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“Data analyse in de tuinbouw”: Smart Horticulture

Kunnen we met meer data nauwkeuriger telen?

5 november, 2019 Amora Amir, Olaf van Kooten



Project doelen

Beschrijf conditie van het gewas (dmv data)

●Zo dat telers het kunnen gebruiken, 

●Gebruik makend van multivariate analyse 

●Van kwantitatief meetbare grootheden



Hoe de toestand van de plant te karakterizeren?

1. leeftijd (juvenile, volgroeid)

2. Stressed biotisch 

3. Stressed abiotisch (temp, droogte)

4. “Sterk / Zwak”

5. “Vegetatief / Generatief”

Vanzelfsprekend
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VEGETATIEF VEGETATIEF GENERATIEFGENERATIEF

The daily growth can tell us where the
assimilates/sugars of the plant are guided to. 

In periods of generative growth, there is more 
invested in the fruits..



6 Experiments

• Locaties

 WHC

2015(½): 80 plants

2016: 96 plants

2017: 80 plants

2018: 96 plants

 Den Bosch

2016: 96 plants

2017(½): 80 plants

40 Weekly measurements

• Behandelingen

 Irrigation: 

● Plants are 
given up to 
20% less 
water

 Leaf pruning (in 
head) 

 Truss pruning

 Chalk 25% less 
light

• Variabelen

Kop dikte

Blad lengte

Stengel groei

Tros zettings
snelheid

Tros gewicht

Frucht gewicht

Brix



Effect van bladsnoei

3 Leaves

2 Leaves

GenerativeVegetative

Strong

Weak

• Plants beginnen vegetatief

• Bladsnoei maakt planten

zwakker maar generatiever

• Dit effect is 

reproduceerbaar



High-Low 
water

Low-HIgh
water

 Verandering irrigatie regiem: 

Hoog Laag; & Laag Hoog

Water tekort verzwakt de plant

Water tekort maakt de plant 

generatiever

Genera-
tive

Vegeta-
tive

Strong

Weak

Effect van water tekort



Effect van water tekort op de oogst



Effect van krijten (25% maart tot juli)
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Conclusies

Door verschillende plantparameters (kopdikte, groei, 
zettingsnelheid, etc.) is het mogelijk de objectieve
toestand van het gewas te bepalen

Door deze toestand over de tijd te volgen wordt een
scherper inzicht gekregen in de effecten van de 
teelthandelingen

We proberen een app te ontwikkelen waarmee de 
teler de omrekening van zijn metingen naar de 
gewastoestand kan doen

Hiermee wordt vegetatief/generatief verplaatst van 
de onderbuik naar de computer



Met data 
betere teelt

Groene fingers met data 
combineren

Van onderbuik naar
verstand

Er moet nog veel
gebeuren

Maar de toekomst is 
binnen handbereik

3 Leaves
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GenerativeVegetative
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Ziektedetectie met 

drones in de kas

5 november 2019

Project HiPerGreen

Cock Heemskerk, lector Robotica Inholland



HiPerGreen
Summary of major developments



Major Achievements

Topics of development

● Drone development

○ Navigation

○ Landing dock & procedure

○ Camera equipment

● Vision machine technics

● Pathogen analysis

● Horticultural business 



Major Achievements

Participation achievements

● 22 participants: SME, big enterprise and universities 

● Researchers within Inholland

○ 67 students, 14 graduation, 9 internships, 44 through curriculum projects

○ 9 Researcher from AFL, 4 from BFL, 14 from TOI

● Faculty involved

○ Engineering: Aeronautical, Mechanical, Electrical, Computer sciences, Software

○ Biology: Horticulture, Agriculture, Agri-Business

○ International business, Technical business



HiperGreen video



Biology
Tom Kearney-Mitchell



Netherlands is a global leader in plant production

Now a leader in agricultural innovation



Goal 

Less InputsMore Plants



Goal 

More Profitable More Sustainable



Millions of plants to manage

Plants are variable Pests & diseases are 

common & evolving



Experience is the key 



Data is the future



Benefits of Data

Objective Controllable

Repeatable & ComparableStorable Time stamped

Overviews



HiPerGreen, Plants & Data



Environmental mapping



Chrysanthemums –

Unifromity

Chrysanthemums - Uniformity



Flower Height Uniformity



Mean

Stdv

- 1135 mm

- 25 mm

1084 mm

1209 mm

Minimum

-

Maximum

-

Flower Height



Orchids Diseases



1. 2.

