Digitalisering en innovatie in de
landbouw: ontwikkelingen in Frankrijk
Introductie
Digitalisering van de landbouwsector is een ontwikkeling die de laatste jaren steeds sneller op gang
komt en er wordt veel van verwacht. Sommigen voorzien een vierde landbouwrevolutie, anderen
zetten iets lager in, maar de verwachtingen voor wat nieuwe technologieën kunnen bieden zijn
hooggespannen. Dit geldt ook voor Frankrijk, dat zich de laatste jaren onder president Macron
steeds meer tracht te profileren als een belangrijke speler in Europa op het gebied van innovatie,
digitalisering en startups. Hoewel digitalisering in de landbouw later op gang is gekomen dan in
andere sectoren, zien we nu dat de invloed van deze technologische ontwikkelingen in de landbouw
steeds duidelijker naar voren komt. Downes’ wet van ontwrichting stelt dat de technologie altijd snel
vooruit draaft, terwijl de sociale en economische context hierop achter blijft lopen. Het is belangrijk
om hier goed van op de hoogte te blijven, om waar nodig te kunnen bijsturen op deze domeinen.
Dit rapport richt zich met name op de volgende digitale innovaties die voor de landbouwsector van
belang zijn:
1. De hardware van digitalisering, dus het gebruik en de ontwikkeling van robots, sensoren en
drones
2. De software van digitalisering, dus het gebruik van kunstmatige intelligentie, data, internet,
blockchain en apps
Deze technologieën worden ook vaak samen gebruikt: drones verzamelen data, die worden
doorgegeven aan een app die op basis van die data berekeningen maakt over bijvoorbeeld de
optimale dosering van gewasbeschermingsmiddelen. Dit maakt onder meer precisielandbouw
mogelijk, een vorm van landbouw waarbij zo gericht mogelijk gebruik wordt gemaakt van
grondstoffen met behulp van technologieën en data. De focus van dit rapport ligt op technologieën
die op de boerderij gebruikt worden, en dus niet op consumentgerichte innovaties.
Hoewel 67% procent van de Franse agrarische ondernemers gebruik zegt te maken van mobiele
technologie, draait dit voornamelijk om tractoren met GPS (31%), camera’s (20%) en mobiele
weerstations (18%). Cijfers voor technologieën als drones, robots en RFID (Radio Frequency
Identification) liggen rond de 2 tot 3%. Franse boeren investeren vooral in deze technologieën om de
werkdruk te verlagen, maar ook vanwege de voordelen die deze kunnen brengen voor het milieu en
de kwaliteit van de productie. Elke twee jaar investeren Franse landbouwondernemers gemiddeld
tussen de 3.000 en 4.000 euro in nieuwe technologieën.
In dit rapport wordt eerst een overzicht gegeven van de belangrijkste spelers op het gebied van
innovatie en digitalisering in de landbouw, om vervolgens voor de belangrijkste technologieën
afzonderlijk te kijken wat er op dit gebied in Frankrijk gebeurt aan onderzoeksprojecten, startups en
ook op het gebied van wetgeving. Tevens zal aandacht worden besteed aan de internationale
context, met name wat betreft de EU en in hoeverre Europese projecten en financiering hierin een
rol spelen, maar ook enkele andere vormen van internationale samenwerking.

Deel 1: De Franse AgTech infrastructuur
Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de belangrijkste spelers op het gebied van innovatie in de
landbouw. Als basis zal daarvoor het hieronder weergegeven schema van het Agricultural
Knowledge and Innovation System in Frankrijk worden gebruikt. Agricultural Knowledge and
Innovation systems worden gebruikt om in kaart te brengen wie een rol speelt in de ontwikkeling
van innovatieve oplossingen voor de landbouw.

Universiteiten en onderzoeksinstituten
Net zoals in Nederland Wageningen University & Research (WUR) een grote rol speelt voor innovatie
in de landbouw, speelt ook in Frankrijk een aantal universiteiten een belangrijke rol voor de
ontwikkeling van innovatieve technologische oplossingen voor de landbouw.

INRA en IRSTEA:
INRA en IRSTEA zijn belangrijke onderzoeksinstituten in Frankrijk voor de landbouw. INRA voor
fundamenteel landbouwkundig onderzoek en IRSTEA als nationaal instituut voor praktijkonderzoek
op het gebied van landbouw en milieu. Zij zijn op 1 januari 2020 gefuseerd en heten vanaf nu
gezamenlijk INRAE.
INRA is het Franse Nationaal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek. Opgericht in 1946 met als
doel om voedselzekerheid te garanderen, is INRA nu het nationale, toonaangevende instituut op het
gebied van landbouwkundig onderzoek. In het kader van het project Open Science houdt INRA zich
bezig met het verzamelen van data voor landbouw en het gebruik van die data voor verdere
innovatie1. Alle data die INRA verzamelt, is open access.
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Ook IRSTEA is actief op dit gebied. Als nationaal instituut voor praktijkonderzoek in wetenschap en
technologie voor milieu en landbouw is IRSTEA met name een speler van belang in de ontwikkeling
van precisielandbouw in Frankrijk.
Vanuit deze universiteiten ontstaan ook veel innovatieve ondernemingen. Sinds 1999 zijn vanuit
INRA en IRSTEA maar liefst 137 startups voortgekomen2.

