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1 Inleiding 

De Noordelijke Precisielandbouwgroep (NLPG) is een samenwerkingsverband van de stichtingen voor 

precisielandbouw Spinof (Lauwersland), De Wadden (Noordwest-Friesland) en Het Hogeland (Noord-

Groningen). In de periode 2010 – 2013 voert de NPLG het project ‘Van precisielandbouw naar 

beslissingsondersteunende techniek’ uit. Dit verslag bevat een overzicht van de projectresultaten 

over 2012. 

Het project heeft twee doelstellingen. De eerste is technisch-economisch gericht en luidt: 

het optimaliseren van het economische, ergonomische en ecologische resultaat van 

akkerbouwbedrijven in het pootaardappeltelend gebied van Friesland en Groningen door 

gebruik te maken van precisielandbouw en sensortechnologie, al dan niet gecombineerd tot 

beslissingsondersteunende systemen. 

De tweede doelstelling is kennisgericht: 

het deelnemen aan en bevorderen van de kennisontwikkeling en –doorstroming op het gebied 

van precisielandbouw en beslissingsondersteunende technieken in de akkerbouw als een 

randvoorwaarde voor succesvolle innovaties. 

 

 

 

 

In 2010 was de NPLG samen met Mechanisatiebedrijf Mijno van Dijk uit Sint-Annaparochie één van 

de initiatiefnemers in het landelijke Programma Precisielandbouw (PPL) van het Ministerie van ELI. 

Als gevolg hiervan kon er in het onderzoek naar N-advieslijnen in aardappelen expliciet aandacht 

worden besteed aan pootaardappelen. De resultaten worden beschreven in het rapport ‘Geleide N-

bemesting voor aardappelen op basis van gewasreflectie-metingen’ (PPO nr. 3250183711), dat in 

september 2011 werd gepubliceerd. In 2012 is dit verder uitgewerkt, maar dit heeft nog niet geleid 

tot het beschikbaar komen van normen voor de pootaardappelteelt. 

In 2011 werd de NPLG via het bedrijf Claassen in Vierhuizen betrokken bij het project ‘Slim boeren 

met Sensoren’ van BLGG AgroXpertus, WUR-CGI, TTW en Agrometius. Dit project loopt tot 2014 en is 

gestart omdat in de afgelopen jaren regelmatig bleek dat verschillende plaatsspecifieke 

(sensor)opnamen en analyses verschillende resultaten opleverden over en binnen percelen. ‘Slim 

boeren met sensoren’ doet goed gecoördineerd bepalingen naast elkaar, op een beperkt aantal 

percelen waarvan zo veel mogelijk bekend is. Het is de bedoeling om de verkregen informatie te 

gebruiken om rekenregels te ontwikkelen voor bijvoorbeeld (bij)bemesting. Behalve Claassen nemen 

Van den Borne in Reusel en Novifarm in Numansdorp hieraan deel. 
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2 Organisatie 

Spinof, de Wadden en Het Hogeland hebben de formele uitvoering van het project uitbesteed aan 

Nordwin College Cursus- en Contractactiviteiten. De dagelijkse leiding berust bij een projectteam dat 

bestaat uit Dirk Osinga van het Nordwin College en Marleen Lamain van Weister Klap Advies. 

De stichtingen tellen samen ongeveer 40 leden. Dit zijn zowel akkerbouwers als toeleverende 

bedrijven. De NPLG heeft korte lijnen en een overzichtelijke werkstructuur. Dat maakt een intensief 

informeel overleg mogelijk, wat zeker in drukke periodes in een behoefte blijkt te voorzien. De 

groepen van de NPLG kwamen in de loop van 2012 meerdere keren in verschillende samenstellingen 

bij elkaar. 

3 Gezamenlijke activiteiten 

3.1 Praktijkmiddag ‘precisielandbouw nu en straks’ 

Op donderdag 7 juni 2012 organiseerde de NPLG een praktijkmiddag op het bedrijf van de 

Maatschap Claassen. Deze middag, die het motto ‘precisielandbouw nu en straks’ had meegekregen, 

trok circa 350 ondernemers, voor het overgrote deel afkomstig uit het pootaardappeltelend gebied 

in Noord-Groningen en Friesland, en was een groot succes. 

Ruim 30 bedrijven die op het gebied van de precisielandbouw actief zijn, lieten in stands en/of via 

demonstraties de laatste ontwikkelingen zien. Via een tiental korte presentaties konden bezoekers 

zich snel en gericht over verschillende onderwerpen laten informeren. Veel belangstelling was er ook 

van de pers die in diverse bladen aandacht aan de praktijkmiddag besteedde. De lezing van de heer 

H.J. Schipper van  Accon-AVM, waarin werd ingegaan op de rentabiliteit van de precisielandbouw, is 

door diverse vaktijdschriften geheel of gedeeltelijk overgenomen. Een lijst van de deelnemende 

bedrijven, de presentaties en een aantal persartikelen is terug te vinden op de website www.nplg.nl. 

