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3 SAMENVATTING 

Doelstelling rapport 
Dit eindverslag beschrijft alle stappen van het voortraject ter voorbereiding van een innovatieve 
aankoop voor het project ‘Sturen naar een duurzaam voedingssysteem' en presenteert de 
synthese van de resultaten. Met dit eindverslag beogen we een basis voor het opmaken van een 
bestek. Hiertoe werden op de marktconsultatie de verschillende projectstakeholders 
samengebracht met als doel het verzamelen van kennis, inzichten en concrete voorstellen vanuit 
verschillende invalshoeken.  

Dit eindverslag formuleert een antwoord op de volgende vragen:  

• Wat zijn de vereisten en randvoorwaarden voor het beoogde systeem? 

• Waar ligt het innovatiepotentieel? 

• Wat is de te volgen weg voor een innovatieve aankoop in het kader van innovatief 
aanbesteden?  

Het voortraject van ‘Sturen naar een duurzaam voedselsysteem' liep van mei 2021 tot en met 
mei 2022. 

 

Projectobjectief en marktbehoeften 
ILVO’s Food Pilot onderzoekt en evalueert (nieuwe) productieprocessen voor de 
voedingsindustrie. Hiermee vervullen ze een pioniersrol vooraleer deze nieuwe technologieën op 
industriële schaal worden ingezet. Met dit PIO-traject wenst ILVO de standaardoutput van de 
proeven in de Food Pilot uit te breiden met een slimme geautomatiseerde beoordeling van de 
milieuduurzaamheid van verschillende processtappen. Hier zal de integrale PEF-methode 
(Product Environmental Footprint) gehanteerd worden. De Europese Commissie schuift deze 
methode naar voor als dé standaard om onderlinge vergelijking van duurzaamheidsprofielen van 
producten mogelijk te maken en groene claims van bedrijven te objectiveren. Met het meten van 
de PEF van individuele processen van voedselverwerking wil de Food Pilot de nood aan 
duurzaamheidsinformatie van de agrovoedingsbedrijven ondersteunen en zo bijdragen aan een 
duurzamer voedselsysteem.  

Samen met Flanders Food en Fevia werden enkele potentiële gebruikers van deze beoogde 
innovatieve dienstverlening bevraagd ter validatie van de behoefte die ILVO formuleerde bij de 
opstart van dit traject. Het etiketteren van duurzaamheidsinformatie op voedingsproducten zal 
(vanaf 2024) verplicht worden in de EU1. Alhoewel de PEF-standaard nog niet geselecteerd is als 
de officiële methode, signaleren pioniersbedrijven de behoefte om milieuduurzaamheid te 
kunnen becijferen, monitoren en optimaliseren. Idealiter ontvangen ze ook richtwaarden voor 
bepaalde processen en producten (soort referentiedatabank) zodat ze zich kunnen 
benchmarken op product- en procesniveau. Naast de pioniersbedrijven duiken ook steeds meer 
andere bedrijven en federaties  op die op zoek zijn naar informatie rond de PEF. 

 

 

 

 

 
1 https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy/legislative-framework_en 

https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy/legislative-framework_en
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Conceptuele oplossingen 
Op basis van de geformuleerde technische uitdagingen heeft Verhaert een eerste preliminair 
marktonderzoek uitgevoerd naar de state-of-the-art. Daarbij kwam het projectteam tot de 
conclusie dat er voor deze voorgestelde uitdagingen slechts deeloplossingen beschikbaar zijn 
die bovendien mogelijks nog dienen aangepast te worden om aan de gevraagde interoperabiliteit 
en andere bijkomende noden te voldoen. De beoogde basisarchitectuur met technische 
randvoorwaarden werd in dit rapport beschreven en tijdens de marktconsultatie ook getoetst 
aan marktexperten.  

Echter, de uitdaging ligt niet bij het louter aankopen en installeren van deze technologische 
componenten, maar vooral ook bij het verwerken van deze data naar bedrijfsspecifieke inzichten. 
Daarnaast dienen verschillende toestellen in de Food Pilot compatibel te zijn met het 
dataverwerkingssysteem, om toekomstige uitbreidingen toe te staan. Bovendien dienen 
semantische interoperabiliteit en data soevereiniteit te worden gegarandeerd. Dit modulaire 
karakter van de hardware en software en de geautomatiseerde dataverwerking vormen 
belangrijke innovatieve uitdagingen.  

Bij de marktconsultatie werden zowel onderzoekers als leveranciers van commerciële 
oplossingen bevraagd. Op basis van deze feedback werden een finale lijst van kritische 
randvoorwaarden voor succes genoteerd. Deze dient hierna als basis voor een eventuele 
aanbesteding van de innovatie. 

De voornaamste conclusies van deze marktconsultatie waren de volgende: 

• Het innovatiegehalte van de oplossing is hoog. ILVO wil immers inzetten op 
dataprocessing on the edge omwille van data governance en economische redenen.  

• Met het oog op de toekomst en mogelijke databankontsluiting naar externen en klanten, 
moet ook data ownership correct beheerd worden in een veilige cloud-omgeving. 

• Het systeem dient niet alleen technisch performant te zijn met goed geannoteerde data, 
maar ook gebruiksvriendelijk, met een interface voor niet-gespecialiseerde 
medewerkers. 

• Voor de uitvoerende partijen is er nog nood aan een concreet datamodel en -
architectuur. Hiermee zullen kosten uitgespaard worden in onnodige aanpassingen. Het 
wordt dan ook aanbevolen als eerst stap bij de aanbesteding. 

• Als technische randvoorwaarden voor succes zien we uit te klaren aspecten als de 
benodigde uploadfrequenties, verwachte ruisonderdrukking en initiële edge processing 
van bepaalde signalen met het oog op de rapporteringsbehoeften, maar ook een check 
op de compatibiliteit van bepaalde operating systems. 

 

Vervolgstappen 

Bij de afronding van dit voortraject, wordt een projectteam samengesteld dat een aanbesteding 
zal voorbereiden. Hierbij levert dit rapport enkele aanbevelingen qua risicoverlagende 
aanbestedingsprocedures, te voorziene budgetten, doorlooptijd en potentiële 
beoordelingscriteria.  
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4 EXECUTIVE SUMMARY 

Objective of the report 
This final report describes all steps of the preliminary process of preparing an innovative 
procurement for the project "Steering towards a sustainable food system" and presents the 
synthesis of the results. This final report is intended to provide a basis for drawing up 
specifications. To this end, the various project stakeholders were brought together at the market 
consultation with the aim of gathering knowledge, insights and concrete proposals from various 
angles.  

This final report formulates an answer to the following questions:  

- What are the requirements and preconditions for the intended system? 

- Where does the innovation potential lie? 

- What is the way forward for innovative procurement?  

The preliminary phase of "Steering towards a sustainable food system" ran from May 2021 to 
May 2022. 

 

Project objective and market needs 
ILVO's Food Pilot investigates and evaluates (new) production processes for the food industry. 
In doing so, they fulfil a pioneering role before these new technologies are deployed on an 
industrial scale. With this PIO project, ILVO wants to expand the standard output of the tests in 
the Food Pilot with a smart automated assessment of the environmental sustainability of 
various process steps. Here, the integral PEF method (Product Environmental Footprint) will be 
used. The European Commission is promoting this method as the standard to enable the 
comparison of sustainability profiles of products and to objectify companies' green claims. With 
the measurement of the PEF of individual processes of food processing, the Food Pilot aims to 
support the need for sustainability information from the agro-food companies and thus 
contribute to a more sustainable food system.  

Together with Flanders Food and Fevia, a number of potential users of this intended innovative 
service were questioned in order to validate the need that ILVO formulated at the start of this 
project. The labelling of sustainability information on food products will become mandatory in 
the EU (as of 2024). Although the PEF standard has not yet been selected as the official method, 
pioneering companies are signalling the need to be able to quantify, monitor and optimise 
environmental sustainability. Ideally, they should also receive guideline values for certain 
processes and products (kind of reference database) so that they can benchmark at product 
and process level. In addition to the pioneering companies, more and more other companies and 
federations are surfacing in search of information on PEF. 

 

Conceptual solutions 
Based on the formulated technical challenges, Verhaert carried out a first preliminary market 
investigation into the state-of-the-art. The project team came to the conclusion that only partial 
solutions were available for these proposed challenges, and that these may need to be modified 
in order to meet the requested interoperability and other additional needs. The envisaged basic 
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architecture with technical preconditions was described in this report and also tested by market 
experts during the market consultation.  

However, the challenge lies not only in the purchase and installation of these technological 
components, but also in the processing of this data into company-specific insights. In addition, 
various devices in the Food Pilot need to be compatible with the data processing system to 
allow for future extensions. In addition, semantic interoperability and data sovereignty must be 
guaranteed. This modularity of the hardware and software and the automated data processing 
represent important innovative challenges.  

