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LPIS
oppervlakte – teelt –

premies

LPIS+
Oppervlakte – teelt – premies

+ activiteiten (zaaien, ploegen, maaien, …)

+ opbrengst

Interne processen
- Monitoring
- Controles
- Advisering
- Landbouwrampen

Derden
- Farm management 

software?
- Verzekerings-

maatschappijen?
- …

Landbouwers
- Advisering
- Farm 

management

Van 50 attributen per 
perceel naar 500?



Welke meerwaarde kunnen we halen uit 
analyse van satellietbeelden

UC1 – veldbewerkingen
Ploegen
Inzaaien en planten
Oogsten
Maaien
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Welke meerwaarde kunnen we halen uit 
analyse van satellietbeelden

UC1 – veldbewerkingen
UC2 – automatische classificatie 
van groenbedekkers en 
vlinderbloemigen
UC3 – Opbrengst en verliesbepaling
UC4 – applicatie voor remote 
controles – geotagged photo app
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Opdracht
document

Opbrengstbepaling op perceelsniveau
Teelt Oppervlakte (ha)

Grasland 233447,55

Maïs 181146,09

silomaïs 130799,62

korrelmaïs 50346,47

Wintertarwe 60908,54

Aardappelen (niet-vroege) 42327,56

Suikerbieten 20583,48

Grasklaver 14933,26

Wintergerst 14318,08

Meerjarig fruit (peer) 9333,23

Aardappelen (vroege, geoogst na 19/6) 7469,63

Natuurlijk grasland met 

minimumactiviteit

6739,31

Meerjarig fruit (appel) 5352,32

Vlas 3787,18
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Opdracht
document

Brondata
Satellietbeelden Copernicus-programma (of gelijkaardige)
Landbouwgebruikspercelen Departement Landbouw en Visserij
Landbouwmonitoringsnetwerk – 630 bedrijven

Open Source
Open data – bruikbaar voor derden



Opdracht
document

Rapport
Resultaten haalbaarheidsstudie
Code ontwikkelde algoritmes
Documentatie code
Documentatie totstandkoming code
Statistieken onderbouwing accuraatheid

Concept



Q&A



Q: Is het de bedoeling dat de gewasopbrengst per perceel (gemeten in 

ton/ha) wordt voorspeld of is het de bedoeling dat die achterhaald 

wordt uit satellietbeelden net voor de oogst?

Als deze voorspeld moet worden, hoe lang op voorhand dan?

A: De mogelijkheden die de inschrijver ziet worden toegelicht in het plan van 
aanpak. In eerste instantie zoeken wij een berekening van de opbrengst, die 
we op een bepaald moment achteraf kunnen doen. Maar een voorspelling 
van de opbrengst is voor ons nog interessanter. 

Kandidaat inschrijvers nemen dus best op in hun plan van aanpak wat er 
juist bepaald zal worden en of dat nog deel uitmaakt van een 
haalbaarheidsstudie. 



Q: Is enkel de gewasopbrengst het nuttige deel van de geoogste 

biomassa, of de ganse geoogste biomassa ?

A: In het plan van aanpak wordt de aanpak en methodologie per 
gewas omschreven, en ook de beschrijving van eventuele 
haalbaarheidsstudies. Hierin kan vastgelegd worden welk deel van de 
biomassa gemeten kan worden. 

Nuttige deel geoogste biomassa
>

geoogste biomassa

>
totale (bovengrondse) biomassa



Q: Is het gebruik van Google Cloud platform, of een cloud platform tout

court voor het hosten van de oplossing toegelaten?

Q: Mag de POC draaien op de Azure cloud of moet dat AWS zijn of op de 

on-premise omgeving van de Vlaamse Overheid / LV?

Q: De technische biotoop beschrijft het Copernicus programma en het 

DIAS processing platform. Worden de onkosten van processing op het 

DIAS platform gedragen door het Departement? Zijn ontwikkelingen op 

dedicated platforms zoals het Belgian Sentinel collaborative ground

segment toegestaan?



A: Verschillende cloud-platforms mogen gebruikt worden, maar de 
software moet zo geschreven zijn dat ze ook op een andere 
omgeving gemakkelijk te draaien zijn.

Ofwel bij ons, ofwel bijvoorbeeld op een DIAS of waar dan ook. 
Vandaar ook de vraag om gebruik te maken van open source 
software/bibliotheken

API die alleen op een specifiek cloud platform beschikbaar zijn, zijn 
dus te vermijden.

De opdracht is een opdracht tegen globale prijs. De kosten van de 
gebruikte cloud omgeving worden niet gedragen door het 
departement. 

Q: Google, Azure, dedicated platforms



Q: Is Google Earth Engine, waar een aantal datasets van het Copernicus 

programma verzameld zijn, toegelaten als databron.

A: De beelden van GEE gebruiken is geen probleem, zolang de effectieve 
logica op een porteerbare manier geschreven is (bv. Met behulp van open 
source software / bibliotheken) en dus ook kan draaien op andere 
platformen? 



Q: Met open source wordt wat exact bedoeld? 

Q: Dient alle ontwikkelde software gebruikt voor het creëren van het 

product open source te zijn? 

A: Voor de technische biotoop houden we rekening met het maximale 
gebruik van open-source componenten en de maximale herbruikbaarheid 
van de oplossing. Hierop gebeurt ook een deel van de quotering.