3.2 Sensorkalibratie 

Vóór het groeiseizoen is naar aanleiding van vragen uit de praktijk geprobeerd om na te gaan in 

hoeverre afwijkende scanresultaten een gevolg kunnen zijn van het niet, verkeerd of te laat 

kalibreren van sensoren. Hieraan werd medewerking verleend door Soil Essentials (Schotland), Mijno 

van Dijk Mechanisatie, Jacob van den Borne Aardappelen, BLGG (Petra van Vliet) en PPO (David van 

der Schans). Naar aanleiding van hiervan wordt telers nu aangeraden op om elke set sensoren elk 

jaar te kalibreren. Verschillende merken sensoren geven verschillende waardes voor NDVI en WDVI. 

Dit kan te maken hebben met de afstand tot het gewas, én met de vraag of de sensor al of niet 

voorzien is van een eigen lichtbron. Bovendien is het waarschijnlijk dat elk merk zijn eigen 

meetkarakteristiek heeft en dat het onderling vergelijken van de gemeten indexen daardoor weinig 

of geen zin heeft. 

3.3 Bijhouden website 

In 2012 zijn de websites van de afzonderlijke stichtingen samengevoegd tot www.nplg.nl. De nieuwe 

website is gekoppeld aan diverse social media en wordt onderhouden door het Nordwin College. 

Voor de berichtgeving rondom de praktijkmiddag is een eigen Twitter-pagina aangemaakt. Hoewel 

de berichten wel gelezen worden en er ook respons op komt, is Facebook voor de doelgroep van de 

NPLG waarschijnlijk een geschikter medium. Er is geen Facebook-pagina voor de NPLG meer 
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aangemaakt, omdat het bijhouden van de een goede inhoudelijke communicatie via social media een 

(te) groot beslag zou leggen op de tijd die binnen het project nog beschikbaar is. 

4 Experimenten per studiegroep in 2012 

4.1 Spinof 

4.1.1 Variabel planten/fosfaat toedienen (Claassen) 

In 2012 werd door de mts. Claassen op meerdere percelen variabel geplant in combinatie met een 

variabele toediening van fosfaat (APP). Op het perceel Midhuizen Rechts voor Boerderij werd bij het 

samenstellen van de taakkaart onder meer gebruik gemaakt van een historische bodemkaart, die 

goed overeenkomt met Claassens ervaringen met dit perceel. Helaas kon er niet mee gewerkt 

worden vanwege een technische fout (losse stekker) in de GPS-installatie tijdens het poten. 

 

Op het perceel Tunnel Groot, waar ook ‘de’ proef van 2012 was uitgezet, lukte het gelukkig wel. De 

Grid2-taakkaart voor dit perceel werd gemaakt op basis van een combinatie van oude 

perceelskaarten, ervaring van de teler en recent fosfaatonderzoek door BLGG. 
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Hoewel de logbestanden na afloop niet goed uitgelezen konden worden, gaan we er op basis van 

visuele waarneming vanuit dat deze dubbele bewerking op dit perceel conform de taakkaart is 

uitgevoerd. In het ras Ambassador zijn vervolgens zes proefrooilocaties vastgelegd. De gegevens over 

de grond, de P-bemesting en de plantafstand en de resultaten van de proefrooiing staan hieronder. 

lokatie slib P2O5 afstand fin. resultaat 

      1 zwaar 64 13 6,97 

 

gemiddelde opbrengst zware grond 6,38 

2 licht 64 13 6,32 

 

gemiddelde opbrengst lichte grond 6,52 

3 licht 64 14 6,76 

 

gemiddelde opbrengst 64 P2O5   6,68 

4 licht 85 14 6,48 

 

gemiddelde opbrengst 85 P2O5   6,22 

5 zwaar 85 14 5,79 

 

gemiddelde opbrengst 13 cm   6,64 

6 zwaar 85 16 6,39 

 

gemiddelde opbrengst 14 cm 

 

6,34 

      

opbrengst 16 cm     6,39 

           Samengevat werd het beste financiële resultaat bereikt op lichte grond, met de laagste dosering 

fosfaat (op basis van toediening in de rij) en bij een nauwe plantafstand. 

Op basis van de proefrooiingen is nagegaan wat de meeste invloed had op de financiële opbrengst. 

Uit onderstaande grafiek staan de financiële opbrengst, de kilogramopbrengst in de maat 28/55 en 

de totale kilogramopbrengst weergegeven, waarbij de hoogste opbrengst steeds op 100 is gesteld. 

Hieruit blijkt dat er een sterk verband bestaat tussen de financiële opbrengst en de opbrengst in de 

maat 28/55; zie bijvoorbeeld bij locatie 1. De hogere kilogramopbrengst over alle maten samen, op 

de locaties 3, 4 en 6, kan daar financieel niet tegenop. 

 

Er kon geen duidelijk verband worden gevonden tussen het aantal stengels en de financiële 

opbrengst. 