3. 4.

Symptom Development -

Fusarium



Orchids Became Focus

• Flat Leaves

• Low Growing

• Rigid

• Economically Advantageous



Fusarium Location Map



Biology: Recap

• Efficiency is the goal

• Data is key to achieving this

• Many botanical avenues explored 

• Success in Orchids is just the first step



Technical 

developments
Lucien Fesselet





Demokwekerij -

Reliability



Demokwekerij – Cameras



Demokwekerij – Cameras



Demokwekerij – Cameras



Drone Development

UAV

Landing 
process

Localisation

Guidance

Battery 
swapping



Drone Development



Drone Development



Drone Development



Drone Development



Drone Development



Drone Development



Technology: Recap

• Reliability in hardware and data

• Many varied sensors

• Fully autonomous vehicle is complex

• The importance of the network



Current and potential 

markets
Sheelagh Bouvier





The orchids as entry-market plants

Why Phalaenopsis?

High-value Slow growth Sensitive



Orchids: current situation

• Netherlands is Europe’s largest orchid producer

• Estimated: 60 companies, 200 hectares, 500 millions euros in revenue 

• Phalaenopsis represent 90% of the Dutch orchids 



HiPerGreen orchid projects

Two orchid partners

How did they help us?

• Technology development, research focus

• Business and technology feasibility

• Build sales experience for the consortium, expand network



Greenhouse vegetables

Potential markets: plant monitoring

Other popular and high-value plants Vegetable seeds 



Market: Recap

• Collected information to guide HiPerGreen’s efforts

• Shed light on the current orchids market

• Offered suggestions for further research opportunities



Sponsors





Research & Education - Challenges

● Fit in curriculum => negotiate with teachers

● Getting students and staff => Involve and hire

● Working location for projects => Innovation Lab

● Physical distance between locations => Skype meetings

● Budget => Getting hours actually worked also booked

● Procurement outside standard suppliers => Laborious

● Communication with the outside world => Mid term reviews, newsletter, 

● Handling IP => Project Cooperation Agreement

● Traineeships and graduate assignments => project acting as host 

company



Innovation in Horticulture
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ADI is the eye in the sky for greenhouses



Greenhouse 

are getting 

larger

Difficult to 

monitor

Disease & 

pests

Intensive 

labour

Quality & 

Yield

The Problem



The Solution

Data 

collection
Data 

interpretation

Data 

presentation



Eye in the sky perspective 



















HiPerGreen genomineerd voor RAAK Award 2019

● Uit 24 voorstellen is onderzoeksproject HiPerGreen van Hogeschool Inholland genomineerd als 

één van de zes kanshebbers op de RAAK Award 2019. 

● Ook maakt het project kans op de Publieksprijs. Wil je HiPerGreen hiervoor nomineren? 

Doe dit direct:

● Zoek op Raak Award 2019

● Stem op HiPerGreen



Vragen 

Afronding
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Sensortechnologie: De plant aan het woord







Oogstvoorspellingen

AI en groeimodellen

Teeltoptimalisatie

Inzichten in de 
wortelzone



Put nice picture here

1. Intro

2. Korte historie

3. Hoe werkt het?

4. Wat kan je er mee? 

5. Voorbeelden uit de praktijk

6. Blik naar de toekomst





Nicolas De Vriendt Olivier Begerem

Wouter De Bruycker Erik Dielen

Ons zelfsturende team

Maxime Dedecker



2017 2018 2019 2020



Meer dan >150 planten worden op dit
moment gemeten!



Put nice picture here

1. Wat doen we 

2. Wie zijn we

3. Hoe werkt het?

4. Wat kan je er mee? 

5. Voorbeelden uit de praktijk

6. Blik naar de toekomst



Sensoren

Sapstroomsensor
Meet het sapstroomdebiet in g/h Meet de diametervariaties tot op <1µm

Diametervariatie sensor

De sensoren tonen de reacties van de plant op veranderingen in de omgeving (watergift, instraling, 

temperatuursveranderingen,…) of plant handelingen (bladsnijden, oogsten,…) 

De sensoren zijn geschikt om een volledig groeiseizoen op dezelfde plaats op de plant te staan.

