dosis te behandelen. Winst
voor het milieu en voor de portemonnee
van de boer.
De laatste jaren zien we ook meer en
meer machines opduiken die helemaal
op zichzelf werken. Misschien is de zelf-

Digitalisering
in onze stal,
loods en serre
Heel wat vormen van automatisering
en robotisering vergemakkelijken
het werk en laten processen vlotter
lopen. Ook onze sector maakt steeds
meer gebruik van deze ontwikkelingen. Ideeën en voorbeelden worden
verspreid door het Innovatiesteunpunt
en komen aan bod in tal van onze
opleidingen.
Digitalisering speelt ook een rol in
het verwerven van meer inzichten in
je bedrijfsvoering. Met de financiële
managementtool focus zet onze organisatie bijvoorbeeld in op de huidige
technologische mogelijkheden.
In tal van opleidingen leren we landen tuinbouwers ook omgaan met
bepaalde gevolgen van digitalisering.
Overheden promoten het namelijk
niet enkel, ze zetten er zelf ook vol op
in. Steeds meer communicatie met
de overheid verloopt digitaal, en dat
vraagt extra vaardigheden. Het invullen van je verzamelaanvraag via het
e-loket, het nagaan van de geldigheid
van je fytolicentie op Fytoweb, of
bedrijfsgericht omgaan met bepaalde
computertoepassingen ... Het zijn
slechts enkele items die aan bod
komen tijdens de talrijke infosessies
en trainingen.
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iedereen zijn zaken thuis van achter
zijn computer regelt. Bankkantoren
en zelfs geldautomaten verdwijnen
aan een beangstigend tempo uit onze
dorpen.
Het is een opdracht van de politieke
verantwoordelijken om er enerzijds
voor te zorgen dat we mee zijn met de
wereldwijde ontwikkelingen maar
anderzijds ook dat iedereen mee kan.
Voor wie dan achterblijft moeten er
toch nog voldoende mogelijkheden
blijven om normaal te functioneren.
Dat kan alleen de overheid regelen,
want de bedrijfswereld kijkt allang
alleen de andere kant op.
Vanuit Boerenbond is de opdracht in
de eerste plaats ervoor te zorgen dat
iedereen de kans krijgt om te leren
omgaan met al deze nieuwe technieken
en toepassingen. n
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daarenboven ongelijk verdeeld. Op dit
ogenblik zien we een ontwikkeling
waarbij de rijken en de rijke landen
steeds rijker worden en de armen en de
armste landen steeds armer. De digitale revolutie zorgt ervoor dat de kloof
tussen wie mee is en wie niet, steeds
dieper wordt. Dat geeft in ieder geval te
denken.
Maar ook in onze westerse wereld, die
we gemakshalve tot diegenen willen
rekenen die mee zijn, zijn er grote verschillen. Oudere mensen, mensen die
digitaal niet zo snel mee zijn en mensen die het niet kunnen betalen, hebben het in onze ultrasnelle maatschappij steeds moeilijker om te blijven
volgen. Probeer als digibeet (iemand
die niet mee is in het computerverhaal)
maar eens je bankzaken te regelen. De
banken gaan er immers van uit dat
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voor de markt, de prijs zal waarschijnlijk wel gaan stijgen de komende jaren.
Een ander zeer belangrijk nadeel van al
deze digitale toepassingen is dat de
materialen waarmee al deze toestellen
en batterijen gemaakt zijn, niet
oneindig voorradig zijn op aarde. Voor
batterijen heeft men lithium nodig en
dat vind je maar in enkele landen.
Maar ook van een aantal zeldzame
metalen die verwerkt zitten in computers en gsm-toestellen hebben we
maar een beperkte reserve. De aanslag
op de natuur én op de inheemse bevolking in Congo is een gevolg van de
ongecontroleerde ontginning van deze
metalen.
Digitalisering helpt om te automatiseren en automatiseren betekent ontslagen en werkloosheid. De sociale gevolgen van de ontwikkelingen zijn
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Voorbeelden van digitalisering in de landbouw

Sensoren voor van
alles en nog wat

Gps-systemen
(voor teeltactiviteiten,
voor positiebepaling,
voor controle ...)

Data-analyse en
artificiële intelligentie
(AI)

Blockchaintechnologie
om producten op te
volgen (tracing)

Camerasystemen
(voor bewaking,
controle, regeling van
machines ...)

Data-opslag en data
overdracht (met breedbandtechnologie langs
de kabel of de lucht)

Het internet der dingen
(Internet of Things of
IoT)

Robots in het veld
en in de stal
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Alle soorten computers
(gsm, laptop, desktop,
regelcomputer, meetcomputer ...)

Duizenden apps
(applicaties) voor alle
mogelijke toepassingen
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