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▪ Rentabiliteit

▪ Energie

▪ Arbeid

▪ Emissie van water en nutriënten

▪ Gewasgezondheid

▪ Duurzaamheid

▪ Productkwaliteit en gezondheid

Huidige energiecrisis en COVID-19 

versterken deze uitdagingen

Uitdagingen in de glastuinbouw



Snelle ontwikkelingen in automatisering, AI, etc.
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Volgende stap: kunstmatige intelligentie in de 

glastuinbouw: naar een autonome kas
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Wat is autonoom telen?
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Waar gaan we naartoe?

Observaties Sensors

Interpretatie Algoritmes

Handmatige
acties

Autonome
acties

Mens-gedreven Data-gedreven



Mens-gedreven → data-gedreven

Teelt resultaat

Tijd

- Hoe bereiken we dit punt?
- Kunnen we dit versnellen?

Zeker met in achterhoofd:
Autonomous Greenhouse Challenge 2018: 1 van de 5 teams verslaat de telers
Autonomous Greenhouse Challenge 2019: 5 van de 5 teams verstaat de telers



Data-gedreven telen

Moet helpen door:

A. Gevoel te vervangen door harde data

B. Tijdsbesparing door automatisering

C. Kennis schaalbaarder te maken

D. Transparantie in de keten

E. Energie besparen

F. Anders:…



Ontwikkeling van intelligente

algoritmes zodat de kas autonoom

gestuurd kan worden op basis van 

een objectieve doelfunctie.

Gewas staat centraal, klimaat is 

een hulpmiddel. 

Volgende stap “Naar een autonome kas”
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Stappen “naar een autonome kas” - AGROS
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Gewasfysiologie
Kasklimaat- en 
gewasgroeimodellen

Intelligente algoritmesSensoren



1. Gewasfysiologie
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▪ Wat zijn de belangrijke plantprocessen?

▪ Wat moeten we dus meten, waar, hoe vaak?

▪ Hoe reageert plant op veranderende 

omstandigheden?

▪ Maar: we weten niet alles.

▪ Voorbeeld: dynamisch belichten. Wat is effect 

op gewas?



▪ Klimaat en gewas

▪ Naar behoefte

▪ Robuust

▪ Momentaan

▪ Informatie waar op 

gestuurd kan worden

2. Sensoren
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▪ Gebruikt momentane 

sensor data

▪ Gewas en 

klimaatstatus steeds 

bijwerken

▪ Decision support voor 

gewasmanagement en 

klimaatsturing

3. Modellen: autonome sturing via Digital Twin
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▪ Algoritmes ontwikkelen

▪ Algoritmes toepassen

▪ Voorspellen

▪ Suggesties doen / sturen

4. Kunstmatige intelligentie (AI)
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Waar gaan we naartoe?

Observaties Sensors

Interpretatie Algoritmes

Handmatige
acties

Autonome
acties

Mens-gedreven Data-gedreven



Focus

Teeltplanning

Ziektes en 
plagen

Klimaat 
(-sturing)

Financiën Energie

Arbeid

Robotica

Gewasacties 

Voorraad 
beheer

Plant 
paspoort

Kernzaken

Ketenzaken 

Kern

Bewaring

Water, bodem 
en nutrienten



Sensors 







Analyse

Focus Delphy: plant + omgeving

Start met een plan

Strategisch: QMS

Tactisch: Climate Profiler

Operationeel: Climate Controller

Strategisch

Tactisch

Operationeel



Optimalisatie door modellen

GewasmetingenTeeltstrategie

Groeimodel
Kasklimaat 
simulatie

Voorspelling

Target

Historische 
data

Targets:
- Snelheid
- Kwaliteit
- Energieverbruik





Act

Aansturen van kernzaken:

– Klimaat & irrigatie

– Arbeid voor gewasacties

Automatisering d.m.v. modellen en robotisering

Aansluiting op bijv. klimaat computer leveranciers 

– En hun data-gedreven automatisering 

Planning

Ziektes en 
plagen

Klimaat 
(-sturing)

Gewasacties 

Kernzaken

Kern

Water, bodem 
en nutrienten



Autonoom telen?

Autonoom is niet 
het doel

Schaalbaarheid en 
juiste balans

Teeltexperts 
overbodig?



Improvement Centre

PARTNERS

Nu instappen?



▪ Begrip autonoom telen wordt niet eenduidig gebruikt

▪ Autonoom telen: interesse en eerste ervaringen

▪ Implementatie in NL stapsgewijs: van advies naar sturing

▪ Data-driven teelt als “tussenstap”

▪ Behoefte in buitenland groot: combinatie met kassenbouw en 

sensoren, als totaalpakket

▪ Innovatietraject dat kennis en ervaring oplevert voor de sector

Conclusies
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Bedankt voor de 

aandacht
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Vragen?