ACTA & ITAs:
ACTA is een samenwerkingsverband van instituten voor toegepast onderzoek (ITA). Hieronder vallen
in totaal 18 sectorspecifieke onderzoeksinstituten. In 2014 is binnen ACTA een netwerk opgezet om
verder onderzoek te doen naar digitalisering in de landbouw3. Hier wordt gekeken naar het gebruik
en eigendom van data, de manier waarop data ingezet en geanalyseerd kan worden (m.n. Big Data
en Open data), de ontwikkeling van digitale kennisoverdracht, de opkomst van nieuwe socioeconomische modellen die landbouw en digitaal bij elkaar brengen, mobile devices en
netwerkinfrastructuur en de interoperabiliteit van informatiesystemen.
Een aantal ITAs heeft ook gezamenlijk het reseau digifermes opgestart, een netwerk van 13
agrarische bedrijven in Frankrijk die experimenteren met digitale technologieën. Dit is een
samenwerking van ARVALIS, Idele, Terres Innovia en Institut de Betterave. Het netwerk omvat dan
ook veel verschillende soorten agrarische bedrijven, waaronder twee in de wijnbouw, één in de
varkenshouderij, vier in de akkerbouw, één in de schapenhouderij, een gemengd bedrijf en twee in
de melkveehouderij.
ACTA coördineert ook het project NEFERTITI, een door de EU onder Horizon 2020 gefinancierd
project dat erop gericht is om de adoptie van innovatie te bevorderen.

INRIA
INRIA is het nationale onderzoeksinstituut voor digitale wetenschappen, waar ook aandacht wordt
besteed aan de ontwikkeling van digitale innovaties in de landbouw. Op dit gebied heeft INRIA ook
gezamenlijke projecten met bijvoorbeeld INRA.

DigitAg Montpellier:
Het project DigitAg is gevestigd in Montpellier en brengt verschillende spelers samen om de transitie
naar digitale landbouw van alle kanten te ondersteunen4. Het is een project in samenwerking met
INRIA. Onderdeel van DigitAg Montpellier zijn onder andere ‘le Mas numérique’, een wijngaard waar
nieuwe technologieën gedemonstreerd worden, en het observatorium voor digitale landbouw.
Daarnaast worden Master-programma’s aangeboden op het gebied van data-gedreven landbouw.

Overheid
Vanuit de Franse overheid is in 2015 het strategisch plan “Agriculture 2025” gelanceerd, met als doel
om de belangrijkste spelers te mobiliseren en de transities op het gebied van ecologie en bioeconomie te bevorderen en tevens om open innovatie te stimuleren. Hierbinnen zijn vier belangrijke
gebieden geïdentificeerd waarbinnen men Frankrijk verder wil ontwikkelen: digitaal, robotica,
genetica en biotechnologie en biologische gewasbescherming (biocontrole).
Vanuit de overheid is er ook het Fonds Investissements d’Avenir, waarmee investeringen gedaan
worden in onderzoek naar oplossingen voor grote maatschappelijke problemen. Binnen dit
programma is er een apart fonds voor de landbouw, Action Projets Agricoles et Agroalimentaires
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/cultures/la-vie-des-start-ups-robotique-et-epandage-aerien-1,11,3237344970.html
http://www.acta.asso.fr/numerique/
4 https://www.usine-digitale.fr/editorial/avec-digitag-montpellier-se-pose-en-capitale-de-l-agriculture-numerique.N563047
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d'Avenir (P3A). Dit fonds heeft een budget van 45 miljoen euro, waarvan een groot deel wordt
geïnvesteerd in digitale oplossingen voor de landbouw. Vanuit dit fonds werd bijvoorbeeld een deel
van de robots van de succesvolle startup Naio Technologies gefinancierd en het project Magestan,
dat 1.3 miljoen euro ontving om digitale technologie te ontwikkelen voor de tuinbouw5.

Chambres d’agriculture
De Chambres d’Agriculture zijn regionaal georganiseerde landbouworganisaties, verenigd in de
koepelorganisatie APCA (Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture). Ze worden zowel
gefinancierd door het Franse ministerie van Landbouw en Voedsel en Franse boeren en hebben als
taak o.a. landbouwontwikkeling en technische voorlichting aan boeren.

GAFAM
De grote technologiebedrijven Google, Apple, Facebook, Amazon en Microsoft (GAFAM) investeren
ook steeds actiever in het opzetten van activiteiten op het gebied van AgTech en werken daarin ook
samen met Franse partners. Ook Chinese bedrijven zoals Alibaba ontwikkelen steeds meer op dit
gebied. Deze ontwikkelingen worden in Frankrijk met enige argwaan bekeken en er wordt ook
expliciet in de strategie van de overheid gesteld dat het niet de bedoeling is dat deze ontwikkeling
gedomineerd zal worden door grote bedrijven uit derde landen.
Frankrijk neemt over het algemeen een relatief voorzichtige en meer protectionistische positie in als
het gaat om de invloed van grote bedrijven, bijvoorbeeld met de belasting op de activiteiten van
grote Amerikaanse technologiebedrijven. Ook ten opzichte van het Chinese Huawei en diens
activiteiten op het gebied van 5G is de Franse positie voorzichtig; hoewel het bedrijf niet direct
verboden is deel te nemen aan het aanleggen van het Franse 5G netwerk is er een wet aangenomen
die Huawei uitsluit van cruciale infrastructuur doordat de overheid de mogelijkheid krijgt om mee te
beslissen op basis van veiligheidsoverwegingen. Een belangrijke overweging in voor de Franse
overheid om haar eigen dataportaal op te zetten was dan ook om te zorgen dat niet alle data in de
handen van grote bedrijven zou vallen en dat het intellectueel eigendom van de data bij de boeren
zou blijven.