During the market consultation, both researchers and suppliers of commercial solutions were 
questioned. Based on this feedback, a final list of critical preconditions for success was drawn 
up. This will serve as a basis for a possible tender for the innovation. 

The main conclusions of this market consultation were as follows: 

• The innovation level of the solution is high. ILVO wants to focus on data processing on the 
edge because of data governance and economic reasons.  

• With a view to the future and possible database disclosure to external parties and 
customers, data ownership must also be managed correctly in a secure cloud platform. 

• The system should not only be technically performant with well-annotated data, but also 
user-friendly, with an interface for non-specialist employees. 

• For the implementing parties, there is still a need for a concrete data model and data 
architecture. This will save costs in unnecessary adaptations. It is therefore recommended 
as a first step in the tendering process. 

• As technical preconditions for success, we see aspects such as the required upload 
frequencies, expected noise reduction and initial edge processing of certain signals in view 
of the reporting needs, but also a check on the compatibility of certain operating systems. 

 

Follow-up steps 
Upon completion of this preliminary process, a project team will be assembled to prepare a 
tender. This report provides some recommendations in terms of risk-reducing procurement 
procedures, budgets to be foreseen, lead time and potential evaluation criteria.  
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5 DUIDING BETROKKEN PROJECTPARTNERS 

5.1 VLAAMS DEPARTEMENT ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE (EWI) 

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het Departement Economie, 
Wetenschap en Innovatie (EWI) heeft als doel de omvangrijke koopkracht van de Vlaamse 
overheid (en de bredere publieke sector in Vlaanderen) meer strategisch in te zetten voor 
innovatie. Hiertoe wil PIO de overheidsorganisaties in Vlaanderen stimuleren en helpen om een 
deel van hun aankoopmiddelen te besteden aan innovatieve overheidsopdrachten, d.w.z. het 
(laten) ontwikkelen en/of aankopen van innovatieve producten en diensten waarmee ze hun 
eigen werking en publieke dienstverlening kunnen optimaliseren en beter kunnen inspelen op de 
vele maatschappelijke uitdagingen waarvoor ze staan. Op die manier wil PIO bijdragen tot een 
performantere overheid, competitievere ondernemingen en oplossingen voor uitdagingen van 
maatschappelijk belang (gezondheid, milieu en energie, veiligheid, …). PIO biedt aan 
overheidsorganisaties in Vlaanderen begeleiding en cofinanciering bij de ontwikkeling en 
validering van oplossingen mits de oplossingen voldoende innovatief en relevant zijn. Dit kunnen 
nieuwe of sterk verbeterde producten of diensten zijn maar ook nieuwe manieren van werken en 
organiseren. 

5.2 HET INSTITUUT VOOR LANDBOUW, VISSERIJ EN VOEDINGSONDERZOEK (ILVO) 

ILVO – het instituut voor landbouw, visserij en voedingsonderzoek – is een onafhankelijk 
wetenschappelijk onderzoeksinstituut en dienstverleningsorganisatie van de Vlaamse overheid 
met als missie om mee te werken aan het bevorderen van een duurzame landbouw, visserij en 
agrovoedingssector in Vlaanderen, België, Europa en in de wereld. 

ILVO wil voor de actoren in de landbouw- visserij- en agrovoedingsketen en voor de bredere 
plattelandsomgeving op een proactieve, objectieve en integere wijze nieuwe en bestaande 
trajecten van optimalisatie en verduurzaming onderzoeken via een co-creatieve aanpak in de 
living labs. ILVO gaat daarbij op een regelmatige basis in dialoog met het beleid, de stakeholders 
en de maatschappij. 

ILVO heeft als doelstelling om zowel de interne werking als het extern aanbod te verduurzamen 
en gebruikt hiervoor het framework van de “Sustainable Development Goals” (SDG’s) van de 
Verenigde Naties. Technologie en innovatie kunnen substantieel bijdragen aan het 
verduurzamen van de Vlaamse agrovoedingssector. Via een co-creatieve aanpak tussen 
eindgebruikers zoals voedings- en technologiebedrijven en competentiecentrums worden 
innovatieve toepassingen snel geïntegreerd in de dagelijkse praktijk. 

Binnen ILVO biedt de FOOD PILOT de mogelijkheid om nieuwe concepten voor de 
voedingsindustrie te testen in de praktijk of nieuwe producten voor te bereiden alvorens op 
industriële schaal te produceren. Deze pilootfabriek richt zich in de eerste plaats op bedrijven uit 
de agro-voedingsindustrie maar ook op stakeholders (zoals toeleveringsbedrijven, groothandel, 
distributie, consumentenorganisaties en kennisinstellingen). Diverse kennisinstellingen zijn 
betrokken bij het onderzoek in de Food Pilot via allerhande onderzoeksprojecten, onder meer via 
Flanders’ Food en VLAIO, maar ook binnen internationale samenwerkingsverbanden (bv. Horizon 
Europe). Dienstverlening omvat onderzoek en ontwikkeling van grondstof tot afgewerkt product, 
met inbegrip van preprocessing van ruwe grondstoffen, processing van de grondstoffen, en 
postprocessing tot afgewerkte producten. 
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5.3 VERHAERT MASTERS IN INNOVATION 

Verhaert Masters In Innovation werd door de projecteigenaars, met name het Departement 
Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) in samenwerking met Instituut voor Landbouw- , 
Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) aangesteld om het voortraject van ‘Sturen naar een 
duurzaam voedselsysteem', in het kader van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten 
(PIO), te faciliteren. 

De aanpak van Verhaert steunt op volgende pijlers 

• Een multidisciplinaire benadering waarin gebruikerswensen, technologische 
mogelijkheden en marktvereisten worden verenigd tot adequate innovaties dankzij onze 
meer dan 200 experten 

• Verhaert hanteert een integrale benadering waarbij kansen en risico’s worden 
geïdentificeerd met het oog op een goede balans in termen van kosten en baten 

• Verhaert bezit als gerenommeerd innovatiehuis diepgaande kennis over de ontwikkeling, 
validatie, incubatie, accelaratie en succesvolle implementatie van product- en 
diensteninnovaties 

• We passen deze kennis toe in verscheidene sectoren (FMCG, publieke dienstverlening 
(individueel/collectief), medisch, maritiem, ruimtevaart, consumentenelektronica, 
logistiek, bank- en verzekeringen, enz.) en voor verscheidene opdrachtgevers (start-ups, 
scale-ups, kmo’s, multinationals en overheidsinstellingen) 

In het voortraject van ‘Sturen naar een duurzaam voedselsysteem' nam Verhaert de rol op van 
externe begeleider. Als externe begeleider faciliteert en coördineert Verhaert het voortraject, 
begeleidt en modereert de workshops en stimuleert de nodige wisselwerking tussen de 
verschillende partijen. Als externe begeleider treedt Verhaert steeds op in het algemeen belang, 
met als taak om de deelnemers aan de marktconsultatie resultaatgericht en op één lijn te 
krijgen. Daarnaast verschaft Verhaert het nodige inzicht en de nodige ervaring in het 
innovatiegebeuren, mede door het aanwenden van een plan van aanpak en een beproefde 
methodologie voor de inhoudelijke discussies en denkprocessen tijdens de werksessies. Dit 
eindverslag is aldus het resultaat van een gestructureerd proces om het innovatiepotentieel te 
bepalen met als doel de vraagstelling naar aanbodszijde te verfijnen in het kader van een bestek 
voor een innovatieve overheidsopdracht. 
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6 METHODOLOGIE 

6.1 VOORBEREIDEN BEGELEIDING, ONDERSTEUNING EN FACILITERING VAN PIO-PROJECT 

Bij de aanvang van het project heeft via een online videocall de kickoff van dit project 
plaatsgevonden. Zo is er kennis gemaakt met de teamleden en zijn de scope en verwachtingen 
van dit projecten gedefinieerd. Er is een plan van aanpak voorgesteld en de verschillende rollen 
en verantwoordelijkheden zijn overeengekomen.  

6.2 AANPAK VAN DE BEHOEFTEBEPALING 

De behoeftebepaling omvatte volgende activiteiten: 

1. Scoping werksessies met de medewerkers van de projectinitiator waarbij getracht 
werd de verschillende probleemstellingen in kaart te brengen en een eerste oplossing 
te schetsen voor elke probleemstelling. Eveneens werden de verwachtingen in kaart 
gebracht.  

a. Om inzichten te verkrijgen in de probleemstelling bij het automatisch 
uitvoeren van de PEF-analyse heeft Verhaert een eerste workshop 
georganiseerd dd. 25/05/2021 met de medewerkers van ILVO. Tijdens deze 
workshop werden er tien machines geselecteerd uit de ILVO Food Pilot, om zo 
de verschillende beschikbare sensoren op de machines vandaag aanwezig in 
de fabriek en de gewenste output (die we trachten te behalen met dit project) 
te bepalen.  

b. Vervolgens voerde Verhaert een eerste marktonderzoek naar mogelijke 
oplossingen voor de voorgestelde probleemstelling. Hieruit bleek dat er op 
technisch vlak reeds deeloplossingen bestaan voor de voorgelegde 
uitdagingen, maar dat o.a. voor de gevraagde interoperabiliteit er geen kant en 
klare oplossingen bestaan   

c. Daaropvolgend is er een tweede workshop georganiseerd dd. 11/06/2021 om 
de bevindingen hiervan te bespreken en het innovatiepotentieel verder te 
verkennen. De gecreëerde morfologische kaart en voorgestelde oplossing 
worden verder in dit rapport besproken. Dit leidde ertoe dat er extra 
onderzoeksvragen werden geformuleerd om toekomstige dienstverlening te 
conceptualiseren.  

