
Hoe onderbouwd irrigeren 
door gebruik van Internet of Things 
Wereldwijd ligt het waterverbruik in de landbouwsector gemiddeld rond de 70%. Dit in een 

tijd waarin water kostbaar wordt en we een extreme vorm van waterschaarste willen 

vermijden. Kan het internet en meer bepaalt het “Internet of Things” dit verbruik 

minimaliseren en/of optimaliseren? 

 

Het internet nauwelijks weg te denken 

In onze westerse maatschappij is het internet praktisch nauwelijks nog weg te denken. 

Dagelijks verspillen we uren op facebook en andere sociale media, zijn we continu 

geconnecteerd met elkaar en blijven we van alles en iedereen op de hoogte. Maar kan dit 

internet, waar we niet meer zonder kunnen, ook problemen kunnen voorkomen zoals een 

mogelijke waterschaarste? 

Het antwoordt is heel simpel: JA! 

Hoe dan? Door gebruik te maken van “Internet of Things”. In deze scriptie wordt besproken 

hoe we in ons stageproject gebruik maakten van bestaande technologie om gegevens te 

verzamelen van sensoren, weerstations en externe data zoals het weerbericht. Aan de hand 

van deze grote hoeveelheid aan data kan een gefundeerde beslissing genomen worden of 

telers al dan niet moeten extra irrigeren en in welke hoeveelheid.  
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Wat is Internet of Things? 

Internet of Things is een term die gebruikt wordt wanneer er geen personen via het internet 

communiceren, maar zogenaamde “slimme objecten”. Deze slimme objecten zijn toestellen 

die beschikken over sensoren en connectie kunnen maken met het internet. Hierdoor kunnen 

deze objecten hun omgeving waarnemen met sensoren en deze data versturen over het 

internet. In deze scriptie geven we je het totale beeld van het capteren van data tot en met 

de visualisatie van de gecapteerde data. 

Slimmere landbouw 

Door gebruik te maken van de besproken technologie kan er aan een meer ergonomische 

manier van landbouw gedaan worden en zo een meer verantwoorde manier van irrigeren 

toegepast worden. Deze verantwoorde manier van irrigeren voorkomt onnodig waterverbruik. 

Wat een extreme vorm van waterschaarste kan minimaliseren en een betere toekomst 

stimuleert. Deze slimmere landbouw is waar we naartoe moeten groeien indien we zorg 

willen dragen voor het bruikbare water die nu nog beschikbaar is. 