Rol van startups
Frankrijk heeft een uitgebreide startup strategie, onder de vlag van Macron’s idee van de startup
nation. Daardoor bestaat er in Frankrijk nu een uitgebreide infrastructuur voor startups, die toegang
biedt tot financiering en netwerkmogelijkheden. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de incubators
of startup villages. De incubators hieronder houden zich bezig met startups op het gebied van
landbouw, maar landbouw-gerelateerde startups zijn ook vaak onderdeel van incubators op een
ander gebied.
Naam
ToasterLAB
Village by CA (Credit Agricole), meer dan alleen AgTech
AgrOnov
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Locatie
Dijon
Meerdere locaties in Frankrijk
Dijon

https://agriculture.gouv.fr/projets-agricoles-et-agroalimentaires-davenir-soutenir-linvestissement-et-linnovation

La Ferme Digitale is een samenwerkingsverband van startups om startups de kans te geven zichzelf
te promoten op grote evenementen, waarop ook enkele al vrij ver ontwikkelde startups zoals Ynsect
en Miimosa zijn aangesloten. Het is ontstaan vanuit enkele bestaande, succesvolle startups, die
merkten dat de mogelijkheden hiervoor beperkt waren. Nu neemt La Ferme Digitale startups mee
naar zo’n 20 evenementen per jaar, waaronder de Salon de l’Agriculture, de jaarlijkse
landbouwpublieksbeurs in Parijs. Ook organiseert La Ferme Digitale haar eigen evenement, de LF
Day, een meeting van AgTech professionals.
Vanuit de Franse overheid worden deze startups uitgebreid ondersteund. Zo kondigde president
Macron onlangs nog aan dat hij 5 miljard gemobiliseerd had voor Franse startups vanuit banken en
verzekeraars en is er onder de naam La French Tech een uitgebreid programma opgetuigd dat steun
biedt aan startups6.
In Frankrijk is meer geld beschikbaar voor startups dan in Nederland. Startups zoeken Venture
Capitalists en die zijn er in NL minder, ook omdat de Franse economie zo gecentraliseerd is,
waardoor Franse bedrijven veel meer geld beschikbaar hebben om te investeren. Bovendien is er
veel geld beschikbaar vanuit de overheid, via BPI France, de nationale investeringsbank. Franse
startups kunnen o.a. toegang krijgen tot dit soort geldstromen via de French Tech Pass, die wordt
uitgereikt aan extreem snel groeiende bedrijven. In het jaar 2015-2016 kregen 66 startups deze
French Tech Pass. Ook omdat de Franse economie in veel opzichten minder sterk is, en Frankrijk
meer moeite heeft met de overgang van industrie naar een nieuwe economie, heerst er bij bedrijven
een sterker gevoel dat startups echt nodig zijn. In Nederland is er wel wat ruimte voor investeringen
in dit soort startups, maar het is een stuk kleiner. Zo heeft de Rabobank een strategisch
investeringsfonds van 70 miljoen voor Fintech en Agtech startups en heeft een van de grootste
investeerders op dit gebied, Anterra capital, zijn hoofdkantoor in Amsterdam. Dit valt echter in het
niet bij de Franse aantallen: in Frankrijk werd vorig jaar 324 miljoen euro geïnvesteerd in Agrifood
Tech, tegenover slechts 63 miljoen euro in Nederland.
In vergelijking met Nederland heeft Frankrijk ook meer talent: Frankrijk biedt meer technische
opleidingsplaatsen dan Nederland, waardoor er meer talenten zijn die aan de slag kunnen bij
startups. Ook biedt Frankrijk via het FrenchTech programma speciale visa aan voor jonge mensen
met een technische opleiding die in Frankrijk een startup willen beginnen. Zij kunnen daardoor gelijk
aan de slag binnen een incubator en krijgen meteen alle nodige middelen tot hun beschikking. Er
wordt dus veel moeite gestoken in het aantrekken van talent uit het buitenland. Dit zie je ook op het
gebied van AgTech startups, bijvoorbeeld via Agri N.E.S.T., een programma dat wordt aangeboden
aan AgTech ondernemers uit de VS en Canada.
Voor AgTech startups zijn er ook de wedstrijden van AGREEN. Deze vinden plaats op verschillende
beurzen, waaronder Tech’Elevage, SIVAL (glas-) tuinbouwbeurs en de SIMA agrotechnologiebeurs.
Financiering voor startups:
-
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Sectororganisaties
InVivo, koploper van de Franse landbouwcoöperaties en altijd zeer gefocust op innovatie, zet sterk in
op precisielandbouw. Zo heeft de coöperatie een salon bij DigitAg in Montpellier en is zij nu bezig
met het rekruteren van 1000 digitale boeren7. Bovendien heeft InVivo een samenwerking met
Microsoft-AGRI France op het gebied van cloud computing en kunstmatige intelligentie.

Pôles de compétitivité
Deze innovatieclusters zijn in 2004 opgericht om innovatie te bevorderen door middel van
samenwerkingsverbanden tussen universiteiten, kennisinstellingen en het MKB. Er bestaan in totaal
56 van deze clusters. Ze zijn regionaal georganiseerd rond een bepaald thema. Hoewel meerdere
clusters bezig zijn met digitale ontwikkelingen in de landbouw en tuinbouw, zijn dit de belangrijkste:
-

Agri Sud-Ouest Innovation
Végépolys Valley (tot voor kort Végépolys en Céréales Vallée) (tuinbouw)