2. Interviews met rechtstreekse belanghebbenden en potentiële afnemers van de te 
bouwen dienstverlening om kennisname van de gangbare technieken, gehanteerde 
werkwijzen en vaak voorkomende uitdagingen te verkrijgen.  

6.3 AANPAK VAN DE MARKTCONSULTATIE 

De marktverkenning rond de state-of-art is opgezet door een combinatie van interviews met de 
klant en gespecialiseerde desktop research. Tijdens deze interviews werd gepeild naar de 
innovatiegraad van de verschillende scenario’s en randvoorwaarden en risico’s bij de realisatie. 
De bevindingen werden gedocumenteerd in een voorlopig marktverkenningsverslag waarbij o.a. 
een niet-exhaustieve lijst met potentieel interessante marktpartijen (aanbodzijde) opgesteld is en 
eventuele bestaande (deel)oplossingen geïdentificeerd werden (indien mogelijk met indicatie van 
Technology Readiness Level – TRL). 
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Voor de marktconsultatie werd geopteerd om te werken met een online bevraging & een fysiek 
evenement. Ter voorbereiding van dit evenement werden de verschillende concepten en de 
mogelijke deeloplossingen digitaal ontsloten en werd gepeild naar de haalbaarheid van de 
verschillende realisatiescenario’s, het innovatief karakter van de prioritaire functionaliteiten, 
randvoorwaarden en risico’s en een ruwe inschatting van de ontwikkelkosten. 

Daarnaast werd er ruimte voorzien voor 1-op-1 gesprekken met de geïnteresseerde partijen. 
Marktspelers konden kandideren om hun deeloplossing en visie op totaaloplossing kort voor te 
stellen. Deze gesprekken boden het projectteam een diepgaander inzicht in de algemene 
haalbaarheid van de voorgestelde oplossingen, ontwikkelrisico’s, investerings- en 
uitbatingskosten. 

 

7 BEHOEFTEANALYSE 

7.1 DOEL VAN DIT PROJECT EN BEHOEFTEN ILVO 

Het specifieke doel van ILVO is de standaardoutput van de proeven in de ILVO Food Pilot, 
uitgevoerd in opdracht van Vlaamse voedselbedrijven, uit te breiden met een slimme 
geautomatiseerde beoordeling van de milieuduurzaamheid van elk proces. Hierdoor levert ILVO 
belangrijke duurzaamheidsinformatie aan de agrovoedingsbedrijven en draagt ze bij aan een 
verduurzaming van de ganse Vlaamse agrovoedingsindustrie.   Dit milieuduurzaamheids-
assessment volgt de richtlijnen van de PEF-methode (Product Environmental Footprint) die 
Europa naar voor schuift als dé standaard om onderlinge vergelijking van 
duurzaamheidsprofielen van producten mogelijk te maken en groene claims door bedrijven te 
objectiveren. Innovatieve data-analyse technieken zullen worden gebruikt om het 
milieuduurzaamheids-assessment op te maken. 

Wanneer een andere LCA-methode dan de Environmental Footprinting methode van de EC zou 
gewenst zijn, dan blijft het resultaat van voorliggende behoefteanalyse overeind. Enkel de laatste 
stap in het proces, waarbij de ruwe data worden doorvertaald in een milieu-impact op basis van 
karakterisatiefactoren uit databanken, zal in dat geval lichtjes wijzigen door koppeling met 
andere gegevens uit de databanken. 

ILVO heeft als doel een duurzame agrovoedingssector te bevorderen. Specifiek de Food Pilot, 
een applicatie- en analysecentrum opgericht door Flanders’ FOOD en ILVO, helpt nu al agro-
voedingsindustrie om haar producten en processen op punt te stellen. De semi-industriële 
processing apparatuur en laboanalyses zijn ideaal voor het optimaliseren van processen en 
productkwaliteit. Een milieuduurzaamheids-assessment gebeurt echter momenteel nog niet 
omdat de toestellen niet uitgerust zijn met de juiste sensoren, data acquisitie-technologie en 
analysecapaciteit en omdat er ook nog geen standaard methodiek naar voor geschoven werd. 
Bovendien zijn de duurzaamheidsanalyses nu zeer tijdsintensief, zelfs voor een 
duurzaamheidsbepaling op pilootschaal. Wanneer de resultaten van de processen in de Food 
Pilot nu zouden moeten opgeschaald worden naar een productieproces op industriële schaal, is 
de werklast veel te hoog.  

Hierdoor mist ILVO, maar vooral dus ook de Vlaamse voedingsbedrijven, de unieke kans om 
deze belangrijke inzichten te krijgen en te delen met de consument. Zonder inzicht in de 
milieuduurzaamheid van de processen, kunnen de processen niet bijgestuurd worden, noch kan 
er een onderbouwd advies gegeven worden om te kiezen tussen uitwisselbare processen om de 
milieuduurzaamheid te verhogen.  
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Daarnaast moeten we onze voedingsbedrijven voorbereiden om te kunnen voldoen aan de eis 
naar een duurzaamheidslabel voor voeding, die in de toekomst vanuit Europa zal worden 
gesteld, door hen de technologie en expertise aan te bieden om hieraan tegemoet te komen. 
Zeker, de typische Vlaamse kmo’s actief in de voedingssector hebben nood aan deze 
ondersteuning. Het documenteren van de milieuduurzaamheid van producten vergt immers heel 
wat resources die kleinere bedrijven niet (altijd) hebben. We zien nu al dat retailers en merken 
steeds vaker met duurzaamheidslabels op producten werken. Het te ontwikkelen platform zal 
ook kunnen bijdragen aan een betere vergelijkbaarheid. 

7.2 BEHOEFTEN VAN DE VOEDINGSSECTOR 

Op 25/01/2022 heeft ILVO een overleg gevoerd met de vertegenwoordigers van de 
voedingssector in België, Fevia (de federatie van de Belgische voedingsindustrie) en Flanders’ 
FOOD (het innovatieplatform voor de Vlaamse agrovoedingsindustrie) om een juist begrip te 
krijgen van de noden van de markt. Deze partijen hebben nauw contact met voedingsbedrijven 
en vertegenwoordigen de sector van voedingsverwerkende bedrijven. Tijdens het gesprek heeft 
men vooral de bewustwording van milieuduurzaamheid, de huidige instrumenten en de visie 
hieromtrent besproken. De bevindingen zijn hieronder samengevat: 

Er gebeurt al heel wat op de bedrijven, gaande van het stellen van duurzaamheidsdoelstellingen 
tot het monitoren en rapporteren van de eigen koolstofvoetafdruk, energieverbruik, 
waterverbruik, afval (verplicht voor alle bedrijven), en valorisatie van voedsel- en nevenstromen. 
Voorgaande gebeurt vaak afhankelijk van de grootte van de bedrijven (ETS-bedrijven, EBO-
bedrijven), het al dan niet aangesloten zijn bij een bepaalde groepering (Fevia lerende netwerken, 
Fevia milieucomité, VOKA-duurzaamheidscharter, Integraal Milieu Verslag), of het behoren tot 
een bepaalde sector (bv. zuivelsector, brouwerijen).  

Bedrijven hebben te maken met energie-, water-, grondstoffen- en voedselverliesproblematiek. Zij 
focussen daarbij op specifieke aspecten, al dan niet geïntegreerd (bv. water en warmte), maar 
niet in het kader van een integrale milieuduurzaamheidsanalyse zoals LCA en PEF beogen, en 
niet buiten de vermelde milieuthema’s. Over bepaalde aspecten zijn de bedrijven al voldoende 
gesensibiliseerd (bv. voedselverliezen, energieverbruik) en rapporteren ze intern via dashboards. 

De meeste bedrijven zijn vertrouwd met LCA, en sommigen hebben –op het moment van de 
bevraging- nog niet gehoord van de PEF of Green Claims, en slechts enkele bedrijven overwegen 
om (op termijn) een milieuprofiel of milieuduurzaamheidsanalyse van hun producten of 
processen te (laten) maken. Desalniettemin worden de bedrijven er stilaan wel mee 
geconfronteerd omdat ze verplicht worden om bepaalde zaken aan te leveren, bv. aan retailers 
die willen communiceren rond de duurzaamheid van hun producten.  

