
 

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur  
Opleiding Industrieel Ingenieur Informatica  
Campus Schoonmeersen, Valentin Vaerwyckweg 1, B-9000 
Gent 
 

OPLEIDING INDUSTRIEEL INGENIEUR 
INFORMATICA 

http://tiwi.ugent.be/
  

Stage weken voor de opleiding Master Informatica 
 

 
Titel:Herkenning looppatronen via AI 
 
Gegevens bedrijf: 

Naam:Corbit 
       Tel:09 2774040 
    Contactpersoon:Dries De Vleeschauwer 
     mailadres:dries@corbit.be 
         Adres waar de student zal werken:Coupure Links 631, 9000 Gent 
 
Kort (min 120 uur) of lang (min 200 uur): lang 
  
Korte beschrijving van de opdracht: 
 
Omkadering 
Vanuit de overheid worden er geregeld staalnames (bemonstering) van landbouwpercelen genomen om 
zo te weten te komen hoe het gesteld is met onze boden.  
Dit wordt o.a. georganiseerd door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).  
Er worden het hele jaar door campagnes gevoerd om allerlei parameters te controleren.  
Eentje daarvan is de Nitraatresidu campagne.  
Bij dij campagnes worden er staalnemers op pad gestuurd om per are landbouwperceel 15 boringen te 
doen, en dit telkens tot op een diepte van 30cm, 60cm en 90 cm. 
Het is logisch dat deze boringen niet allemaal op hetzelfde punt van het perceel genomen worden, maar 
wat gespreid over elkaar. 
Meer nog, afhankelijk van het gewas zijn er richtlijnen hoe/waar deze monsternames genomen moeten 
worden. Hier spreekt men dan van 'looppatronen'. 
Wanneer wel looppatroon moet gebruikt worden en wat de achterliggende wetenschap hiervan is zou 
ons veel te ver leiden, maar het komt erop neer dat er 3 looppatronen zijn: 
 

• kruis 
• rijen 
• zigzag 

Bij deze staalnames wordt door de VLM ook opgelegd dat de staalnemers GPS loggers bij hebben, zodat 
men kan zien dat de staalnemer het juiste perceel heeft bemonsterd, maar ook of de juiste looppatronen 
werden gehandhaafd. 



   

 

 

 



   

 

 

 
 
 
Opdracht 
Aan de hand van de verzamelde loggegevens en de landbouwperceel coördinaten, hebben we tal van 
looppatronen in onze dataset. 
De opdracht is dan ook om een algoritme te ontwikkelen die in staat is om de gecapteerde looppatronen 
in de juiste (meestal één) categorie te kunnen onderbrengen. 
Met o.a. de Tensorflow (Artificiële Intelligentie) technologie moet dit mogelijk zijn. 
 
 
 
 
 
Technologieën die aan bod zullen komen:  
 
Tensorflow of PyTorch 


