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Demonstratie SENSOREN 



 

 Een instrumentarium ontwikkelen om de positieve bijdragen 

van landbouwers aan maatschappelijke uitdagingen meetbaar 

te maken, als basis voor een beloningssystematiek  

 

 

 

 Maatregelen –  Meetbare effecten - Beloning 

DOEL 



 Hoe kunnen sensoren een rol spelen? 

 

 

 Voorwaarden 

 Iedereen moet mee kunnen doen 

 Onafhankelijk van leveranciers 

 Beloning >> kosten  

BELONING VOOR VERMINDEREN 

MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN 



 

 Sensoren die betrouwbaar genoeg zijn om relevante 

conclusies te kunnen trekken,  

tegen minimale kosten 

 

CHEAPTECH SENSOREN 



 

Zo laag mogelijke kosten  

Hoge resolutie in de tijd: 

 Real-time data toepassingen 

 Afgeleide data -> OBI (watervasthoudend vermogen, infiltratie) 

 

 

Lage(re) nauwkeurigheid -> meer dataverwerking achteraf 

Nieuwe technieken: levensduur,  

onderhoudsgevoeligheid soms nog onbekend 

CHEAPTECH SENSOREN 



 Hard- en software: iedereen kan meedoen 

 Tools: iedereen kan mee-ontwikkelen 

 Data: iedereen kan meedenken 

 Publicaties: iedereen kan er gebruik van maken 

 

 Geen exclusieve verdienmodellen op data, betaalmuren of 

l icenties 

 

OPEN SOURCE 



 

 Open Source 

Andere waardeproposities mogelijk  

Duidelijk met elkaar afspreken 

Incl. Service en onderhoud 

Zelf doen 

 

 

VOOR- EN NADELEN 



Sensoren Meetkasten Netwerk Plaatsen 

2 typen 

Bodemvocht + 

temperatuur 

sensoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meet Je Stad 

Platform versie 2 

The Things 

Network LoRaWAN 

 

 

Netwerk-analyse 

 

 

6 percelen 

3 plekken per 

perceel 

SENSORISCH LANDSCHAP – FASE 1 



 

RESULTATEN: LORA NETWERK 



RESULTATEN: LORA NETWERK 

 

 Signaal < 1km van 

het midden van het 

perceel 

 85 percelen van de 

130 

 

 

 Signaalsterkte 

 Rood= zeer goed 

 Donkerblauw = matig 

 



Proefperceel voor 

sensoren 

Provincie Bodem Netwerk 

120 Gelderland Rivierklei Ja 

109 Gelderland Rivierklei Ja 

85 Overijssel Dekzand Ja 

112* Overijssel Dekzand Nee 

11 Noord-Brabant Veen Ja 

15 Noord-Brabant Veen Ja 

PERCELEN MET SENSOREN 

* Geen netwerkverbinding, alternatieve percelen: 77-79 , 49 , 51 , 50 , 115-117  



RESULTATEN: PLAATSEN MEETKASTEN  

 Meetkast met bodemvocht sensor type 1  



RESULTATEN: PLAATSEN MEETKASTEN  

  

 

 Meetkast met bodemvocht sensor type 2  



 Monsters voor kalibratie 

RESULTATEN: PLAATSEN MEETKASTEN  



 sensoren.sensorischlandschap.nl  

 Gebruiker kan zelf bepalen of de data open is  

 

 

 

 

DASHBOARD 

sensoren.sensorischlandschap.nl


 Data van de bodemvocht 

sensoren is in te zien  

en volledige dataset is  

te downloaden voor eigen 

analyse 

 

 Verbeterpunten welkom 

 

 

 

DASHBOARD 



 Fase 1 

 Koppeling met Open Data 
(referentiemetingen, regendata) 

 Analyse data 6 proefpercelen 

 Betrouwbaarheid sensoren 

 Toepassingen real-time data 

 Afgeleide data voor OBI 

 Spannende koppelingen met eDNA, 
bodemmonsters? 

 Haalbaarheid CO2-respiratie sensoren  

 

 Fase 2 

 Meetkasten op alle fase 2 proefpercelen 
naast eDNA analyses 

 Bodemvocht + andere sensoren die uit fase 
1 komen 

VERVOLG 