Bedrijven geven aan dat ze zelf niet in staat zijn de nodige data aan te leveren over hun PEF 
(zoals gevraagd door Colruyt om de Eco-score te afficheren op hun producten) en dat het te veel 
geld zou kosten om die data zelf te (laten) berekenen. Hierdoor vullen retailers zoals Colruyt 
waarden in voor het bedrijf (o.b.v. internationale databanken) die niet noodzakelijk 
overeenkomen met de realiteit.  

De vraag of bedrijven zelf studies zouden uitvoeren, dan wel laten uitvoeren, en welke 
ondersteuning ze hier concreet bij verwachten in het algemeen en van ILVO (PIO) in het 
bijzonder, komt voor sommigen te vroeg. Voorlopers hebben vooral interesse in ondersteuning 
bij de verwerking van de (ruwe) data en de allocatie van data aan een bepaald toestel en een 
bepaald product (voor footprinting per product). 
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De Vlaamse voedingsbedrijven doen vele inspanning richting verduurzaming, maar kunnen dit 
niet voldoende objectiveren omdat ze de resultaten niet kunnen meten. Dit komt in eerste 
instantie omdat dergelijke analyses (en het automatiseren van structurele metingen) te duur zijn 
– ongeacht of ze die studies nu zelf maken of uitbesteden. Het PIO-project ‘sturen naar een 
duurzaam voedingssysteem’ kan hierbij een belangrijke faciliterende rol spelen, zowel door 
informatie te ontsluiten over de eigen productieprocessen en vertaald naar dezelfde processen 
op industriële schaal, maar ook door de bedrijven te ondersteunen bij het opzetten van een eigen 
monitoring- en/of analysesysteem en bedrijfsspecifieke data te vertalen in een PEF-score en 
indicatoren voor milieu-impact. 

Naast de Vlaamse voedingsbedrijven, werd ook Hans Blonk gecontacteerd, oprichter van Blonk 
Consultants (www.blonkconsultants.nl) dat gespecialiseerd is in milieuduurzaamheidsanalyses 
en ook zelf LCA databanken bouwt (o.a. Agri-footprint). Blonk is bovendien sterk betrokken bij de 
ontwikkeling van de PEF (o.a. auteur van 1 van de PEFCRs uit de pilootfase) en momenteel 
belast met het uitwerken van een (prototype) geharmonieerde Europese databank voor PEFs 
van voedingsproducten. Blonk gaf aan dat er binnen de beschikbare data in LCA-databanken 
(wereldwijd) een duidelijke behoefte bestaat aan meer en gevarieerde data van 
voedselverwerkende bedrijven, in het bijzonder van de primaire verwerkingsprocessen.  

Uit deze bevragingen concluderen we dat er bij de Vlaamse voedingsbedrijven wel degelijk nood 
is aan basisinformatie rond voedingsprocessen enerzijds, en een platform om metingen te 
kunnen uitvoeren anderzijds, om het bedrijfseigen milieuprofiel te bepalen  dat alle 
impactcategorieën omvat (type PEF). Daarbij moeten richtwaarden voor processen en 
producten (soort referentiedatabank) ter beschikking zijn van de voedingsbedrijven zodat ze zich 
kunnen benchmarken op product- en procesniveau. 

Binnen de beschikbare data in LCA-databanken is er (wereldwijd) een duidelijke behoefte aan 
meer en gevarieerde data van voedselverwerkende bedrijven, in het bijzonder van de primaire 
verwerkingsprocessen. Veel bedrijven beschikken niet over deze data, en zij die hun processen 
hebben laten footprinten, houden deze gegevens meestal voor zich om redenen van data privacy 
- het gaat om zeer bedrijfsspecifieke, kwantitatieve data. Dit maakt het benchmarken daarom op 
dit moment zeer moeilijk. 

7.3 WAT IS HET PEF-PROCES? 

Een milieuduurzaamheidsanalyse zoals de PEF bestaat uit vier stappen, waarvan de data-
inzameling het meest tijdrovend is. Deze stap wordt de analyse van de LCI of Life Cycle 
Inventory genoemd. Eens de data verzameld zijn en omgezet in de juiste eenheden, kan de 
impactanalyse zelf gebeuren. Deze stap is de LCIA of Life Cycle Impact Assessment. 
Voorliggende innovatie combineert en automatiseert beide stappen. 

http://www.blonkconsultants.nl/


  

 

 

13 
 

 
De data flow en verwerking is geïllustreerd voor het UHT-proces. Proces- en verbruiksdata 
worden verzameld via sensoren (rode ruitjes) en aangevuld met bijkomstige informatie via de 
operator (LCI stap). In de Food Pilot zijn er meerdere processen die we op deze manier smart 
willen maken (zie volgende figuur). De inventarisatie van al deze processen wordt 
geautomatiseerd en per gerund proces (per uitgevoerde test) wordt een PEF-profiel aangemaakt 
dat (mits interpretatie en opschaling) representatief is voor het gerunde proces op industriële 
schaal (LCIA stap). Deze representativiteit is alleen mogelijk door een slimme combinatie van de 
verbruiksdata met de procesdata. 

Alle PEF-rapporten die zo worden opgesteld, bevatten verbruiks- en impactprofielen en zullen in 
een PEF-databank opgeslagen worden voor verder gebruik (bv. benchmarking, vergelijkende 
analyse, voorspelling). 

 

7.4 BEHOEFTE-ANALYSE EN INITIËLE UITDAGINGEN  

Een kant-en-klare oplossing om al deze uitdagingen het hoofd te bieden, lijkt niet beschikbaar op 
de markt. Deeloplossingen zijn echter wel teruggevonden. Dataplatformen die verschillende 
soorten data integreren, zijn te vinden op de markt, net als de spelers die deze platformen 
configureren. Voor deze ontwikkelingen op maat moet er rekening gehouden worden met de 
zeer uiteenlopende databronnen van deze use case. Er zijn machines in de Food Pilot die elk hun 
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eigen platform hebben en daarnaast zijn er ook losstaande sensoren die idealiter geïntegreerd 
opgevolgd worden. 

Voor de automatische analyse van de data zijn er geen pasklare oplossingen voor handen. 
Omdat ILVO in een testomgeving werkt, is bovendien dataopschoning-op-maat nodig voor elke 
machine. Algoritmes om de PEF te berekenen van de opgeschoonde data, zijn onbestaande en 
zullen samen met de aanbieders van mogelijk oplossingen moeten ontwikkeld worden. 

Er zijn drie belangrijke uitdagingen die onlosmakelijk verbonden zijn: (1) data-acquisitie, -
integratie, –bewaring, -ontsluitingen en -architectuur, (2) semantiek en (3) dataverwerking.  

(1) M.b.t. data-acquisitie, -integratie, –bewaring en ontsluiting is het zaak om de noodzakelijke 
(procestechnische) data, die nu meestal niet kan worden gemeten, op de juiste manier in 
kaart te brengen. Immers, om een volledige PEF te bepalen, moeten de exacte in- en outputs 
van het proces gekwantificeerd zijn.  

Vaak zal de procesoperator bijkomende informatie moeten geven. Gegevens die typisch 
verzameld worden, zijn energie- en waterverbruik, stroomverbruik, massa- en 
drogestofgehalte van input- en outputstroom. Deze data zijn afkomstig van verschillende 
bronnen en (kunnen) verschillende formaten hebben (logfile, streaming data, textfile, analoog 
of digitaal signaal, manuele invoer, enz.).  

Er moet gecorrigeerd worden voor ‘randeffecten’ die eigen zijn aan proeven, denk aan het 
spoelen van toestellen tussen verschillende batches door. Dit betekent dat slechts een deel 
van de proefdata representatief is voor het proces en bijgevolg bruikbaar voor een PEF-
bepaling. Dit vraagt opschoning van de data en annotatie (juiste context van de proef 
meegeven) vooraleer de data verwerkt kan worden. Maar ook sample-snelheid moet kunnen 
worden aangepast. Het toevoegen van manuele, bijkomende informatie door de 
procesoperator zou maximaal moeten worden vermeden. Ideaal gezien kan men deze 
‘instellingen’ automatisch laten doen zonder dat het een rol speelt over welk toestel en welk 
proces het gaat. In het beste geval kunnen intelligente sensoren ontwikkeld of toegepast 
worden in de voedselverwerkingsmachines in de Food Pilot. IOT-devices hebben echter zeer 
diverse hardware en vaak strikte softwarebeperkingen. Deze sensoren met geïntegreerde 
algoritmen in de processoren kunnen dan zelf beslissen welke actie nodig is. Indien mogelijk 
kan een eerste analyse van de data al ‘on the edge’ gebeuren en kunnen de huidige 
standaardverwerkingsmachines geüpgraded worden tot slimme machines, die zelfstandig 
de data kunnen verzamelen. Hier dient zeker verder te worden onderzocht, welk deel van de 
processen in de cloud kan gebeuren, en wat beter “on the edge” gebeurt.  