Europese Unie
Binnen de EU is er een aantal projecten opgezet om de transitie naar precisielandbouw en het delen
van innovatie te vergemakkelijken. Bij de meeste van deze projecten zijn zowel WUR als INRA al
betrokken. Al onder de vorige Europese Commissie is de EIP-Agri opgezet, het European Innovation
Partnership on Agricultural productivity and sustainability. Binnen dit netwerk is ook een werkgroep
op het gebied van precisielandbouw, die in 2015 een rapport gepubliceerd heeft met
aanbevelingen8.
Financiële steun voor boeren om te investeren in precisielandbouw bestaat al onder het huidige
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), al komt het grootste deel van de financiering voor de
transitie vanuit het Horizon 2020 programma voor onderzoek9. Vanuit Horizon 2020 wordt
bijvoorbeeld een project gefinancierd op het gebied van ICT, SARMENTI, waarmee sensoren
ontwikkeld worden, alsook vele andere projecten10. Op EU-niveau is ook het project Internet of Food
and Farm 2020, gecoördineerd door WUR en het project DIVA waar het Franse innovatiecluster Agri
Sud-Ouest bij betrokken is. Het project richt zich op het ondersteunen van innovatieve
ondernemingen die de agrarische keten duurzamer maken.
Een belangrijk nieuw initiatief vanuit de EU zijn de Smart Agri Hubs, een netwerk van hubs verspreid
over Europa waar kennis uitgewisseld wordt over innovatie in de landbouw. Het doel is om
kennisinstituten, de private sector en boeren samen te brengen om zo de adoptie van nieuwe
technologieën te bevorderen en deze ervaringen zo efficiënt mogelijk uit te wisselen binnen een
Europees netwerk.

https://www.usinenouvelle.com/article/sia-l-innovation-du-jour-invivo-recrute-1000-fermes-numeriques.N508584
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-focus-group-precision-farming-final
9 https://euractiv.eu/wp-content/uploads/special-report/euractiv_special_report_-_innovation_feeding_the_world_0-1.pdf
10 https://chambres-agriculture.fr/recherche-innovation/projets-rd/projets-europeens-rd/horizon-2020-projects/#c930546
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Deel 2: AgTech in Frankrijk
Robots
Robots bieden veel mogelijkheden voor de landbouwsector en worden tot nu toe maar beperkt
gebruikt. Volgens DigitAg zijn er nu in totaal zo’n 8.000 agrarische bedrijven met robots in Frankrijk
(op een totaal van 470.000 agrarische bedrijven in Frankrijk). In de Franse strategie voor innovatie in
de landbouw, “Innovation 2025” wordt Nederland expliciet genoemd als koploper op het gebied van
robotica, samen met de VS, Israël en Japan. Frankrijk stelt zich in deze strategie als doel om bij deze
groep van koplopers te gaan horen. In 2017 is de organisatie RobAgri opgezet, waarin 65 spelers op
het gebied van landbouwrobots samenwerken. De leden van RobAgri bestaan onder andere uit
fabrikanten, startups op dit gebied (bijv. Octopus robots en Naio Technologie), ITAs, universiteiten
en kennisinstituten11.
Het grootste deel van de robots die nu
gebruikt worden zijn melkrobots, die al
enige tijd in gebruik zijn en waarvan het
gebruik ook hard groeit, zoals te zien in
de grafiek hiernaast12. Naast hun nut als
melkmachines die boeren werk uit
handen nemen, zijn deze robots ook
nuttig om de kwaliteit en hoeveelheid
melk in de gaten te houden die door
een koe geproduceerd wordt. Dit kan
een belangrijke indicator zijn voor de
gezondheid en het welzijn van de koe.
Omdat Nederland een belangrijke
producent is van melkrobots en veel
exporteert en Frankrijk dit juist
importeert, is Frankrijk hier een
interessante markt voor Nederlandse
producenten.
Dit geldt ook voor de op een na grootste categorie robots, die tevens gebruikt worden voor de
melkveehouderij. Dit zijn de robots die mest opruimen in de stal, waarvan er in Frankrijk tot nu toe
zo’n 2.000 in gebruik zijn. Tevens worden in de melkveehouderij robots gebruikt om het voer aan te
duwen.
Maar ook in veel andere sectoren worden robots ontwikkeld. De succesvolle Franse startup Naio
Technologies produceert veldrobots, met name bedoeld om onkruid te verwijderen. Dit zorgt ervoor
dat boeren minder genoodzaakt zijn om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken en het scheelt
mankracht ten opzichte van met de hand wieden. Dit is een belangrijke uitdaging voor Franse
boeren: onkruidverdelgingsmiddelen vertegenwoordigen zo’n 40% van de gebruikte
gewasbeschermingsmiddelen en zijn daarmee hoofdverantwoordelijk voor watervervuiling door
gebruik van dit soort middelen13. Franse consumenten hebben grote zorgen over mogelijke
gezondheidsgevolgen, en dit is te zien in de sterk groeiende markt voor biologische producten. De
11

https://www.robagri.fr/

12http://www.axema.fr/agroequipements/Lists/Lesarticlespubliques/Attachments/414/Rapport%20%C3%A9conomique_2019_EN_BD.pdf
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druk komt ook van bovenaf: twee Franse regio’s hebben zich al ten doel gesteld om helemaal te
stoppen met het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen, Nouvelle Aquitane in 2030 en
Bretagne in 2040.
Geen wonder dus dat de robots van Naio Technologies hoge verwachtingen oproepen. Er zijn al zo’n
150 robots verkocht van drie verschillende typen: de TED, voor wijnranken, de DINO, voor
vollegrondsteelt van groenten, en de Oz, voor de tuinbouw. Naio Technologies heeft recent nog 14
miljoen ontvangen van een groep van drie investeerders, gecoördineerd door BPI France, waaronder
het Nederlandse Pymwimic. De eerste robots van Naio Technologies worden nu ook in Nederland
verkocht.
Andere Franse startups op dit gebied zijn de Vitibot (ook voor wijn), Tibot (voor pluimvee), Syha (om
tomaten te plukken, nu nog alleen een prototype) en Diimotion (groenten, optimalisering gebruik
chemicaliën). Ook deze beantwoorden aan de vraag van boeren, maar meer op het gebied van de
vermindering van werkdruk. De werkdruk die Franse boeren ervaren is groot en velen hebben grote
moeite het hoofd boven water te houden in de huidige markt.
Zo wordt er gewerkt aan robots die groente en fruit plukken en gewasbeschermingsmiddelen
spuiten. Hiervoor kunnen ook drones worden gebruikt. Het voordeel van robots is dat ze zonder
pauze door kunnen werken en ook dat ze plukkers kunnen vervangen die op het Franse platteland
vaak simpelweg niet beschikbaar zijn en die boeren ook veel geld kosten. Tot nu toe was dit echter
in veel gevallen niet mogelijk omdat robots nog niet in staat waren om groente en fruit te plukken.
Bovendien leent het soms heuvel- tot bergachtige Franse landschap zich niet altijd voor het gebruik
van robots, een probleem dat zich met name voordoet in de wijnbouw.

