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Flexcrop: energiebesparing door flexibel 

gewasmanagement en big data



Achtergrond
Missie Farm Technology Group: duurzame en efficiente teelt door precisie besturing
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Projecten glastuinbouw

CROPS: automatische paprika oogster Variabele irrigatie tegen uitspoeling
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Beslissingsondersteuning
Beslissingsondersteuning: gebruiksvriendelijk, efficient, duurzaam, hoge gewaskwaliteit
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Project Flexcrop
Doel:  geautomatiseerd managementadvies via datastromen en gewasflexibiliteit

• Werking: advies voor klimaat en energiemanagement op basis van weer en energieprijs. 

• Flexibiliteit: gewascapaciteit vangt tijdelijke fluctuaties op in temperatuur, luchtvochtigheid, CO2, en licht.

• Voorspelling: tijdelijk klimaatfluctuaties toestaan leidt tot 47% besparing warmte energie. 

• Uitdaging: welke fluctuaties zijn toegestaan (duur, grootte), en hoe hangen ze met elkaar samen?

• Onderzoek: gewasflexibiliteit tav fluctuaties.

• Casus is tomaat, maar we willen inzicht krijgen die bruikbaar zijn voor meerdere gewassen. 



Flexcrop model en algoritme

• Uitdaging: Onvoorspelbaarheid weer en energieprijzen. 

• Aanpak: advies weegt voordelen en risico’s tegen elkaar af : stochastische optimalisatie

• Uitdaging: 2 soorten advies, klimaat en energie  1 adviessysteem

• Aanpak: optimalisatie algoritme, gebaseerd op 1 groot model en prognosedata klimaat en energie
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Flexcrop consortium

• Project: 2 phd’s, 4 jaar, start Oktober 2018. Fysiologie groep Prof Marcelis + Farm Technology Prof Van Henten 

• Consortium: AgroEnergy, Delphy, B-Mex, Letsgrow.com, WUR glastuinbouw

• LTO glaskracht: bijeenkomsten met tuinders om modellen en advies te toetsen

• Meer weten? Suggesties, wensen, deelname aan ons consortium: simon.vanmourik@wur.nl, 031-317-481275

Stelling: binnen 10 jaar heeft iedere moderne teler een tomtom

Dank voor uw aandacht!
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