
watchITgrow

WatchITgrow is een online samenwerkingsplatform  

voor de digitale opvolging van (aardappel)velden.

 

Met behulp van diverse databronnen waaronder 

satellietbeelden kan u vlot de ontwikkeling van  

al uw gewassen opvolgen en uw opbrengsten  

duurzaam verbeteren.

SAMEN VOOR 
EEN DUURZAME 
LANDBOUW

Het Belgisch samenwerkingsplatform 
dat u bijstaat om uw percelen digitaal 

en efficiënt op te volgen

www.watchitgrow.be

• Volg de groei en de gezondheid  
van al uw gewassen op de voet

• Wissel informatie en inzichten uit  
met uw teeltbegeleider

• Reageer snel en gericht
• Optimaliseer uw teeltprocessen
• Evalueer uw landbouwpercelen
• Verhoog uw opbrengsten vlot,  

efficiënt en duurzaam

• Absolute garantie op data privacy
• Accurate en objectieve informatie
• Digitaal archief 
• Nieuwe inzichten op basis van  

satellietdata 
• Meldingsopties bij (on)verwachte  

wijzigingen
• Altijd en overal toegankelijk

Recente en objectieve databronnen:  
satellietbeelden, weersgegevens,  
bodemdata, IoT data

Persoonlijke account voor digitale  
perceelsregistratie
 
Automatische meldingen en  
gepersonaliseerd teeltadvies

WatchITgrow geeft u 24/7 de nodige inzichten  

over al uw velden. De applicatie staat u zowel op  

als naast het veld bij om uw oogsten duurzaam  

te verhogen. In enkele muisklikken kan u  

verschillende data en informatie raadplegen  

alsook taakkaarten creëren om het maximale  

uit uw teelt te halen.

HAAL HET MAXIMALE UIT UW VELDEN



watchITgrow

Hoe meer data, hoe beter uw advies. 

Met ondersteuning van Boerenbond en Belgapom 

verzamelt WatchITgrow alle teelt-gerelateerde 

data in één centraal en onafhankelijk platform.

Het doel is om op termijn op basis van de grote 

hoeveelheden data, gericht advies te kunnen  

geven aan de telers over individuele velden en  

zo de opbrengsten duurzaam te verhogen.

VERBETER UW  OOGSTEN OP  

EEN EFFICIËNTE EN DUURZAME  

MANIER MET BEHULP VAN  

WATCHITGROW

BONUS 
MECHANISME

* Gegevens over de werkelijke opbrengsten worden nooit gedeeld met de afnemers

Dankzij WatchITgrow werken we samen aan de 
digitalisatie van de landbouw en versterken we de 
wereldwijde koploperpositie van België.

www.watchitgrow.be

Overeenkomst 
over de bonus 
met de afnemers

Eigen account 
aanmaken in 
WatchITGrow

Contracten en 
aardappelvelden 
registreren

Perceelsfiches  
invullen tijdens 

het seizoen

Perceelsfiches  
digitaal opleveren 
aan uw afnemers

Ontvang een 
financiële bonus 

tussen 250-750 €

Uw contractvolume (over de afnemers heen)  

bedraagt minimaal 100 ton

U geeft uw individueel afgesproken minimum  

aantal hectares in via WatchITgrow

U vult uw perceelsfiche in en geeft irrigatiedata  

en werkelijke opbrengsten* door via het platform

Als actieve gebruiker van WatchITgrow ontvangt u  

na het invullen van de digitale perceelsfiche een  

financiële bonus van uw afnemer. U ontvangt  

0,35 euro per ton gecontracteerde aardappelen  

indien u aan onderstaande voorwaarden voldoet:


