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Waarom hier

Fourside BV:

• Eric Dortmans RC RA
– Ruim 25 jaar ervaring in Finance, Control en IT

• Projectleider NS Groep
– Lead Solution Architect  Order-to-Cash Nationaal en Internationaal.

– Hoofd van bouwteam NOVA Hybris Billing ( 2016-2019)

• Adviseur GMO regelingen voor Coöperatieve Telervereniging de Schakel
te Helmond
– Advisering rond inbedding erkenning vereisten in organisatie

– Schrijven van Strategisch Plan TVS

– Ondersteuning bij ICT gerelateerde zaken 

• Smart Farming:
– Bouwen van eigen Farm management applicatie

– Bouwen/ontwikkelen van eigen sensoren gebaseerd op LORA

– Lid van de Excellent groep Zuidelijke kenniscentrum Smart Farming

– Ervaringsdeskundige POP 3→ 2 keer gestart, 2 keer gestopt/mislukt
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Ervaring POP 3
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• Schrijf liever een GMO aanvraag dan een POP 3 project

– Ervaring vanaf 2002;

– Meerdere telersverenigingen geadviseerd;

– Uitgangspunt moet ondersteund zijn aan vernieuwing en 
bedrijfsproces ipv
investeringen in stenen, gebouwen en heftrucks 

• POP3  → Twee keer niet doorgezette POP aanvraag in 2017 en 2018

– Als MKB bedrijf c.q. landbouw organisatie moet je veel risico’s nemen

– Inhoudelijke uren/telersuren tegen lager tarieven/lage  percentages

– Niet directe uren wel beter subsidiabel echter moeten wel betaald worden

– Veel verplichte paragraven die je met hulp van eigen adviseur moet maken

– Langdurige onzekere periode over toekenning/uitbetaling



Plaats in de keten

• Dortmans Landbouw → akkerbouwbedrijf
- 80-100 hectare teelt in diverse ketenverbanden
- vaste relaties met leveranciers van varkens en rundvee mest
- teruglevering van feed gewassen  

• Groot gemengd bedrijf 

• Gemiddeld bouwplan laatste jaren :

Onderdeel van conserven keten
• 10 hectare hectare sperziebonen
• 10 hectare hectare erwten
• 10 hectare hectare spinazie/boerenkool

Levering CONSUN 
• 15 hectare suikerbieten

Levering Feed keten voor kippen/melkvee
• 35 hectare mais

Levering voor teeltbedrijven Retail
• 20 hectare aardbeienplanten  en frambozen planten
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Kringlooplandbouw al meer dan 5 jaar.



Actuele Thema’s binnen bedrijf

• Duurzaam beheer van landbouw bodems

• Mestverwaarding

• Bodempeilbeheer/vochtvoorziening

• Eiwit keten/voer van lokale oorsprong

• Inzet van bodem/vocht/temperatuur sensoren
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Inzet van Big Data technologie → Smart Crops app



Time Line & track record
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2012/2013 2014/2015 2016/2017 2018/2019
- Data Collection
- Sensor Building
- Live Demonstration 

for VNSG 
(Verenigde
Nederlandse SAP 
gebruikers)

- Deployment 
registration app

- Data collection
- Soil measurement  

Automated Guide 
Vehicle

- Variabel rate on fixed 
grids

- Analysis on fixed grid
- Pilots

- Fruit
- Vegetables

- Platform as a 
Service

- Lauching
customer/trusted 
party

- Introductie Smart 
Crops.com

2020 ->
- Investment and 

deployment  
- agri-machinery
- Location

Specific registration
- Soil balance/Organic

material 

- Research
- Precision sowing
- GPS driven injection

Smart-Crops.nl
Smart-Crops.com

Let your data
do the work for you



Farm Management app:
Waarom hebben we dit gedaan? 
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Dortmans Landbouw:

• Brengen van structuur in data 

• Efficiëntere bedrijfsvoering

• Inzicht/opbrengst verhoging

• Inzicht krijgen waarom percelen in bepaalde jaren zo 

performen

• Wat kan ik er zelf aan doen om de opbrengst te 

maximaliseren/bij de 25% beste te horen.

• Verklaring voor wat me overkomt c.q. wat ik zelf over 

me afroep.

Just BI:
• Praktijkvoorbeeld om technologie te 

leren
• Data analyse
• Technologische innovatie met big data 

HANA omgeving
• Spatial kennis opdoen
• IOT sensoren ook voor andere 

toepassingen/klanten



Dataverzameling om de boer heen
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Farm Management app
Van data Naar Inzicht Naar gebruik 



• Inzicht geven, structuur, 
• Efficiënte bedrijfsvoering
• Combineren techniek met kennis
• Verbetering bedrijfsprestaties

op teelt en perceel niveau

Transform   UnderstandSense

• Vergroten voorspelbaarheid
• Ondersteuning bij

bedrijfsontwikkeling
• Duurzaamheid
• Transparantie Keten

Seizoen

Langere
termijn

Farm Management app

© Fourside BV



Hoe doen we dit?

14

Transform   .UnderstandSense

.

