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BIG DATA

Met de afluisterschandalen van de NSA en de gevleugelde uitdrukking ‘Big 
brother is watching you’ in het achterhoofd geeft Big Data een unheimisch 
gevoel. Harrij Schmeitz, Fresh Informationmanagement Center, Innovatiema-
kelaar ICT in AGF (Topsector T&U), erkent deze gevoelens, maar wijst ook op 
de grote voordelen die bedrijven kunnen halen uit het gebruik van data. "Ik 
zeg niet dat Big Data alleen maar goede kanten heeft. Het is wel een nieuwe 
manier om naar de klant te luisteren."

Big data is vooral bekend in relatie tot 
consumentenmarketing, zoals opge-

stelde profielen die aan de hand van je 
surfgedrag aanbiedingen geven en kunnen 
voorspellen in welke producten je geïnte-
resseerd bent. Het ultieme voorbeeld van 
big data marketing is een Amerikaanse 
onderneming, die voorspelde dat een jonge 
vrouw zwanger was tot woede van haar 
vader aan de hand van haar online gedrag. 
Het profiel bleek te kloppen. Het meisje 
was zwanger.  En hoewel dit voorbeeld bij-
draagt aan het unheimische gevoel dat big 
data oproept, is het ook een perfecte illus-
tratie van de mogelijkheden.

Rol van social media in crises
Harrij Schmeitz vertaalt dit principe naar 
de AGF-sector. "De EHEC-crisis werd groot 
via social media. Er begon iemand over te 

twitteren en een paar minuten later was 
het wereldnieuws," beschrijft Harrij de rol 
van social media. "Een recenter voorbeeld: 
afgelopen december ontstond er ophef 
over lood in mandarijnen. Iemand had 
een filmpje gevonden en twitterde daar-
over. Dat filmpje was weliswaar vijf jaar 
oud, maar het werd wel opgepikt door de 
media." Wat was er gebeurd als bijvoor-
beeld de sector in een vroeger stadium dit 
had kunnen oppikken? Had dat de schade 
kunnen beperken? Harrij denkt van wel en 
dat onderschrijft het belang om de social 
media te volgen.

Nog een voorbeeld. Stel dat voor aanko-
mend weekend mooi weer verwacht wordt. 
Door bepaalde woorden, in dit voorbeeld 
woorden als barbecue, lekker weer en ter-
ras, op social media te volgen en te meten 
hoe vaak die voorkomen, kun je mogelijk 

een voorspelling doen dat de vraag naar 
bijvoorbeeld salades zal stijgen. Daar kan 
de keten op inspelen. "Hoe makkelijk kan 
de consument als het plotseling mooi weer 
is de ingrediënten voor een barbecue ver-
zamelen?" vraagt Harrij zich hardop af, 
waarna hij de vraag beantwoordt. "Dat valt 
nog niet mee. Als we kunnen voorspellen 
voor welke producten de vraag zal toene-
men, is dat bijzonder interessant."

"Of wat als er veel tweets verschijnen over 
een lekker recept met blauwe paprika’s? Of 
er getweet wordt dat iemand buikpijn heeft 
na het eten van een salade? Daar kunnen 
we op inspelen. In het eerste geval door 
voor voldoende blauwe paprika’s te zorgen. 
In het tweede geval door direct met een cri-
sisteam meer duidelijkheid te geven."

Big Data en de teler
Maar ook in de keten van teler tot verkoper 
kan big data gebruikt worden om het pro-
ces effectiever te laten verlopen. Het aantal 
manieren waarop dit toegepast kan worden, 
is net zo groot als de term big data doet ver-
moeden. Voor elk onderdeel van de keten 
kan data gebruikt worden om het proces te 
optimaliseren en de winsten te vergroten. 

Om aan het begin van de keten te beginnen, 
de teler kan big data gebruiken. Met behulp 
van satellietbeelden kan de teler bepalen of 
een veld genoeg water en voedingsstoffen 
krijgt en daar direct op inspelen. "Die satel-
lietbeelden worden al gemaakt. Die satelliet 
vliegt gewoon rond. De vraag is hoe je die 
beelden in je business kunt gebruiken."

Gps-gestuurde tractor
Harrij illustreert het gebruik van big data bij 
de teler met een voorbeeld. Een teler in de 
Flevopolder mag zijn tractor met een veer-
tig meter brede spuitboom niet meer zelf 
besturen, omdat een stuurfoutje van een 
paar centimeter aan de uiteinden enorme 
gevolgen heeft. Deze tractors worden aan-
gestuurd door gps-data, die altijd op twee 
centimeter nauwkeurig de positie van de 

spuitboom bepaalt. "Van de velden zijn 
trackfields gemaakt en die tractor rijdt altijd 
hetzelfde parcours. De teler heeft alleen een 
stopknop en pas als hij de bomen opklapt, 
mag hij zelf de tractor besturen. Deze GEO-
data is er. Maar kun je hier nog meer mee?"

Heftruck manoeuvres meten
De bewegingen van heftrucks in loodsen en 
magazijnen kunnen ook nuttige informatie 
geven. Bijvoorbeeld dat een andere indeling 
beter is, omdat de meest verkochte produc-
ten achteraan staan. Ook in de logistiek is 
een flinke slag te maken. Zo ontstaat vaak 

pas een probleem als de klant belt dat de 
lading te laat is, maar is een chauffeur, die 
een half uur moet wachten, geen probleem. 
"Met behulp van data kun je onderzoeken 
hoe je dit beter op elkaar kunt laten aanslui-
ten, zodat de chauffeurs niet te lang staan te 
wachten en de efficiëntie omhoog gaat."

Ten slotte ligt 
er een schat aan 
data opgeslagen 
in bedrijven. Bij-
voorbeeld bij de 
haven van Rot-
terdam over de 
producten die 
binnenkomen. De 
overheid heeft cij-
fers over arealen, 
maar de analyse 
van de zogenaam-
de mei-telling ver-
schijnt een jaar 
later. "Dat is te 

laat. Als we die informatie meteen kunnen 
krijgen is dat veel interessanter." Ook de EU 
maakt volop gebruik van big data. Zo wor-
den landbouwsubsidies toegekend op basis 
van satellietbeelden. "Die zijn op twintig 
centimeter nauwkeurig. Je kunt met deze 
beelden bijvoorbeeld ook het wereldwijde 
areaal peren onderzoeken," vertelt Harrij 
enthousiast. Bedrijven beschikken over data 
over verkoopaantallen en prijzen. Die geven 
een beeld van de markt. Overheden hebben 
data over arealen, import etcetera.  Frug I 
Com werkt in Tuinbouw Digitaal met ver-
schillende partijen samen om al deze data in 

kaart te brengen en geanonimiseerd samen 
te voegen in het BIG T&U Project. 

Hype of toekomst?
Big data vertoont alle eigenschappen van 
een hype, maar Harrij is er van overtuigd 
dat big data een blijvend fenomeen is. De 
bekendheid binnen de sector kan beter, 
vindt hij. "Ik denk dat veel bedrijven niet 
beseffen wat voor schat aan data ze in huis 
hebben en wat ze daar allemaal mee kun-
nen."

Een advies van Harrij voor iedereen die 
met big data wil beginnen: "Stap 1.1 en 
1.2, die je eigenlijk tegelijk moet doen, zijn: 
inventariseer welke data in de markt aan-
wezig is en welke data er binnen je bedrijf 
beschikbaar is. Begin met kleine stappen." 
Wat de sector concreet met de data kan, is 
afhankelijk van het bedrijf.

Om het belang van data analyse een laat-
ste keer te onderstrepen, sluit Harrij af met 
een voorbeeld. "Er was een bandenfabri-
kant, die in de zomer reclame maakte voor 
winterbanden en iedereen verklaarde hem 
voor gek. Tot duidelijk werd dat het aantal 
google-hits twee pieks vertoonde: één voor 
de winter en één voor de zomer. De piek 
voor de zomer werd veroorzaakt doordat 
dan veel mensen een nieuwe auto kopen en 
daar ook winterbanden bij willen hebben. 
Die bandenfabrikant was de concurrentie 
een stap voor door handig gebruik te maken 
van beschikbare data." (RM) 

schmeitz@ficenter.nl 

Big Data, wat is het?

