
Pilootproject 2018 
‘Inschatting droogteschade landbouwgewassen’

Stad Sint-Truiden – Droneport 
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• Zomer 2018 : uitzonderlijk warm en droog.

• Op een korte periode van 7 tot 17 augustus na geen noemenswaardige
regen (≥ 0,5 l/m²) van 2/6 tot 31/8.

• maximumtemperatuur gemiddeld 25.9°C, wat 2.9°C warmer is dan de
gemiddelde maximumtemperatuur van de laatste 10 jaar. In dezelfde
periode was de maximumtemperatuur zelfs 11 dagen boven de 30°C.

• Juli: gemiddeld 28,1°C (3,0°C warmer dan normaal) met max: 35,8°C.



Droogteschade aan landbouwgewassen 
2018

• De situatie werd op 28 augustus 2018 door het KMI als 
uitzonderlijk beoordeeld en de periode van 2 juni tot 6 
augustus werd omschreven als een periode van een 
‘groot, gegeneraliseerd watertekort’, wat de eerste 
stap is in de erkenning als ramp. 

• Verstrekt door: duur van de droogte en de 
aanhoudende hoge temperaturen.

• Door de lage waterstand van oppervlaktewater werd in 
Limburg een verbod tot captatie uit onbevaarbare 
waterlopen uitgevaardigd van 27 juli tot 14 september, 
zodat boeren moeilijk konden bijsturen.



Droogteschade: een moeilijke weg voor de 
vaststelling van de schade

● Vanaf augustus : gemeentelijke schadecommissies

-> tijdrovend
-> onnauwkeurig

-> subjectief

● Kennersoog van de expert belangrijk maar tijdsgebrek 
-> steekproefsgewijze vaststellingen 

-> praktisch onmogelijk is om de aanwezige heterogeniteit 
in het perceel echt in rekening te brengen.



Initiatief Veerle Heeren

• Pilootproject om droogteschade in te schatten m.b.v. 
remote sensing (via drones met camera’s)

• Half augustus: toegewezen aan Dronematrix N.V.
-> uitvoeren van de dronevluchten
-> voorbereiden van de beelden
-> toegankelijk maken via specifieke software 

Samenwerking met pcfruit vzw
-> beeldverwerking en interpretatie
-> leggen van correlaties met werkelijke opbrengst

Samenwerking met akkerbouwer Filip Martin
-> advies en percelen 

• Dronevluchten:  4, 6, 24 en 25 september



Geplande teelten

• Korrelmaïs -> ok (5 percelen, totaal 25,7 ha)

• Aardappel -> loofdoding reeds toegepast

• Cichorei -> geen toelating

• Suikerbiet -> geen toelating

• (Fruitteelt: moeilijk (dikte en aantal vruchten bepalen
waarde -> perceel pcfruit) -> toch gedaan hoewel laat



Korrelmaïs (04/09/2018)



Stap 1: dronevluchten met RGB 
en multispectrale camera

diverse hoogten  -> 40 m ok



Stap 2: toegankelijk maken data via portaal 
Dronematrix

Multispectraal



Stap 3: berekenen Vegetatie-index:
NDVI

• Normalized Difference Vegetation Index

- Groene plant: hoge NDVI



Vegetatie-index: NDRE

• Normalized difference red edge index

- Groene plant: hoge NDRE



Stap 4: overbrengen naar QGIS



Stap 5: optimale staalname bepalen
via grid



Stap 6: ontwikkelen van algoritme voor 
aantal en positie staalnameplaatsen (15)



NDVI

Voorbeeld:

NDVI = 0,78 ± 0,07

NDRE = 0,55 ± 0,06

NDVI= 0,39 ± 0,10

NDRE= 0,28 ± 0,09



Stap 7: Staalname en meting (korrelmaïs)

1. Veldbezoek met RTK-GPS (nauwkeurigheid 2 m)

2. Oogst en meting

- Korrelgewicht (versgewicht)

- Korrelgewicht na 2 dagen in oven 100°C 
(drooggewicht)

- Drogestofgehalte

- Aantal korrels in 100 g korrels:

• Veel korrels in 100 g=> kleine korrelgrootte

- Foto’s van de kolven



Lage NDVI/NDRE slecht perceel

19 cm

12 cm



Hoge NDVI/NDRE slecht perceel

16 cm



Perceel met betere opbrengst

Voorbeeld:

NDVI = 0,76 ± 0,07 NDVI= 0,47 ± 0,06

NDRE = 0,49 ± 0,07 NDRE= 0,30 ± 0,03



Lage NDVI/NDRE beter perceel

19 cm



Hoge NDVI/NDRE beter perceel

21 cm



Versgewicht korrels

• NDVI goede schatter:

- Significantie: P-waarde= 1,85 * 10^-7 < 0,05

- R²= 0,69

- 70% van de variatie kan verklaard worden door de NDVI

• NDRE goede schatter

- Significantie: P-waarde= 1,43 *10^-8< 0,05

- R²= 0,71

Correlatie: +

Hoe groter de NDVI/NDRE, hoe meer versgewicht



Drogestofgehalte

• NDVI goede schatter

- Significantie: P-waarde= 2,47 *10^-8< 0,05

- R²= 0,59

• NDRE goede schatter

- Significantie: P-waarde= 7,56 *10^-6 < 0,05

- R²= 0,51

Correlatie: –

Hoe groter de NDVI/NDRE, hoe lager het drogestofgehalte



Conclusies korrelmaïs 2018

• Goede correlaties hoewel enige referentie : opbrengst 2017 (13 ton/ha*)

Korrelgewicht (R²=0,70), Drogestofgehalte (R²=0,60), Korrelgrootte (R²=0,63)

• Aantoonbare verschillen:  in het perceel, tussen percelen en in een gebied

• Droogteschade voor korrelmaïs  door schadecommissie  Sint-Truiden:  55%.

Perceel ton/ha 2018
remote sens

ton/ha 2018
geoogst

% fout % schade*

HM1 (0,6 ha) 10,27 10,2 0,68 21,5

HM2 (0,7 ha) 10,21 10,2 0,10 21,5

EG (3,2 ha) 8,42 8,19 2,70 37,0

PL (11 ha) 6,47 5,96 7,88 54,2

PM (9 ha) 7,92 7,76 2,02 40,3

GEMIDDELD 2.68 34,9



Heatmap teler PM

-44% -33%

-40%
-37%

9 ha
2018: 7,76 ton/ha
Gem. andere jaren: 13,5 ton/ha



Heatmap perceel EG

-33%

-37%

-40%

3,2 ha 
2018: 8,2 ton/ha
Gem. andere jaren: 13 ton/ha



Heatmap perceel HM (te pcfruit)
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1,3 ha
2018: 10,2 ton/ha
2017: 13 ton/ha



Heatmap perceel PL

-52%

-48%

-44%

11 ha
2018: 5,960 ton/ha 
2014/2015: 11,5 ton/ha



Conclusie (1)

• Korrelmaïs: NDVI/NDRE goede voorspeller voor 
opbrengst (en dus schade). Goede correlaties met 
korrelgewicht (R²=0,70), drogestofgehalte (R²=0,60), 
korrelgrootte (R²=0,63)

• Andere akkerbouwteelten en VG groenten: geen piloot 
kunnen uitvoeren. Echter optimistisch voor deze 
teelten.

• Peer: NDVI/NDRE behoorlijke voorspeller voor 
vruchtdiameter (R²=0,56) maar confirmatie nodig 
(vroeger)

• Ondanks ontbreken referenties (goed perceel, goed 
jaar)



Conclusie (2)

• Duur van vlucht : 20 min/ha (hoogte 40 m)

• Remote sensing met drones : geschikt voor korrelmaïs 
en waarschijnlijk ook voor peer en andere 
akkerbouwteelten  en vollegrondsgroenten: preciezer, 
sneller, objectiever

• Dataplatform: beschikbaar voor landbouwer maar kan 
zonder moeite beschikbaar gesteld worden voor 
schadecommissies, overheden, verzekeringen, …
-> snellere afwerking dossiers



Aandachtspunten

• Snelheid van toelating voor het uitvoeren van de 
dronevluchten (DgLV) : traag + onduidelijk wanneer en 
of er antwoord komt  -> procedure voor snelle actie in 
geval van ramp moet voorbereid worden (geen 
aanvraag perceel per perceel maar voor gebied)

• Betere inschatting mogelijk als meer/betere referenties 
van gezond gewas per bodemtype -> kunnen in 
‘normale jaren’ vastgesteld worden -> allicht voor vele 
jaren bruikbaar

• Bevestiging goede correlaties vegetatie-index / 
opbrengst voor andere teelten







Werkten mee aan het pilootproject

• Stad Sint-Truiden: Veerle Heeren

• Dronematrix NV: Frank Vanwelkenhuyzen
Lander Vanwelkenhuyzen

• Pcfruit vzw: Femke De Vis
Wannes Akkermans
Serge Remy
Dany Bylemans

• Akkerbouwer : Philip Martin