Drones
De Chambres d’Agriculture hebben een project gericht op het gebruik van drones met multispectrale sensoren voor koolzaad, tarwe, gerst en triticale, “mes dron’im@ages”. Voor deze planten
kan hiermee de hoeveelheid biomassa gemeten worden, waarna via een berekeningsmethode van
Terra Innovia (instituut voor praktijkonderzoek in de oliehoudende en eiwithoudende gewassen) de
optimale hoeveelheid stikstof berekend kan worden. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking
met Airinov, en hun drones worden dus hiervoor gebruikt. Boeren betalen tussen de 13 en 19 euro
per hectare voor deze service en krijgen hierbij ook een training van één dag over het gebruik van
drones14.
In oktober 2019 werd bekendgemaakt dat het gebruik van drones voor de verspreiding van
biologische gewasbeschermingsmiddelen goedgekeurd wordt voor een periode van drie jaar in de
biologische landbouw en de landbouw met een HVE label (Haute Valeur Environnementale, een
keurmerk voor hoge milieuwaarde). In principe is verder het verspreiden van niet-biologische
gewasbeschermingsmiddelen met drones verboden in de EU. Het gebruik van drones voor het
verspreiden van gewasbeschermingsmiddelen in Frankrijk is vanaf nu voor een periode van drie jaar,
dus tot eind 2021, bij wijze van experiment, toegestaan voor biologische boeren15.

http://www.synagri.com/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCLEF/31375/$File/Mes-Dronimages-Campagne2018-bilan-conseils2018-0831.pdf?OpenElement
15https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5254DE4AE76509E78E3FC86A67375ACF.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT0000
39191505&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039191366
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Sensoren
Het gebruik van sensoren is van groot belang voor precisielandbouw en veel boeren maken al op
enige manier gebruik van. De startup Sencrop, die sensoren voor de akkerbouw produceert, is nu de
officiële partner van FNCuma, de Franse federatie van coöperatieve loonwerkbedrijven, op het
gebied van digitalisering en drones16. Sencrop produceert voornamelijk weerstations, om de
weersomstandigheden op de boerderij preciezer in de gaten te kunnen houden. Volgens
nieuwsberichten vinden de sensoren gretig aftrek onder de leden van FNCuma en zijn er in 2019
honderden geïnstalleerd.

Big Data
Het gebruik van grote datasets met informatie uit verschillende bronnen is een van de bouwstenen
van precisielandbouw en maakt het mogelijk om optimaal geïnformeerde beslissingen te maken. Dit
komt echter met veel uitdagingen en vragen: hoe ga je om met het bezit van data? Welke data kan
je openbaar toegankelijk maken? Hoe zorg je dat data uit zoveel verschillende systemen goed op
elkaar aansluit en in een model samenkomt? In Frankrijk vindt men grotendeels andere antwoorden
op deze vragen dan in Nederland, maar er is ook veel samenwerking.
Er is op Europees niveau ook een code of conduct voor omgang met data in de landbouw17. Hierin
wordt gesteld dat het uitwisselen van data tussen landbouwondernemers en andere partijen altijd
op basis van een contract moet gebeuren. Deze heeft onder meer steun van Bayer, dat via
dochteronderneming The Climate Corporation zeer actief is op het gebied van precisielandbouw.
Bayer erkent boeren als eigenaars van hun data18.
Er wordt verwacht dat het in de toekomst mogelijk zal worden om bijvoorbeeld in de tuinbouw over
te stappen naar autonome systemen, met een beperkte rol voor de boer. Dit is voor nu echter nog
toekomstmuziek. De eerste stap hiernaartoe bestaat uit de OADs, Outils d’aide a la decision, die
steeds meer gebruikt worden. Er zijn veel OAD’s beschikbaar en een aantal ITAs heeft hier een
speciale sectie voor ingericht op hun website. Zo biedt Arvalis onder andere OADs voor het
herkennen van ziektes, voor een optimale dosering van gewasbeschermingsmiddelen en irrigatie.
Het Institut français de la vigne et du vin biedt vergelijkbare opties.
Naam instituut
ARMEFLHOR
ARVALIS - Institut du
vegetal
ASTREDHOR
CEVA
CTIFL
FN3PT
IDF - CNPF
IFCE

Focusgebied
Tuinbouw, fruitteelt en groenteteelt in Reunion

OAD

Granen, aardappelen, lijnzaad, tabak en veevoer
Tuinbouw
Zeewier
Fruit en groente
Aardappelen
Bosbouw
Paarden

X

IFIP - Institut du porc
IFPC
IFV

Varkenshouderij
Cider
Wijn

X

Institut de l'elevage (idele)
IT2
ITAB

Veehouderij
Bananen (Guadeloupe en Martinique)
Biologische landbouw

X

http://www.cuma.fr/france/communiques-presse/la-fncuma-noue-un-partenariat-exclusif-avec-sencrop
https://copa-cogeca.eu/img/user/files/EU%20CODE/EU_Code_2018_web_version.pdf
18 https://www.politico.eu/sponsored-content/putting-data-science-to-work-on-the-farm/
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X

X

ITAVI
ITB (Institut de Betterave)
ITEIPMAI
ITSAP
Terres Innovia

Pluimveehouderij, konijnenhouderij, foie gras-eenden en vis
Suikerbieten
Aromatische, medicinale en parfumplanten
Bijen
Oliehoudende en eiwitgewassen en hennep

X
X
X

Om dit soort tools te kunnen ontwikkelen worden modellen ontwikkeld op basis van data vanuit
verschillende sensoren. Het is van belang dat deze data ook goed aan elkaar gekoppeld kan worden.
Hier wordt aan gewerkt in het Europese TRACK project, waarin het Franse tuinbouwinnovatiecluster
Végépolys Valley samenwerkt met Greenport West Holland.
Een belangrijk initiatief op het gebied van landbouwdata in Frankrijk is API-Agro, een platform voor
het delen van data opgericht door de Chambres d’Agriculture, die samenwerken in de nationale
organisatie APCA. Het is de bedoeling dat hiermee een voor iedereen toegankelijk dataplatform
beschikbaar wordt, niet alleen binnen Frankrijk, maar uiteindelijk in heel Europa. Er ligt hierbij veel
nadruk op het belang van datasoevereiniteit, ook bijvoorbeeld met het oog op de groeiende
interesse in digitale technologie voor de landbouw vanuit grote, non-Europese technologiebedrijven
als Microsoft, Google en Alibaba. Zo heeft Microsoft bijvoorbeeld een samenwerking met InVivo, de
grootste landbouwcoöperatie in Frankrijk.
De beschikbaarheid van open data zorgt ervoor dat spelers makkelijker kunnen innoveren en kan
voorkomen dat bepaalde spelers die de data voor zichzelf houden dominant worden. Binnen de
Europese Open Science Cloud (EOSC) wordt door Europese onderzoekers data gedeeld op basis van
de FAIR principes: Findable, Accessible, Interpretable and Reusable. In Frankrijk wordt open data
gepubliceerd door Etalab, die zo’n 300 datasets voor landbouw en voedsel online hebben staan19.
Ook heeft het ministerie van Landbouw en Voedsel op de site Agreste (landbouwstatistieken) zijn
eigen datasets online staan. Er is ook het project AGROSYST, dat aangestuurd wordt door INRA.
Hierbij wordt data verzameld van alle boeren die aangesloten zijn bij Dephy, een netwerk van 3.000
landbouwbedrijven, waarbij die data vervolgens door INRA worden gebruikt voor onderzoek. DEPHY
is vooral gericht op het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen20.
De Franse overheid onderzoekt ook de mogelijkheden voor een eigen platform. In navolging van de
suggesties in het rapport Agriculture 2025 is in 2017 het rapport AgGate gepresenteerd. Hierin werd
een voorstel gedaan voor het opzetten van een portaal voor boeren. Dit portaal zou vijf
functionaliteiten combineren:
1. Een loket voor toegang tot data die van belang kan zijn voor de landbouw, zowel publiek als
privaat. De data blijven opgeslagen op de platforms van de eigenaren van de data, het loket
voorziet in de inventarisatie, verwijzingen, onderzoek en het koppelen van gegevens.
2. Een digitale winkel waar tools worden aangeboden om de data de analyseren en
presenteren waar ook toegang geboden kan worden voor data per regio, per sector, etc.
3. Een cloud, waar de professionele data van boeren wordt opgeslagen.
4. Een ruimte voor uitwisseling tussen verschillende spelers in de landbouwsector, voor het
uitwisselen van ervaringen en ideeën, met als doel een dynamiek van innovatie te creëren.
5. Een vitrine voor beslissings-tools die door gebruikers beoordeeld kunnen worden.
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https://www.data.gouv.fr/en/topics/agriculture-et-alimentation/datasets
http://www.ecophytopic.fr/dephy/dephy-reseau-dephy

Satellietdata
Satellietdata bieden op verschillende manieren toepassingen voor de precisielandbouw, met name
voor akkerbouwers. Zo kan satellietdata gebruikt worden om het geleidingsvermogen en de
weerstand van de grond in de gaten te houden. In Frankrijk wordt dit nu echter nog maar beperkt
gebruikt: op minder dan 1% van de landbouwgrond, waarbij geleidingsvermogen vaker gemeten
wordt dan weerstand21.
Een toepassing die wel snel in gebruik wordt genomen is GNSS (Global Navigational Satellite
System). Dit geldt zowel voor Nederland als voor Frankrijk. Waar in Nederland in 2007 slechts 15%
van akkerbouwers gebruik maakten van deze technologie ligt dit aantal nu op 65%.22 DigitAg schat
dat in Frankrijk de helft van de landbouwondernemers gebruik maakt van deze technologie, Van de
boeren die gebruik maken van deze technologie in Frankrijk gebruikt 30% de variant met zeer hoge
precisie, tot op de centimeter nauwkeurig. De overige 70% maakt gebruik van het gratis beschikbare
Europese signaal EGNOS, met iets minder, maar nog steeds erg nauwkeurige data23.
Dit komt onder andere doordat er nu veel meer satellietbeelden beschikbaar zijn. Een belangrijke
stimulans hiervoor kwam uit het Europese programma Copernicus, dat satellietbeelden gratis
beschikbaar stelt. Voor het programma Copernicus begon werden in Nederland ook al
satellietbeelden vrijgegeven, om de Nederlandse gebruiker de kans te geven zich voor te bereiden.
Dit gebeurde in 2012 en werd gezien als een grote stimulans voor precisielandbouw. Het gebruik van
satellietdata voor de landbouw is echter niet altijd succesvol: het programma MijnAkker dat gebruik
maakte van satellietdata werkte niet ten tijde van bewolking. Dit zorgde er ook voor dat boeren
minder vertrouwen hadden in dit soort toepassingen24.
Satellietdata wordt in Frankrijk bijvoorbeeld gebruikt door het bedrijf Farmstar, Ontstaan in 2000 uit
samenwerking tussen Airbus, Arvalis en Terres Inovia. Farmstar combineert deze data met andere
informatie om landbouwondernemers te adviseren en te ondersteunen in hun beslissingen.