Deze selectieve datacaptatie en eerste preprocessing stappen verhoogt de kwaliteit van de 
data aanzienlijk. De data-analyst zal immers zelf minder tijd moeten spenderen in het 
opschonen van de data. Door de selectievere sampling kan er bandbreedte en database 
opslag bespaard worden. 

Vervolgens moet de ruwe data langdurig opgeslagen worden in hun origineel formaat en 
beschikbaar worden gemaakt voor ontsluiting en combinatie met andere bronnen. Te 
onderzoeken optie is het gebruik van data lakes (data lakes worden gebruikt om de grotere 
hoeveelheden aan ruwe (ongestructureerde) data te verzamelen. Deze data worden 
opgeslagen en kunnen daarna voor verschillende doeleinden worden geanalyseerd). 
Toegang tot de gegevens binnen en buiten de ILVO-omgeving zou kunnen gebeuren via API’s 
(Application Programming Interface, een software-interface die het mogelijk maakt dat twee 
applicaties met elkaar kunnen communiceren). Het is belangrijk dat we een flexibele open 
architectuur hebben die toelaat om bv. andere datasets te importeren om te benchmarken, 
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karakterisatiefactoren van de PEF-rekenmethoden up-to-date te houden en nieuwe sensoren 
succesvol te integreren. 

Het langdurig en veilig bewaren en consistent consulteerbaar en analyseerbaar houden van 
al die data, biedt ongekende mogelijkheden. Zowel ILVO-collega’s als ook externen kunnen 
aan de slag met deze waardevolle data sets om bv. duurzame verwerkingsprocessen op te 
zetten bij nieuwe producten of ingrediënten, maar ook om ze te combineren met andere 
datasets (bv. smaak). Dit brengt ons automatisch bij de tweede uitdaging. 

(2) M.b.t. semantiek: Semantische operabiliteit tussen de sensoren en tussen de application layer 
en de sensoren is heel belangrijk omdat de sensoren moeten kunnen aangesproken worden 
vanuit de applicatie layer en hun gedrag moet “on demand“ kunnen worden bijgestuurd .  
 

(3) M.b.t. dataverwerking: Na een eerste verwerking on the edge kunnen de bekomen data sets 
geïntegreerd worden met informatie van andere machines, laboanalyses, historische data, 
enz. 

Doordat we data verzamelen via verschillende IOT-sensoren over verschillende machines 
willen we hier ook de mogelijkheden van federated machine learning onderzoeken (een 
techniek voor machinaal leren waarbij een algoritme wordt getraind op meerdere 
gedecentraliseerde randapparaten of servers met lokale gegevensmonsters), aangezien de 
machines en datacaptatie van verschillende bronnen kunnen komen. Een bijkomende 
uitdaging is het zoeken naar het minimum aantal sensoren dat in staat is om het maximum 
aan informatie te leveren, waarbij contextgebonden informatie bv. kan afgeleid worden uit 
andere data. 

7.5 VEREISTEN VAN HET BEOOGDE SYSTEEM 

Basisvereisten: 

• PEF-scores van voedselverwerking kunnen berekenen 

o Het water-, stoom- en stroomverbruik kunnen meten 

o Materiaalkenmerken kunnen meten (gewicht/hoeveelheid, drogestofgehalte 
materiaal, soort en samenstelling kunnen annoteren…).  

o Onderscheid kunnen maken tussen verschillende procesfasen (steady-state en 
andere zoals reinigen, opstarten, enz.) 

o Correct opschalen van data van procesfasen naar industriële schaal 

o Bijhouden machinekenmerken (waarden voor berekenen voetafdruk van 
constructie machine) 

o Data preprocessing op ‘the edge’ : sensoren verzamelen niet enkel data maar 
krijgen input van een operator of voorgaand proces en moeten ook een 
preprocessing en annotating uitvoeren. 

o PEF-score berekenen 

o Overzicht geven aan de eindgebruiker 

• Interoperabiliteit 

o Moderne machines uploaden al gegevens, beschikbaar via constructeur 

o Lokaal lezen van oudere machines 
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o Nieuwe sensoren toevoegen 

o Aantal sensoren en wat ze meten kan variëren 

o Compatibel zijn met Open Platform Communications Unified Architecture (OPC-
UA) 

o Semantische interoperabiliteit  

Bijkomende vereisten: 

• Machine-instellingen op afstand (automatisch) wijzigen 

• Innovatief / gemakkelijk in de gemeenschap te brengen (open-source) 

• Firmware-updates op afstand 

• Preprocessing op afstand configureerbaar 

• Inertie van materialen: voornamelijk processensoren (bv: waterdicht) 

• Andere eisen van de industrie 

Nice to have vereisten: 

• Datastroom voor optimalisatie/simulatiemodellen 

• Datastroom voor het ontwerpen van een experimenteel systeem 

• Andere sensoren (temperatuur, snelheid van bewegende elementen, perslucht, 
chemicaliën) 

• Andere geaggregeerde metingen (opbrengst, profielen, analyse, massabalans) 

7.6 RESCOPING NA EERSTE BEVINDINGEN 

Op voorgaande initiële uitdagingen heeft Verhaert een eerste preliminaire state-of-the-art 
marktonderzoek uitgevoerd (zie hoofdstuk 6). Daarbij ondervond Verhaert dat er voor enkele 
voorgestelde uitdagingen reeds commercieel beschikbare deeloplossingen bestaan.  

(1) De benodigde IT-architectuur met de slimme sensoren (in casu enkel meters voor stroom- 
en watergebruik) is momenteel al commercieel verkrijgbaar, zowel in deeloplossingen als in 
totaaloplossing. De uitdaging in dit onderdeel ligt in de vereiste compatibiliteit met alle 
opgelijste (en toekomstige) toestellen Naar onze ervaring is deze compatibiliteit echter erg 
moeilijk te ontwerpen in een (kostenefficiënte) oplossing. Fabrikanten werken vaak met 
eigen standaarden, net zoals elke autobouwer ook graag met een eigen GPS-systeem werkt. 
De bestaande commerciële oplossingen bieden mogelijk niet de vereiste (semantische) 
operabiliteit en de vereist intelligentie on the edge.   

(2) Verhaert merkt vooral een opportuniteit voor verbetering bij de stapjes richting PEF-analyse. 
De verwerking hiervan gebeurt vandaag in een bestaand softwareprogramma. De 
inventarisatie van de data, inclusief de voorverwerking om een duurzaamheidsprofiel op 
industriële schaal te bekomen, die aan dit programma wordt aangeleverd, neemt het meeste 
tijd in beslag. De oplossing hiervoor vraagt programmeerwerk van een specialist.  

7.6.1 NIEUW VOORSTEL & RESCOPING 

Na de tweede workshop, 11/06/2021, heeft het projectteam nieuwe onderzoeksvragen 
opgemaakt om het mogelijke innovatiegehalte verder te verkennen. De bijkomende 
onderzoeksvragen waren de volgende: 
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1) Kostenefficiënte investering: Er lijkt bij FoodPilot veel druk op deze investeringskost. De 
projectpartners zijn zich ervan bewust dat 'een oplossing' kan aangekocht worden, maar 
men vindt deze te duur en vraagt zich af of er goedkopere (open source) oplossingen kunnen 
gecreëerd worden die gemakkelijk gebruikt kunnen worden door de Vlaamse 
voedingsindustrie. Wat zijn de voor- en nadelen van een custom-engineering oplossingen 
tegenover zelfbouwoplossingen (~bv. tov compatibiliteit). 

2) Schaalbaarheid bekomen: hoe kunnen voedselverwerkende bedrijven (in Vlaanderen) (met 
een doe-het-zelf-kit) de gegevensbatch doorsturen naar Food Pilot voor PEF-rapportering? 
(En op termijn ook aanbevelingen voor verbetering meegeven als feedback?) 

Alhoewel dit concept in theorie veel potentieel biedt, zien we momenteel vooral praktische 
bezwaren om dit concept veel slaagkans te geven: 

- De intentie van een brede basis aan bedrijven voor het meten van deze PEF-data ontbreekt 
momenteel nog. De afschrijving van deze investering zal hierdoor zwaarder worden 

- Het verhuren van een systeem vergt enkele pragmatische uitdagingen richting gekalibreerde 
en/of controleerbare installatie (in verband met de juistheid van de uitgelezen data). De 
technische collega’s bij de voedselverwerkende bedrijven zijn misschien niet zelfredzaam in 
het correct installeren van deze hardware 

- Het verhuren van een systeem vormt een nieuw businessmodel voor ILVO, en vormt niet de 
focus van hun verdienmodel. Het gaat gepaard met verzekeringen, contracten, logistieke 
organisatie van de kits, materiaalcontroles en -kalibraties etc. 