De eindoplossing moet bruikbaar zijn door ons en door derden zonder de 
aankoop van eventuele licenties. Eventuele software die gebruikt wordt in 
tussenstappen van de ontwikkeling die hierop geen invloed hebben kunnen 
gebruikt worden.



Q: Moet R of Python gebruikt worden?

A: Er is geen expliciete beperking van gebruikte programmeertaal, maar 
gezien de beschikbare kennis binnen Dept. LV is er wel een voorkeur voor 
Python boven R. 

De inschrijver geeft een technische uiteenzetting waarbij de gebruikte 
technologieën worden opgelijst en bondig omschreven.



Q: “De ontwikkelde oplossingen maken gebruik van Open Source 

componenten en zijn daardoor bruikbaar door derden zonder de 

aankoop van eventuele licenties.” en “Uiterst belangrijk is de manier 

waarop de code gedocumenteerd wordt en de documentatie hoe tot 

ontwikkeling van het algoritme is gekomen. Het plan van aanpak 

omschrijft deze documentatie.” 

Q: Dienen de ontwikkelingen doorgegeven te worden aan partijen buiten 

DLV en de opdrachtnemer? 

A: Zie B.4.1. 

We willen de ontwikkelde code en oplossingen graag publiek maken. 



Q: Wat is het budget voor deze POC voorzien. Wat is het maximale 

wettelijke bedrag voor deze procedure. 

A: Het budget dat we voor deze POC hebben voorzien is 80.000€ excl. BTW.

Het maximale wettelijke bedrag voor deze procedure 
(onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) 
is 144.000 € excl. BTW



Q: In Nederland is de geldigheid van de “Gedragsverklaring Aanbesteden” 

vastgesteld op 2 jaar door het  verantwoordelijke ministerie. Is deze 

geldigheid ook in Vlaanderen van toepassing?

A: In ons bestek leggen we aan (Belgische) inschrijvers op dat het attest 
strafregister maar maximaal 6 maanden oud mag zijn. 

Het attest Gedragsverklaring Aanbesteden mag dan ook maar maximum 6 
maanden oud zijn. Dit garandeert de gelijkheid tussen de inschrijvers.



Q: Is artikel B.4.1. over de overdracht van vermogensrechten een harde eis 

voor dit project of zijn hier onderhandelingsmogelijkheden?

Welke componenten vallen precies onder de vermogensrechten? Vallen 

hier ook de voorbereidende data onder?

A: Het bestek laat geen ruimte om in het kader van de onderhandelingen 
daar nog van af te wijken. Het bestek spreekt ruim over voorbereidend 
materiaal onder B.4.1.

… de overdracht behelst ook de vermogensrechten op het begeleidend en 
voorbereidend materiaal bij de ontwikkelde software zoals documentatie, 
ontwerp, analyse, en op om het even welke andere literaire werken en/of 
document opgeslagen op bestendige wijze of in machinetaal…



Q: B.4.1: "De opdrachtnemer verbindt er zich toe, zonder bijkomende 

kosten, de broncode van de ontwikkelde software onder de vorm van 

een bruikbare ontwikkelings- en productieomgeving, ter beschikking te 

stellen van de aanbestedende overheid en deze permanent up-to-date te 

houden" 

Q: Wat is permanent up-to-date houden  ? Hoe lang dient de 

opdrachtnemer de geleverde software te onderhouden?

A: Permanent up-to-date houden moet niet. We zullen een erratum 
toevoegen aan het bestek. 

Ontwikkelingen op een cloud-omgeving moeten wel voor een bepaalde 
termijn ter beschikking gesteld worden om de software te kunnen gebruiken. 
Tijdens de onderhandelingen kunnen we hier afspraken over maken.



Q: Het plan van aanpak vereist een technisch gedetailleerde uitleg. Q: Hoe 

wordt de IP  van het plan van aanpak door de indiener gevrijwaard  ?

A: De intellectuele eigendomsrechten van de ingediende (niet gekozen) 
voorstellen zullen niet onder de voorwaarden van het bestek vallen. De 
inschrijvers behouden daar dus de intellectuele rechten van. Enkel het 
voorstel van de gekozen kandidaat zal onder onze clausule van intellectuele 
eigendomsrechten vallen. We zullen in de gunning ook rekening houden 
hiermee en uittreksels van de beoordeling bezorgen zodat andere kandidaten 
de details van de anderen hun plan van aanpak niet kennen.



Q: Kan er meer achtergrond gegeven worden over de dataset van het 

landbouwmonitoringnetwerk? Hoeveel oogstgegevens per gewas, 

hoeveel percelen per gewas en hoeveel percelen per bedrijf per gewas? 

Zijn er meer data beschikbaar voor calibratie van een AI algoritme? Wat 

is de gewenste accuraatheid?

A: Een beschrijving van de verwachte accuraatheid geef je mee in het plan 
van aanpak. Bij oplevering wordt de accuraatheid onderbouwd met 
statistieken in een rapport.

Opbrengsten vlas via sector ter beschikking

Opbrengsten LMN 2017 – statistisch representatief



Nog vragen?
Verslag Q&A wordt rondgestuurd en 
gepubliceerd. 



Indienen offerte
Deadline
07/03/2019 – 12u

21/03/2019 – 12u