Blockchain en de voedselketen
Blockchain biedt mogelijkheden om de voedselketen beter en betrouwbaarder in kaart te brengen,
daarbij tegemoetkomend aan de wens van consumenten om meer informatie over waar hun voedsel
vandaan komt. Op dit gebied is de startup Connecting Food zeer actief. Connecting food heeft nu
een samenwerking met melkcoöperatie Prosperite, waarmee de melk via blockchaintechnologie
gevolgd kan worden. Ook heeft Connecting Food nu met blockchain gevolgde eend gelanceerd, in
samenwerking met de groep Terres du Sud25.
Supermarktketen Carrefour neemt sinds kort deel aan een project van IBM, de IBM Food Trust,
waarbij gebruik wordt gemaakt van blockchain om aan consumenten precies te kunnen laten zien
waar de producten vandaan komen. Carrefour is hier dit jaar mee begonnen en tot nu toe is de
informatie voor slechts een zeer beperkt aantal producten beschikbaar, maar dit wordt snel
uitgebreid. Na eerdere experimenten met blockchaintechnologie op basis van ethereum is er nu
voor gekozen om door te gaan met IBM’s open source netwerk Hyperledger, wat volgens Carrefour

http://agrotic.org/observatoire/2017/12/06/usages-de-la-cartographie-pour-caracteriser-les-sols-agricoles/
https://euractiv.eu/wp-content/uploads/special-report/euractiv_special_report_-_innovation_feeding_the_world_0-1.pdf
23 https://agrotic.org/observatoire/2019/04/24/usages-de-la-geolocalisation-en-agriculture/
24 https://edepot.wur.nl/465491
25 https://blog.connecting-food.com/food-transparency-terres-du-sud-connecting-food-launch-the-first-blockchain-for-the-duck-sectorunder-the-delmond-loriginel-brand/
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betere mogelijkheden biedt om de pilot op te schalen26. Unilever is ook onderdeel van de IBM Food
Trust.

Kunstmatige intelligentie
Kunstmatige intelligentie kent veel toepassingen in de landbouw en is dan ook onderdeel van veel
van de eerdergenoemde technologieën. Zo maken recent ontwikkelde plukrobots bijvoorbeeld
gebruik van kunstmatige intelligentie om te beoordelen of een vrucht rijp is of niet en is kunstmatige
intelligentie onderdeel van de modellen die boeren gebruiken om op basis van sensordata optimale
beslissingen te kunnen maken.
De strategie voor kunstmatige intelligentie in Frankrijk is in 2017 uitgezet in het rapport Villani27,
waarbinnen de landbouw één van de vijf focusgebieden is. In dit rapport wordt dan ook de ambitie
gesteld om van Frankrijk een koploper te maken op het gebied van ‘agriculture augmentée’
(landbouw 2.0). Er wordt in het rapport ook gesproken over de mogelijkheden op Europees niveau.
Volgens Villani zou een gezamenlijk Europees industrieel beleid op het gebied van kunstmatige
intelligentie zeker veelbelovend zijn. Om hier een begin mee te maken wordt gekeken naar Frankrijk,
(Noord-) Italië en Zwitserland als mogelijke partners. Voor nu zijn er volgens Villani echter nog te
veel barrières door verschillende regelgeving in EU-landen, waardoor het beter zou zijn om eerst te
zorgen voor een consolidatie van het nationale ecosysteem, en vervolgens op Europees niveau
verder te gaan.
In juli 2019 is door Franse grote industriële bedrijven het “Manifesto voor kunstmatige intelligentie
voor de industrie” gepubliceerd. Dit werd ondertekend door grote Franse bedrijven, zoals Renault,
Total en EDF en Bruno Le Maire, minister van economie. Zij roepen hierin op om nog voor het einde
van het jaar een nationale strategie te ontwikkelen voor de ontwikkeling van kunstmatige
intelligentie, om te voorkomen dat Frankrijk afhankelijk wordt van de algoritmes van anderen en
niet langer zijn eigen waarden kan bewaren hierin28.
Enkele voorbeelden van projecten in Frankrijk:
-

-

Begin 2020 heeft Microsoft, in samenwerking met Danone en Inria, France Digitale,
FaberNovel, EIT Food en Seventure Partners, de AI Factory for Agrifood gelanceerd.
Hierbinnen worden startups in contact gebracht met onderzoekers en andere belangrijke
spelers.
In het project CAPTE werken verschillende ITAs samen om tools en methodes te ontwikkelen
voor efficiënt gebruik van sensors in de landbouw29.

https://www.usine-digitale.fr/article/carrefour-rejoint-la-plateforme-ibm-food-trust-charge-d-assurer-la-tracabilite-desproduits.N753144
27 https://www.aiforhumanity.fr/pdfs/9782111457089_Rapport_Villani_accessible.pdf
28 http://academie-technologies-prod.s3.amazonaws.com/2019/07/04/13/29/15/6808cff9-6807-4535-8b3823aa298766c1/Manifeste_IA_industrie.pdf
29 https://umt-capte.fr/projects/
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Kansen en barrières

Omdat het gebruik van AgTech een vrij grote investering vereist, is het van belang om goed in kaart
te brengen wat voor boeren daar ruimte voor hebben. Dit is onder meer gedaan door AXEMA, de
sectororganisatie voor landbouwtechnologie. In het overzicht hierboven staan sectoren waar
bedrijven de laatste jaren het minst geïnvesteerd hebben het hoogst. Dit zijn dus granen, algemene
gewassen en gemengde bedrijven. Hoewel deze bedrijven een grote behoefte hebben aan nieuw
materieel, zijn het waarschijnlijk minder geschikte kandidaten voor investeringen in AgTech. Veel
nieuwe toepassingen vereisen namelijk een bedrijf met al redelijk geavanceerde technologie, zoals
nieuwe sensoren. Bovendien is deze nieuwe technologie vrij duur en bedrijven in deze sectoren
staan allemaal redelijk ver naar links, wat betekent dat ze in 2017 geen grote extra winst maakten.
Daarom zijn sectoren als melkveehouderij, groenteteelt en pluimveehouderij veelbelovender voor
de export van landbouwtechnologie. In de melkveehouderij gebeurt dit ook al veel, ook omdat
Nederland een belangrijke producent is van melkrobots.

Barrières:
-

-

-

-

Beperkte connectiviteit; slechts 74% van rurale huishoudens heeft toegang tot internet,
t.o.v. 96% in Nederland.30 Sencrop is nu wel bezig met een project waarbij hun sensoren ook
zullen werken zonder internetverbinding, voor boeren die in gebieden werken waar dit niet
beschikbaar is31.
Kosten: robots en drones zijn voor ondernemers met grote bedrijven veel toegankelijker om
in te investeren dan voor kleine boerenbedrijven. Er zijn wel platforms beschikbaar die
boeren kunnen gebruiken om materieel te delen en het crowd funding platform Miimosa
ondersteunt ook landbouwondernemers die de omslag willen maken naar meer duurzame
productieprocessen.
Veel Franse boeren gebruiken meer verouderde technologie dan Nederlandse boeren,
waardoor sommige oplossingen meer investeringen vereisen. Zo werkt bepaalde software
voor boeren alleen als instrumenten als watermeters relatief nieuw zijn, omdat anders de
kwaliteit van de data onvoldoende is.
Op lange termijn zal het in de tuinbouw beter zijn om te werken in kleinere
compartimenten, om de stuurbaarheid van de omgeving te optimaliseren32. Nu zijn kassen
vaak nog groots opgezet, maar dit zorgt voor een omgeving die minder goed controleerbaar
is.

https://www.internetsociety.org/resources/doc/2018/meeting-europes-connectivity-challenge/
https://www.inria.fr/fr/lagriculture-connectee-meme-la-ou-il-ny-pas-de-reseau
32 https://www.grodan.nl/our-thinking/grodan-blogs/tuinbouw-4.0-komt-snel-dichterbij/
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Evenementen:
Naam
Terres Innovation

Plaats
Bétheny

Datum
13 en 14 mei 2020

Beschrijving
Beurs over innovatie in de landbouw

Link
http://www.terresinnovation.fr/

LF Day

Parijs

2 juni 2020

https://lfday.fr/en/home/

INNOV’Agri

Outarville

SPACE

Rennes

8,9 en 10 september
2020
15-19 september 2020

AgTech beurs, georganiseerd door La
Ferme Digitale
Akkerbouwbeurs, buiten
Beurs voor veehouderij. B2B
meetings georganiseerd door
Enterprise Europe Network NL (EEN
NL) met Franse regionale
tegenhanger in Bretagne

http://www.space.fr/

Beurs voor technologieën voor
duurzame en efficiënte landbouw.
SIMA 2019 telde 28 Nederlandse
exposanten. De Nederlandse
organisatie FEDECOM is hier met
haar leden altijd zeer aanwezig. Veel
aandacht voor innovatie landbouw
algemeen, precisielandbouw en in
beperkte mate de veehouderij.
SIMA heeft ook een startup village
en innovatieprijzen.
Beurs voor wijnbouw, boomteelt en
tuinbouw met veel aandacht voor
innovatie
Beurs voor landbouwrobots

https://en.simaonline.com/

Internationale tuinbouwbeurs met
veel aandacht voor innovatie en
precisielandbouw, o.a. met een
startup village. B2B meetings
georganiseerd door EEN NL i.s.m.
EEN Pays-de-la-Loire
Initiatief van de APCA & de Chambre
d’Agriculture van Departement
Drôme. Laatste editie had 20500
bezoekers
Agricultural equipment

https://www.sival-angers.com/en/

SIMA

Parijs

8-12 november 2020

Vinitech-SIFEL

Bordeaux

1 tot 3 december 2020

FIRA (Forum
Internationale de la
Robotique Agricole)
SIVAL

Toulouse

8 en 9 december 2020

Angers

Nog onbekend,
waarschijnlijk januari
2021

Salon Tech & Bio

Drôme, Bourglès-Valence

Nog onbekend,
waarschijnlijk
september 2021

SITEVI

Montpellier

30 nov - 2 dec 2021

https://www.innovagri.com/

Voor B2B meetings:
https://www.enterpriseeuropenetwork
.nl/cms/Events

https://www.vinitech-sifel.com/
https://www.fira-agtech.com/

Voor B2B meetings:
https://www.enterpriseeuropenetwork
.nl/cms/Events
https://www.tech-nbio.com/international-tradefair/visit/what-you-can-expect
https://www.sitevi.com/

Landbouwbureau (LAN-PAR)
Nederlandse ambassade in Frankrijk
Februari 2020