 

3) Sectorinzichten genereren: Waar liggen de verbeterkansen voor de voedingsindustrie in zijn 
geheel? Kunnen we hier op termijn een anoniem open platform voor maken waar de data 
opgevraagd/aangeleverd kan worden en wat individuele benchmarking mogelijk maakt? 

De voorverwerking van de data (Life Cycle Inventory opzetten en pilootschaal naar industriële 
schaal vertalen aan de hand van verschillende combinaties van verbruiksgegevens en 
procestechnische data) blijft nog altijd de achterliggende uitdaging. 

Deze nieuwe onderzoeksvragen leidden ertoe om de behoefte van ILVO verder te gaan bevragen 
aan de Vlaamse voedingsbedrijven en Europese beleidsmakers hoe zij de 
milieuduurzaamheidsanalyse graag in de toekomst willen zien gebeuren. Daarvoor zijn 
contacten gemaakt met enkele spelers zoals Blonk Consultants (Hans Blonk), Greenyard, 
Milcobel, Fevia en Flanders Food. De inzichten rond deze onderzoeksvragen werden gecapteerd 
in hoofdstuk 5.2.   
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8 STAND VAN TECHNIEK 

8.1 EERSTE MARKTONDERZOEK 

Het systeem zou opgedeeld kunnen worden in twee grote onderdelen die elk nog eens 
onderverdeeld kunnen worden afhankelijk van de vereisten. Langs de ene kant is er een online 
softwareplatform benodigd waar alle data verzameld, verwerkt en beschikbaar gemaakt kan 
worden. Het tweede onderdeel is het uitlezen van de sensoren en het uploaden naar de server 
(hier kan ook edge processing gebeuren). Er zou dus een gestandaardiseerd platform nodig zijn 
waar alle data binnenkomt en waar de verwerking op een gelijkaardige manier gebeurt (wel nog 
afhankelijk van toestel tot toestel). 

8.1.1 LOKAAL ONDERDEEL (UITLEZEN VAN MACHINE) 

Dit onderdeel is zeer afhankelijk van machine tot machine en wat er moet uitgelezen worden. 
Een toestel zoals bv. Raspberry pi kan de data van de sensoren verzamelen en deze dan 
uploaden. Dit geeft ons volgende voordelen: 

• Mogelijkheid tot pre-processing on the edge; Het toestel kan al wat verwerking doen van 
de data, afhankelijk van de noden van de gebruiker voor de specifieke machine 

• Abstractie van het uploaden: enkel nodig om te gaan bepalen waar en hoe de data moet 
gelezen worden van de sensoren (+ welke verwerking indien gewenst) 

Het toevoegen van sensoren die uitgelezen moeten worden en welke verwerking er reeds moet 
gebeuren, kan ook iets algemener gemaakt worden aangezien enkel de interface om de data te 
lezen anders zal zijn. Indien er ook communicatie kan zijn van server naar device kan dit zelfs 
vanuit de server ingesteld worden door de gebruikers. 

 

Een eerste onderzoek leidt snel tot een conceptuele oplossing voor de voorgestelde 
probleemstelling. Het complete systeem zou er als volgt uitzien, waarbij sensoren en DAQ 
eventueel ook uitgerust kunnen zijn van een pre-processing-functie: 

 
 

 

Er zijn oudere en moderne machines (waar de sensoren in geïntegreerd zijn en de data 
beschikbaar wordt gesteld via de fabrikant van de machine). De moderne machines zijn in staat 
om te verbinden met de cloud en/of server via een API (Application Programming Interface). Op 
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oudere machines kunnen sensoren geplaatst worden die via een DAQ (Data Acquisition Device) 
verbinding maken met de cloud en/of server via een communicatiekanaal. De DAQ kan lokale 
metingen inlezen, processen en uploaden. Daarnaast kan de DAQ instructies ontvangen zoals 
veranderende verwerkingsberekeningen, firmware-upgrades, dynamische instellingen zoals 
frequentie, enzovoort. Op de cloud en/of server wordt al de data opgeslagen en kan de data 
toegankelijk gesteld worden voor andere systemen en user interfaces. 

De belangrijkste aspecten worden hieronder meer in detail besproken. 

8.1.1.1 DAQ (DATA ACQUISITION DEVICE) 

• Combineert variabel aantal sensoren 

• Verschillende meeteenheden 

• Kunnen lezen van zowel sensoren als machines 

• Configureerbaar (b.v. frequentie) 

• Programmeerbaar (aangepaste verwerking, instructies ontvangen, enz.) 

• Gemakkelijk te installeren 

• (Waterdicht / hygiëne-eisen) 

Voorbeeld merken/leveranciers: Amatek, Spectris, Yokogawa Electric,  … 

8.1.1.2 COMMERCIËLE PRODUCTEN 

 

Voordelen Nadelen 

Mogelijkheid om verschillende soorten sensoren 
te combineren 

Kosten 

Sommige zijn modulair (maak een DAQ voor 
een specifieke machine) 

Kan mogelijk geen gegevens uit machines lezen 

Sommige zijn programmeerbaar of kunnen 
worden bediend met behulp van software 

 

 

Voorbeeld merken/leveranciers: Chauvin Arnoux, Dewetron, Elys, AOIP, … 

8.1.1.3 AANGEPASTE OPLOSSINGEN 

• Vertrekkend van een platform (Raspberry Pi, Arduino, ...) 

• Connectoren toevoegen voor sensoren (Commercieel beschikbaar) 

• Software op maat om metingen te lezen, verwerken en uploaden 

Men kan best vanuit een bestaand platform vertrekken, en die aanpassen: het systeem moet een 
OS hebben waarop aangepaste software gedraaid kan worden en het moet connectoren hebben 
voor sensoren (Raspberry Pi heeft beide). Raspberry Pi heeft DAQ Hats, dat zijn 
uitbreidingsmodules die bovenop het bord kunnen worden gestapeld en connectoren voor 
sensoren bieden. Dan is het mogelijk om aangepaste software te schrijven om op het apparaat 
te plaatsen die de nodige bewerkingen uitvoert. 
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Voordelen Nadelen 

Goedkoop Onderliggende software is complex 

Volledig aanpasbaar (zowel wat betreft 
software als hardware) 

Beperkte verwerkingskracht 

 Beperkt intern geheugen 

 Behoefte om een behuizing voor het apparaat te 
maken 

 

8.1.2 SERVERONDERDEEL 

Het serveronderdeel kan in veel verschillende delen worden opgesplitst naargelang de vereisten. 
De belangrijkste zijn een endpoint waar de data van de sensoren kan binnenstromen, een vorm 
van dataopslag en een manier om data uit de datastore te halen. Alle andere onderdelen zouden 
hier dan op verder bouwen door de data uit de datastore te halen (denk aan user interfaces, 
simulatie, optimalisatie, design of experiment, ...). 

De meest eenvoudige oplossing is om hiervoor een kant-en-klare oplossing te gebruiken. 
Vandaag bieden enkele grote spelers zoals Microsoft Azure, Google Cloud, Amazon, etc. hun 
infrastructuur aan. Bijvoorbeeld Azure biedt de mogelijkheid aan om devices te koppelen via 
MQTT (een IoT-communicatieprotocol), deze devices kunnen daarin direct al gemanaged 
worden. Vervolgens kan deze data doorstromen in een NoSQL-database (voorbeeld per device 
per tijdstip de uitgelezen waarden). Alternatief kunnen de devices rechtstreeks hun data in de 
database pushen (of data lake), rekening houdend met beveiliging. Deze database kan dan 
aangesproken worden vanuit een server-applicatie en op deze manier kan de data beschikbaar 
gemaakt worden via een API, via websockets, etc. Deze endpoint kan dan gebruikt worden door 
user applicaties (webapps, mobile apps, ...) om overzichten te tonen. Wanneer achterliggende 
karakterisatiefactoren (in functie van de PEF-methode) moeten aangepast worden, kan via de 
server de DAQ aangesproken worden om de data anders uit te lezen en/of te verwerken. 

Men kan ook zelf infrastructuur opzetten en daarbij gebruik maken van een gelijkaardige aanpak. 
De ontwikkeling hiervan zal meer tijd en geld vergen, maar de maandelijkse kost kan achteraf 
wel lager zijn (afhankelijk van onderhoud zijn misschien extra mensen nodig?). Denk ook aan 
extra moeilijkheden rond opschaling, serveronderhoud, uitrollen van updates, beveiliging, ... 

8.1.2.1 SERVER / CLOUD 

• Centrale plaats om gegevens op te slaan 

• Gecentraliseerde gegevens kunnen verder worden verwerkt 

• Gegevens beschikbaar maken voor eindgebruikers (bv. API die vanuit 
gebruikersinterface kan worden aangeroepen) 

• Registreer machines en apparaten/sensoren die eraan gekoppeld zijn 
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Figuur:  Conceptuele voorstelling van data processing infrastructuur, excl. De achterliggende karakterisatiefactoren uit 

de PEF-methode. Deze zijn eventueel ook vatbaar voor updates, waardoor tweewegscommunicatie wenselijk 
is. 

8.1.2.2 SOORTEN SERVERS 

Commerciële cloud-
infrastructuur 

Huren van eigen servers Eigen infrastructuur 

Ingebouwde ondersteuning 
voor IoT-apparaten 

U hoeft niet na te denken over 
onderhoud  

Zeer vergelijkbaar met het huren 
van servers 

Ingebouwde connectoren 
voor gegevensopslag 

Volledig aanpasbaar Hoge instapprijs als nieuwe 
infrastructuur moet worden 
gekocht en geïnstalleerd 

API eenvoudig toe te voegen 
om toegang te geven tot 
gegevens 

Niet gebonden aan een service 
provider 

Werknemers nodig om de 
infrastructuur te beheren, 
onderhoud te doen, ... 

Veel praktische problemen al 
opgelost (onderhoud, 
schaling, beveiliging, ...) 

Eigen server software nodig  

Maandelijks abonnement / 
pay-what-you-use 

Eindpunt voor apparaten (bijv. met 
MQTT-broker) 

 

 Eigen connectoren voor 
gegevensopslag 

 

 Praktische problemen: schalen, 
beveiliging, ... 

 

Conclusie: Conclusie: Conclusie: 

In het algemeen zeer 
gemakkelijk te gebruiken en 
goedkoper dan het systeem 
zelf op te zetten 

In het algemeen maakt bij het 
huren van eigen servers de 
huurder onafhankelijk van een 
enkele service provider, maar is 
het niet noodzakelijk het werk en 

In het algemeen de meest 
complexe en (aanvankelijk) 
duurste oplossing, maar volledig 
onafhankelijk 
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de opzet van de infrastructuur zelf 
uit te voeren 

 

9 CONCEPTVOORSTELLEN 

9.1 BASISOPSTELLING 

De basisarchitectuur van het te bouwen systeem valt in het onderstaande schema samen te 
vatten. De conceptuele variatie die kan overgewogen worden, zit eerder in de keuze van de 
(aanbieder van) de onderliggende bouwblokken. Bepaalde keuzes leiden tot een goedkoper 
systeem bij aankoop of onderhoud. Andere keuzes leiden tot een schaalbaarder, robuuster, … 
totaalsysteem. 

 

 

 
 

De (semi-)automatische verwerking van deze verzamelde data richting een dashboard en/of 
rapport dient geprogrammeerd te worden. Hiervoor zal een ontwikkelaar vertrekken van de PEF-
berekeningsformules en de inkomende data van de machines dusdanig verwerken zodat deze 
compatibel wordt richting rapportering. . 
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9.2 DOE-HET-ZELFKIT VOOR BEDRIJVEN 

Met het oog op schaalbaarheid, werd eerder in het traject ook geopperd om de voorgestelde 
hardware als doe-het-zelfkit aan te bieden aan geïnteresseerde bedrijven. Met deze decentrale 
aanpak zou de hardware kunnen verhuurd worden voor bedrijven die hun processen niet 
permanent willen monitoren. De verwerkingssoftware zou alsnog centraal beheerd kunnen 
worden door ILVO (deze is zowiezo licentiegebaseerd). Zoals eerder al werd aangegeven, 
beschouwen we dit concept als een interessante piste met veel toegevoegde waarde. Echter, in 
deze eerste fase van de ontwikkeling beschouwen we deze piste buiten de scope van de 
opdracht. 

9.3 SECTORBREDE BENCHMARKING 

Conceptueel kan op termijn extra meerwaarde geboden worden voor de voedselverwerkende 
bedrijven door benchmarking aan te bieden van gelijkaardige processen en/of industrieën. ILVO 
vormt een geloofwaardige partij om correct en confidentieel om te springen met de gecreëerde 
sectordata.  

Wanneer voldoende data beschikbaar is, zouden dit soort dashboards opnieuw eenvoudig 
kunnen geprogrammeerd worden in samenwerking met een professionele partij. Momenteel 
vormt dit concept echter toekomstmuziek, door het ontbreken van een kritische massa aan 
referentiedata. 

10 MARKTCONSULTATIE 

ILVO organiseerde samen met het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) en 
Verhaert op 30 maart 2022 een marktconsultatie waarop belanghebbenden voor het ‘Sturen 
naar een duurzaam voedingssysteem’ project waren uitgenodigd. Tijdens de marktconsultatie 
werd de innovatiecontext en de voorgestelde oplossing getoetst met de participanten via het 
online enquêteplatform Mentimeter en via plenaire discussies.  

Mentimeter laat toe om op een anonieme wijze vraagstellingen te beantwoorden. De 
marktconsultatie is fysiek verlopen bij ILVO Merelbeke met een aanwezigheid van zo’n 30 
participanten vanuit industrie en kennisinstellingen. Niet alle deelnemers vulden elke vraag van 
de online enquête in Mentimeter in. 

Er namen 25 personen deel aan de marktconsultatie. Onderstaande afbeelding geeft weer hoe 
de participanten zich categoriseren.  
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10.1 EVALUATIE BOUWBLOKKEN CONCEPT 

Omdat het te ontwikkelen concept in de grote lijnen reeds bepaald werd tijdens de voorstudie, 
werd op deze marktconsultatie vooral gepolst naar de te verkiezen bouwblokken qua type 
sensor(s), DAQ, infrastructuur, communicatiekanaal en opslag van (big) data.  
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We dienen te noteren dat deelnemers geforceerd werden om in de antwoorden een keuze te 
maken, terwijl in realiteit waarschijnlijk combinaties van antwoorden wenselijk zouden zijn. 
Daarnaast ontbraken nog belangrijke details in het te ontwikkelen datamodel en de gewenste 
architectuur. 

Desalniettemin komen duidelijke tendensen naar boven, die ook reeds in dit rapport werden 
beschreven als preferabel: de sensoren hebben bij voorkeur een zekere digitale intelligentie om 
initiële processing te kunnen uitvoeren; voor de DAQ kiest men liefst voor een beschikbaar 
modulair toestel; voor de cloud server stelt men unaniem een cloud provider voor; over de 
communicatiesysteem waren de meningen verdeeld en deels afhankelijk van de noodzaak voor 
real-time communicatie; voor de data-opslag lijkt een non-relationele databank interessant, al zal 
dit ook afhankelijk zijn van de uiteindelijke toepassing. 

Reacties deelnemers: 

• Sensortype 

In deze context is een zekere intelligentie wenselijk. De lokale hardware en software moet 
gedifferentieerd kunnen meten, afhankelijk van het type proces en de procesfase. Het 
verschil tussen een slimme en een slimme programmeerbare sensor is eerder een 
kwestie van definitie. Bepaalde aanwezige verdelers van sensoren (eg. SICK Intelligence) 
maakten zich sterk om in deze context met catalogusstukken te kunnen werken. 

• DAQ 

Deelnemers lieten hier vooral verstaan om liever te werken met commercieel beschikbare 
toestellen, gebouwd voor een industrieel gebruik. Cases waarbij meer DIY-systemen 
werden gebruikt zoals Raspberry Pi leverden hen vaker meer werk op qua installatie en 
programmatie. De beschikbaarheid van wisselstukken op langere termijn wordt niet 
gegarandeerd bij Raspberry, en de robuustheid en computing power van het systeem lijkt 
niet de beste match met deze projectcontext. Een zekere modulariteit is zeker wenselijk, 
en ook hier konden aanwezig marktpartijen (eg Crodeon) refereren naar beschikbare 
componenten in hun portfolio. 

• Infrastructuur 

Ondanks de hosting kosten, kiezen de aanwezigen toch liever voor cloud providers, met 
de achterliggende dienstverlening voor deze (proof of concept) toepassing. Deelnemers 
zijn vertrouwd met Microsoft’s platformen, maar kunnen desgewenst ook met andere 
systemen werken. 

• Communicatiekanaal 



  

 

 

26 
 

Bij deze trade-off werden vooral vragen gesteld bij de benodigde use cases en het 
datamodel. Zowel MQTT als REST-API hebben hun eigen voor- en nadelen, en de 
noodzaak voor real-time data transfer zal doorwegen bij de finale keuze. Sommige 
deelnemers zijn eerder vertrouwd met een van beide systemen, anderen kunnen 
oplossingen bouwen met beide. 

• Big data storage 

De voordelen van non-relationele databanken zijn dat ze hun processnelheid behouden 
wanneer meer data wordt toegevoegd. Anderzijds zal deze keuze finaal ook vooral geleid 
worden door de benodigde functionaliteiten (ref. datamodel). 

• Futureproofness 

Er werd ook gepolst naar de mate waarin deze componenten gevoelig zijn voor updates, 
onderhoud of vervanging. Daaruit bleek dat zowat alle componenten een zekere 
opvolging zullen blijven vergen. Voor de geselecteerde server/cloud worden updates bij 
voorkeur geregeld binnen het servicecontract met de aanbieder. 