© Fourside BV



Farm Management  app:
Data integration, Sensoring, Cropmonitoring, Analysis, Action
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Technical Infrastructure app

TransformUnderstand .Sense

SAP SCP & HANA

HANASAP Cloud
Platform

Periodic per cultivation
500 MB

1x per cultivation
5 MB

Drone
Images

SAP
UI5

Spatial

Harvest

Soil 
scanner

Tasks

1x per 4 year
5 MB

6x per cultivation
5 MB

1x per hour
500 measurements/day

Permanent
Sensors

Generic
data

model

IoT
Services

RGB  NDVI

Masterdata
- Cultivation

-Sources
-Sensors
-Lands

-Measures
-Crops 

Comparison

Clustering

Time-series

Masterdata
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Yield/moistureMapping key figuresYield measurementHarvest with Combine
(John Deere) 

Rate/Standard deviationShape file USBProcessing tasks

Measurements from harvest, tasks & soil scan

Shape
file

Soil scan: PH, Organic material and hight

Measure PH at 40 points
Measure soil conductance every 8 meters
Measure hight



Own low power sensor node developed
based on LORA with
→ 6 digital ports
→ 4 analog ports

Trends & aggregationIOT –tables in SCP

NDVI = Reflection value = GrowthFrom RGB to NDVI50-150 photo’s 6-8 x per 
crop

8 hectare = 120 foto’s = 500 MB

Drone images & sensordata

Own GatewaySensors

Sensors send data to gateway 
- Every hour
- No GPS position added
- 10 sensors placed at 8 cultivations
- Range circa 2,5 km.
- Connection with KPN netwerk is next step

Flexibel deployment:
- Various locations
- port usage nodes: at

different times
different sensors with
own value range +  start & endpoint

From Input table:
aggregation per land/cultivation



Sense > Understand > Transform

• Cropmodeling

– Temperature

– Moister needs
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Volgens de berekening BBVH 13 bereikt



Demo



Stellingen

1. Wat een boer niet meet dat kan hij niet analyseren

2. Wat de adviseur belangrijk vindt, laat hij de boer invullen

3. Wat een boer niet kan analyseren, kan hij niet gebruiken. 

4. Wat een boer niet vertrouwd, dat deelt hij niet. 

5. Wat een boer niet kent/meet/vastlegt, kan hij niet aan de consument vertellen

6. Wat een boer niet kent, kan hij niet doorgeven aan de volgende generatie.
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Stellingen

1. Wat een boer niet meet dat kan hij niet analyseren.
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Hoe doen we dit?
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Transform   .UnderstandSense

.

© Fourside BV



Sense > Understand > Transform
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Sugerbeets 2017

25 juni

9 juli

2018 Opbrengst en Drone beelden

2019 Opbrengst en Drone beelden
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Sense > Understand > Transform

• Visual analyses with standard mathematical deviation over the points

– Comparison different key figures, measurement moments, aggregation-types  

– Clustering tuned to machine range of (injection)operation

– Historical trends sensors

• Planned: mathematical analyses

3x3       Sowing machine 
27x27  Injection machine 
70x70  Water installation
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Sense > Understand > Transform

Taskmaps:

– Export from cluster report of analyses

– On-the-fly clustering related to the width of:
• Sowing machine 3   meter

• (fertilisation) Injection machine 27 meter

• Irrigator installation 70 meter

– Data follows the same path back

Variabel Rate
application

Based on
RTK-GPS



Stellingen

• 2. Wat de adviseur belangrijk vindt, laat hij de boer invullen
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Stellingen

• 3. Wat een boer niet kan analyseren, kan hij niet gebruiken. 
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Stellingen

• 4. Wat een boer niet vertrouwd, dat deelt hij niet. 
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3 keer Boerderij afgelopen jaar inzake Farm Management →
Behoefte aan betrouwbare partner in de  keten
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Micorsoft Azure gaat samenwerken 
met NDVI camera/software  specialist

Boeren moeten hun eigen data terugkopen
→ Boerenbunder

John Deere ‘s zijn Alexa: Fernand



In ketenverband

• Verschillende partners in de keten hebben verschillende doelstellingen in relatie tot data in de keten

• Teler
• Historische performance percelen
• Ontwikkeling percelen in de tijd
• Ontwikkeling specifieke teelt in de tijd

• First Collector (De Schakel)
• Wat groeit er op dit moment over alle percelen
• Wat is de performance van de teelt/teler
• Ontwikkeling specifieke teelt in de tijd

• Verwerker/Fabrikant/Half product
• Hoeveel aanbod is er in de keten
• Wat is de geschiedenis van het product
• Welke duurzaamheid kenmerken

• Retail/Consument
• Waar zijn de duurzaamheid kenmerken
• Waar is het product geteeld
• Wat is de geschiedenis van het product

32

• Verschillende
informatiebehoeften

• Eigendom data
• Transparantie in de keten
• Verdeling kosten in de keten
• Verdeling “profit” in de keten

Randvoorwaarden/Issues

© Fourside BV



Stellingen

5. Wat een boer niet kent/meet/vastlegt, kan hij niet aan de 
consument vertellen. 
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Stellingen

6. Wat een boer niet kent, kan hij niet doorgeven aan de 
volgende generatie.
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