Big Data is letterlijk ‘big’. Een 
enorme hoeveelheid gegevens, 
die beschikbaar is in al bestaan-
de databases, van bijvoorbeeld 
de overheid en ongestructu-
reerde sociale data op inter-
net. Deze enorme hoeveelhe-
den data bestaan bijvoorbeeld 
uit  scanningsdata, satellietda-

ta, het aantal kliks op websites, 
facebook posts, pins op pinte-
rest en tweets. Door al deze ge-
gevens te combineren kunnen 
bedrijven consumentengedrag 
meten. "Dat doe je natuurlijk 
het beste door de voeten van de 
consument te meten, maar de 
‘muis’ vertelt ook veel," licht Har-

rij Schmeitz toe, "bijvoorbeeld 
hoe lang iemand op de site is en 
welke berichten hij aanklikt."

Al deze data, die feitelijk bestaat 
uit alle beschikbare digitale in-
formatie, kunnen door middel 
van wiskundige modellen ge-
analyseerd worden. Software 

kan dan conclusies trekken en 
verbanden zien tussen de da-
ta. In dat opzicht is big data niet 
nieuw. De gegevens waren al-
tijd al beschikbaar, maar tegen-
woordig bestaat er software die 
deze data in korte tijd kan ana-
lyseren. 

Big T&U-project 

Tuinbouw Digitaal werkt 
samen met andere partij-
en, zoals de VU en het LEI, 
om te inventariseren hoe 
de Tuinbouw-sector Big Da-
ta kan gebruiken. Het pro-
ject Big T&U richt zich op 
het combineren van data 
uit verschillende bronnen. 
Hiervoor is de beschikba-
re data verdeeld in twee ca-
tegorieën: de straat en de 
kast. "Open data zijn de so-
ciale media. De kast zijn de 
databases van bedrijven, 
de overheid en instellingen 
die beschikbaar zijn," vertelt 
Harrij Schmeitz. Daarbij is 
het de uitdaging om de da-
ta van de straat te structure-
ren en de data van de plank 
te transformeren zodat de 
gegevens vergeleken kun-
nen worden.

Dit jaar wordt er aan twee 
pilotprojecten gewerkt. 

Enerzijds worden de socia-
le media ‘afgeluisterd’, wat 
wil zeggen dat de onder-
zoekers een aantal woor-
den en woordcombina-
ties op de sociale media 
gaan volgen om te achter-
halen of daar informatie uit 
te filteren is. Als voorbeeld 
noemt Harrij de publiciteit 
om 375 gram groente en 
fruit te eten. "Wordt daar 
meer over getwitterd? En 
met welke woorden? Is dat 
vooral met groente of fruit? 
Daarmee kunnen we de ef-
fectiviteit van een ontwik-
keling meten." 

Met het project zoeken de 
deelnemers naar patronen 
in de data en proberen ze 
daar conclusies uit te trek-
ken. De data wordt ver-
werkt door zelflerende sys-
temen. Dat betekent dat de 
software zelf patronen ziet 

in de data, bijvoorbeeld dat 
wanneer #BBQ trending to-
pic op Twitter in de verkoop 
van salade stijgt. De volgen-
de keer dat #BBQ trending 
topic is, kan de software 
voorspellen dat de salade-
verkoop zal stijgen. Daar-
bij gaan de systemen zo ver 
dat ze uiteindelijk ook een 
advies kunnen geven.

Het project moet resulte-
ren in een enorme database 
waarin anonieme data te 
vinden is die de tuinbouw 
van dienst kan zijn. De da-
tabase moet toegankelijk 
worden voor iedereen en 
onder beheer komen van 
een onafhankelijke partij. 
"Door samen te werken met 
Bloemen & Planten kunnen 
we samen leren. Ook zijn er 
databronnen die we samen 
kunnen gebruiken, bijvoor-
beeld CLIENT Export." 

Harrij Schmeitz:

"Zonder het te weten  
hebben bedrijven en overheid een schat in handen"


