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IJKakker van start  

Vorige week (woensdag 19 juni) is op PPO Proefbedrijf ’t Kompas in Valthermond het project ‘IJKakker’ 
formeel van start gegaan. Tijdens de goed bezochte startbijeenkomst schetste IJzebrand Rijzebol van 
de vakgroep akkerbouw van LTO Noord het belang van  precisielandbouw en de bijbehorende 
onderlinge data uitwisseling voor de akkerbouw.  

Hij zei het belangrijk te vinden dat er bij dit soort projecten boeren aan tafel zitten voor de link met de 
dagelijkse praktijk op een modern akkerbouwbedrijf. 

Vervolgens kwamen de projectleiders van de deelprojecten aan het woord. Zij lichtten hun plannen vol 
enthousiasme toe. De komende drie jaar worden op verschillende plekken in Noord Nederland diverse 
sensoren en adviesdiensten gevalideerd en verder ontwikkeld. IJKakker kan gezien worden als het 
noordelijke vervolg op het Programma Precisie Landbouw (PPL) dat dit jaar afloopt. 

Akkerbouw 

IJKakker is een uniek multidisciplinair samenwerkingsproject van sensorenleveranciers, ontwikkelaars 
van adviesdiensten, kennis instellingen, onafhankelijke adviesorganisaties en de agro-industrie. In het 
project wordt door gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen een kwaliteitsimpuls gegeven 
aan het ontwikkelen van adviesdiensten ten behoeve van de akkerbouwer op weg naar een duurzame 
akkerbouw.  

Consortium 

In IJKakker voeren vijf partijen onder regie van LTO Noord zeven deelprojecten uit. LTO Noord heeft 
met deze vijf partijen: BLGG Research, Cosun, DLV Plant, HLB en Wageningen UR (PRI en PPO) 
hiertoe een consortium opgericht. De projectleiding is in handen van Projecten LTO Noord.  

IJkpercelen 

De drie IJKpercelen liggen op zand-, klei- en dalgrond en zijn geselecteerd op bodemvariatie. Er worden  
in een gangbare rotatie aardappelen, bieten en graan geteeld. De komende drie jaar worden 
sensormetingen en adviesdiensten in de gewassen op de IJkpercelen  gevalideerd.  

Uniek aan IJKakker is dat alle deelnemers in het consortium met elkaar afspreken dat de data die 
gegenereerd worden op de drie IJkpercelen, gedurende de projectperiode onderling met elkaar worden 
gedeeld. Zo ontstaat snel een grote database met gegevens die gebruikt kunnen worden bij test- en 
validatiewerkzaamheden.  



Deelprojecten  

In de zeven deelprojecten, waarvan er een aantal reeds gestart zijn, is aandacht voor drie 
hoofdonderdelen: 1) het op maat toedienen van voedingsstoffen aan de plant (bemesting en 
beregening), 2) het ontwikkelen van diensten voor variabel doseren (VRA) van verschillende typen 
gewasbeschermingsmiddelen en 3) een snelle detectie van plantenziekten met behulp van sensoren. 

 

 

Drachten, 26 juni 2013 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Goaitske Iepema van Projecten LTO Noord, de 
projectleider van IJKakker  06 – 20445889.  


