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UITDAGING: Toegang tot 
informatie 

 

Apps zijn het nieuwe instrument om 
informatie te delen en te verspreiden om 
de sector te versterken 

 

In toenemende mate worden landbouwers gezien als 

ondernemers die, naast de productie optimaliseren, ook 

de administratie moeten afwerken en hun 
klantenbestand moeten onderhouden. Voor al deze 

taken heeft de landbouwer nood aan een heleboel 
informatie die verzameld en verwerkt moet worden. 

Zeker nieuwkomers hebben nood aan betrouwbare 

informatie rond richtlijnen, benodigdheden en 

productiecijfers als referentie. Zelden hebben zij echter 
het netwerk of de tijd om al deze informatie zelf te 

vinden. Een mogelijke oplossing kan te vinden zijn in 
smartphoneapplicaties die toegespitst zijn op de 

landbouwsector. Zij kunnen een hulpmiddel zijn in het 

verwerken en verspreiden van informatie. 

Een voorbeeld uit België is de “Bereslim” applicatie. 
Deze is ontwikkeld door een jonge landbouwer in 

Vlaanderen om de communicatie tussen varkensboeren 
en hun spermaleverancier te verbeteren. De app staat 

specifiek toe om data te registreren omtrent de 

prestaties van varkens, welke dan verbonden kunnen 

worden aan het vaderdier. Op basis van deze data kan 
de spermaleverancier zijn fokprogramma aanpassen. 

Wij zijn er van overtuigd dat landbouwers uit alle 

sectoren een voordeel kunnen halen uit dergelijke 
applicaties. Voor een overzicht van alle Belgische en 

Nederlandse apps kan men surfen naar: 
www.appsforfarming.com en www.appsforagri.com.  

 

Aanbevelingen  
 Landbouwers moeten de rol van een smartphone in 

hun boerderij inzien. 
 Wetgeving rond informatieverspreiding moet correct 

worden opgevolgd bij het produceren van apps. 
 Demonstratiemomenten kunnen inspiratie leveren 

aan landbouwers die nog overtuigd moeten worden. 
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Het Newbie consortium wil een breed platform creëren 

voor nieuwkomers en professionals die werken in het 

domein van nieuwkomers in de Europese landbouw. Ben 

je zelf nieuwkomer, of werk je in dit domein als 
adviseur, docent, financieel adviseur, groothandel, 

beleid, …? Dan nodigen we u uit om je te registreren op 
onze website. 

 

 

 