10.2 RANDVOORWAARDEN EN ONTWIKKELRISICO’S 

Vervolgens werd ook expliciet gepolst naar bepaalde ontwikkelrisico’s die deelnemers konden 
opmerken. Hieronder lijsten we de deze elementen op. 

Reacties deelnemers: 

• Data exchange alignment between all parties in the chain 

• How will the different stakeholders (IT, business users …) cooperate? On one platform? 

• Cloud foundation layer 

• Manual work vs. automated pipelines 

• Semantic interoperability 

• Vendor lock-in 

• Fast go-live with limited overhead 

• Standardize solutions 

• Developed digital twins for different kind of machines 

• Combine and convert the data into usable data 

• Modularity 

• Maintenance (to support the system after the PoC) 

• Extensibility 

• Data quality 

• Data acquisition out of black box machinery 

• Clear understanding of functional requirements 
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10.3 INSCHATTING ONTWIKKEL- EN ONDERHOUDSKOSTEN 

Ondanks het verder te definiëren datamodel en -architectuur werden deelnemers gevraagd om 
een ruwe kosteninschatting te geven van zowel PoC2 (de zogenaamde initiële installatie van 
zowel hardware als software in een volledig functioneel en performant systeem) als van de 
jaarlijkse onderhoudskosten. Wie deze kosten niet voldoende accuraat zouden kunnen 
inschatten werd gevraagd om zich te onthouden. Dertien deelnemers namen deel aan deze 
inschatting. 

We gebruiken hiervoor een rudimentaire scoringschaal: 

Score 1: 0 – 50.000 EUR 

Score 2: 50 – 100.000 EUR 

Score 3 : 100 – 250.000 EUR 

Score 4: + 250.000 EUR 

 

Reacties deelnemers: 

Voor de proof of concept hadden deelnemers onder het blok ‘sensors’ ook een deel 
personeelskost voorzien voor selectie, installatie en kalibratie. Desalniettemin lijkt een 
totaaloplossing die vanaf een onbestaande infrastructuur moet opgebouwd worden een project 
van meer dan 200.000 EUR te worden. Dit werd bij sommige deelnemers ook vanuit een eerste 
expert opinion beaamd. 

Voor de jaarlijkse operationele onderhoudskosten lagen de meningen iets meer verspreid. 
Volgens bepaalde deelnemers zou dit eerder beperkt moeten zijn, en vooral afhankelijk van de 
cloud provider, eventuele bug fixing en bijkomende consulting voor het verder aanscherpen van 
de set-up tegenover de gewenste output.  

Kostenbesparende maatregelen: 

Vervolgens werd ook expliciet gepolst naar bepaalde kostenbesparende maatregelen die 
deelnemers konden opmerken. Hieronder lijsten we de deze elementen op. 

 

 

 
2 Alhoewel ‘proof of concept’ tijdens de marktconsultatie werd gebruikt als benoeming, wordt hier in feite een 
‘minimal viable product’ (MVP) bedoeld. De initiële investering bij de 12 geselecteerde toestellen moet immers 
volledig functioneel en performant opereren. In de gebruikelijke definitie van proof of concept wordt vaak enkel 
de technologie gedemonstreerd. Om verdere verwarring te vermijden met de afbeeldingen, behouden de ‘PoC’ als 
benoeming, daar waar in feite een MVP bedoeld wordt. 
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• Clear functional requirements 

• Don’t build everything from scratch (x2) 

• Smart balance on buy and make 

• Limit your scope to clearly defined goals 

• Prepare well upfront 

• Reduce storage costs via data compression 

• Assess and think about what the result should be before you decide to develop 

• Connect directly with the machine and don’t use the cloud solution the vendor of the 
machine sells for each machine you have 

• Start small, scale fast 

• Clarity on the specific question you want to validate 

 

11 CONCLUSIES 

Innovatiegehalte 

Gezien de onzekere verwachtingen van klanten in de agrovoedselsector en de technische trade-
offs die nog kunnen genomen worden, blijft het innovatiegehalte van deze case hoog. Zo is ILVO 
geïnteresseerd in een maximale verwerking van dataprocessing on the edge omwille van data 
governance en economische redenen. Anderzijds blijkt ook dat verscheidende marktpartijen 
actief zijn in deze algemene context en (in partnerschap) competent zijn om deze gewenste 
oplossing te installeren en onderhouden.  

Een ander belangrijk aspect met het oog op toekomstbestendigheid is de beoogde data 
soevereiniteit (data ownership). Cloud data zal goed beveiligd en geannoteerd moeten worden. 
Ook wanneer klanten databanken zouden delen met het oog op PEF-rapportering, dienen de 
juiste protocollen vanaf de start ingebouwd te worden. 

Ten slotte dient de oplossing niet alleen technisch performant te zijn, maar moet ook actief 
gewerkt worden aan een gebruiksvriendelijke interface voor onderzoekers om data te ontsluiten 
en eventueel de lokale hardware en software te kunnen bijwerken. 

 

Nood aan datamodel en -architectuur 

De bevindingen na de marktconsultatie maken duidelijk dat er nood is aan verdere uitklaring van 
het gewenste datamodel en -architectuur. Als feedback werd vaak meegegeven dat 
projectkosten kunnen uitgespaard worden door bij de start een scherpe analyse te maken van 
de benodigde architectuur. Het lijkt dan ook een logische eerste stap die kan aanbesteed worden 
door ILVO-specialisten in samenwerking met een gespecialiseerde partij. 

De algemene componenten van het te ontwikkelen concept werden geëvalueerd en vaak werden 
er in consensus oplossingsrichtingen gevalideerd. 
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Randvoorwaarden en risico’s 

De marktconsultatie heeft de randvoorwaarden en mogelijke risico’s van zowel totaalconcept als 
individuele bouwblokken verder uitgeklaard. Om het project te doen slagen, moeten nog enkele 
aspecten (voorgelegde risico’s) geanalyseerd worden om het meest geschikte concept te 
definiëren. Hierbij denken we aan benodigde uploadfrequenties, verwachte ruisonderdrukking en 
initiële edge processing van bepaalde signalen met het oog op de rapporteringsbehoeften, maar 
ook een check op de compatibiliteit van bepaalde operating systems en bijhorende sensoren van 
toestellen. De detaillering hiervan kan tijdens het aanbestedingsproces verder fijngesteld 
worden. 

Ten slotte werden ook in de individuele gesprekken met marktpartijen enkele zinvolle inzichten 
gedeeld, die omwille van confidentialiteit niet in detail besproken worden, maar wel algemeen 
zijn meegenomen in onze aanbevelingen. In het kader van de vervolgstappen van dit project, wil 
het projectteam deze scope verder aanscherpen richting aanbesteding. 
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12 BIJLAGEN 

12.1 MORFOLOGISCHE KAART 

Het systeem kan in twee delen worden verdeeld: 1. Een lokaal systeem dat de gegevens verzamelt, verwerkt en uploadt. 2. Een server die de 
gegevens verzamelt, opslaat en beschikbaar stelt. De server zal ook een register bijhouden van alle machines en sensoren in het systeem. 

Local system  Server system    

Sensors Data Acquisition Device Infrastructure Communication 
channel 

Big data storage Management storage 

Machines with built-in 
datacollection (either upload 
directly to constructor or maybe 
possible to access locally with 
DAQ) 

Commercial device (robust 
devices with fixed inputs, these 
can be programmable) 

 

Cloud providers (easy to use, 
practical problems already 
solved, cheap, but bound to 
provider) 

MQTT (lightweight, made for IoT, 
widely supported) 

 

Non-relational (the standard for 
this kind of application, many 
different options)  

Relational (recommended, 
because easier to search)  
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1. Classic sensors connected to 
the DAQ: Machines with no 
digital datacollection   

Commercial modular device 
(similar to commercial devices 
these are a sort of chassis where 
you can add modules to connect 
with sensors)  

Rent server space (independent 
from provider, maintenance 
taken care of, but software will 
be more complex) 

 

RabbitMQ (alternative for MQTT)  

 

 

 

Relational (although not recommended, it is possible to preprocess 
the data and store it in this type of storage)  

2. Smart sensors that do some 
cleanup and are connected to 
the DAQ 

Custom device (possible to create 
this device by selecting a base 
system, adding sensor 
connectors and adding software)  

Buy infrastructure (similar to 
renting, but take care of 
infrastructure yourself, high 
initial cost) Ability to reuse 
existing infrastructure!  

 

Kafka (another alternative for 
MQTT)  

  

3. Smart programmable sensors that are either connected to the 
DAQ or directly to the server 

 REST (uses HTTPS, harder to 
scale)  

 

  

   Providers 

 

  

Complete Data Acquisition System: some providers offer a complete solution, starting from a device which connects to the sensors to a 
server where all data is stored complete with API's to access the data and user interfaces 

  

 