Geschikt voor kruidachtige (tomaat, komkommer, aubergine, paprika,…) en houterige (druif, blauwe

bes…) stengels.

Geschikt voor gebruik indoor en outdoor. 



Thermokoppels
Sapstroomrichting

Werking Sapstroomsensor

Verwarmingselement



Bevestiging met brede rubberen
rekkers om gewicht te verdelen

Ijzeren bevestiging die niet 
uitzet bij T-schommelingen

Gevoelige naald meet variaties 
tot <µm

Werking diametersensor

Installatie op een ader







PRIMEUR
• Microsensoren

• Bladdiktemetingen

• Stengeldiktemetingen (0-2mm)

• Stengeldiktemetingen (2-6mm)



Put nice picture here

1. Wat doen we 

2. Wie zijn we

3. Hoe werkt het?

4. De basis

5. Voorbeelden uit de praktijk

6. Blik naar de toekomst









VD/VPD

Irrigatie / worteldruk

Door de duwende kracht aan de onderzijde van de plant en de 
trekkende kracht aan de bovenkant van de plant in controle te 
houden kunnen we de plant beter sturen in de gewenste richting

Worteldruk > VPD = Groei

Worteldruk < VPD = Krimp

Hoe zorgen we voor beter herstel

Meer water = Meer worteldruk = Groei

Lager vocht = Hogere VPD = Krimp



Put nice picture here

1. Wat doen we 

2. Wie zijn we

3. Hoe werkt het?

4. Wat kan je er mee? 

5. Voorbeelden uit de praktijk

6. Blik naar de toekomst



GESCHEURDE TOMATEN



GESCHEURDE TOMATEN

Late watergift Vroege watergift

Plant die maximaal op spanning is en water krijgt zal door de extra watergift opzwellen en de vruchten doen barsten 



NEUSROT



NEUSROT

Laat herstel en ongelijke verdeling 
activiteit/stress duidt op neusrot

Hier pas herstel om 21u30 in de nacht, 
activiteit ligt stil en herstel is zeer traag



GUTTATIE



GUTTATIE

Na hoge activiteit valt de plant plots helemaal 
stil. Worteldruk blijft actief en 

zorgt voor te hoge druk en guttatie in de plant

Zelfde geval, maar bovendien zien we dat 
diameter boven zijn maximale diameter 
komt. Ook hier werd guttatie vastgesteld



Put nice picture here

1. Intro

2. Wie zijn we

3. Hoe werkt het?

4. Wat kan je er mee? 

5. Voorbeelden uit de praktijk

6. Blik naar de toekomst



Sensoren zullen een steeds grotere rol spelen in de kas



Centraal platform om sensoren te connecteren en data op te slaan



Nadruk op betrouwbare data



Rol van de teler

Piloot in cockpit die alles in de gaten houdt

1 centraal punt voor 
gegevenscollectie en weergave

Nadruk op correcte gegevens binnenkrijgen

Opleidingen nodig om sensoren te kalibreren en 
installeren

Groene vingers blijven belangrijk om werkelijkheid aan
data te toetsen



Plantsensoren voor autonoom telen: The missing link



Waarom 
plantsensoren 
in autonoom 
telen?

Controle mogelijk vanop afstand

Meting van plant zelf (eerstelijnsmeting)

Observeren van trendveranderingen over 
groeiseizoen 

Real-time meting zorgt 
voor mogelijkheid tot 

Directe actie

Terugkijken naar fouten 
in het verleden en 
hieruit te leren



Hoe ondersteunen de sensoren de teler in de toekomst?

Werkelijke noden 
opvolgen

Objectieve 
waarnemingen

Controlemeting

Geautomatiseerd advies

Volledige autonoom sturen op basis van data



Waarom 
autonoom 

Locatieonafhankelijk

Snellere verspreiding van beschikbare
kennis

Personeelstekorten opvangen

Beperking van 
ziekteverspreiding





Maxime Dedecker
maxime@2grow.earth

+32 495 78 48 70

Zijn er vragen?



Vragen

Afronding



Dank voor uw belangstelling

Smart Farming NHN 