In het volgende overzicht zijn de resultaten per proefrooiing weergegeven van de hoogste naar de 

laagste financiële opbrengst. Het is lastig om hier conclusies aan te verbinden, anders dan dat een 

egaal en vroeg gewas met een goede knolzetting de beste sturingsmogelijkheden biedt.  
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veld 1 233 stengels

knol kilos kg/knol

0/25 63 0,72 0,011429

25/28 9 0,2 0,022222

28/35 81 2,84 0,035062

35/40 69 3,99 0,057826

40/45 76 5,68 0,074737

45/50 68 7,32 0,107647

50/55 16 2,28 0,1425

55/60 7 1,16 0,165714

60/65 1 0,16

65/* 0

totaal 390 24,35 0,0624

28/55 310 22,11

financieel 6,97

% 28/55 79,49 90,80

veld 3 263 stengels

knol kilos kg/knol

0/25 43 0,36 0,008372

25/28 37 0,5 0,013514

28/35 87 2,84 0,032644

35/40 77 3,84 0,04987

40/45 61 4,68 0,076721

45/50 65 6,7 0,103077

50/55 26 3,3 0,126923

55/60 9 1,54 0,171111

60/65 3 0,36

65/*

totaal 408 24,12 0,0591

28/55 316 21,36

financieel 6,76

% 28/55 77,45 88,56

veld 4 346 stengels

knol kilos kg/knol

0/25 42 0,34 0,008095

25/28 14 0,24 0,017143

28/35 65 1,84 0,028308

35/40 96 4,78 0,049792

40/45 99 7,69 0,077677

45/50 47 4,98 0,105957

50/55 26 1,44 0,055385

55/60 3 0,46 0,153333

60/65

65/*

totaal 392 21,77 0,0555

28/55 333 20,73

financieel 6,48

% 28/55 84,95 95,22

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0/25 25/28 28/35 35/40 40/45 45/50 50/55 55/60 60/65 65/*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0/25 25/28 28/35 35/40 40/45 45/50 50/55 55/60 60/65 65/*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0/25 25/28 28/35 35/40 40/45 45/50 50/55 55/60 60/65 65/*
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veld 6 287 stengels

knol kilos kg/knol

0/25 63 0,5 0,007937

25/28 34 0,64 0,018824

28/35 92 2,92 0,031739

35/40 96 4,92 0,05125

40/45 82 6,12 0,074634

45/50 43 4,34 0,10093

50/55 14 1,96 0,14

55/60 6 1 0,166667

60/65

65/*

totaal 430 22,4 0,0521

28/55 327 20,26

financieel 6,39

% 28/55 76,05 90,45

veld 2 222 stengels

knol kilos kg/knol

0/25 64 0,84 0,013125

25/28 76 2,5 0,032895

28/35 80 4,16 0,052

35/40 82 6,76 0,082439

40/45 63 6,17 0,097937

45/50 20 2,74 0,137

50/55 0 0

55/60 1 0,1 0,1

60/65

65/*

totaal 386 23,27 0,0603

28/55 245 19,83

financieel 6,32

% 28/55 63,47 85,22

veld 5 272 stengels

knol kilos kg/knol

0/25 56 0,45 0,008036

25/28 12 0,2 0,016667

28/35 79 2,64 0,033418

35/40 93 5,56 0,059785

40/45 79 4,86 0,061519

45/50 34 3,5 0,102941

50/55 14 1,78 0,127143

55/60 3 0,63 0,21

60/65 4 0,8

65/*

totaal 374 20,42 0,0546

28/55 299 18,34

financieel 5,79

% 28/55 79,95 89,81

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0/25 25/28 28/35 35/40 40/45 45/50 50/55 55/60 60/65 65/*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0/25 25/28 28/35 35/40 40/45 45/50 50/55 55/60 60/65 65/*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0/25 25/28 28/35 35/40 40/45 45/50 50/55 55/60 60/65 65/*
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4.1.2 Gewassen scannen 

Nadat de sensoren waren gekalibreerd (zie paragraaf 3.2) heeft Claassen het hele seizoen zijn 

gewassen gescand met een set van twee CropCircle sensoren die op de spuitmachine waren 

gemonteerd. Tevens is een aantal scans gemaakt met de Greenseeker van Agrometius, en wel op 

pootgoedpercelen van Claassen, Van Maldegem en Duisterwinkel. Via een samenwerking met DLV 

Plant, binnen het Praktijknetwerk Precisielandbouw, zijn van dezelfde percelen ook UAV-opnames 

gemaakt door Terrasphere. 

Vooral de CropCircle-scans van Claassen hebben een enorme hoeveelheid data opgeleverd. Daarvan 

is niet alles uitgewerkt maar hebben we ons beperkt tot: 

• data die iets kunnen zeggen over het nut van gewasscans bij het beoordelen van een 

pootaardappelgewas t.a.v. uniformiteit, ongestoorde gewasontwikkeling en rijpheid;  

• data die een vergelijking tussen de diverse systemen (CropCircle, Greenseeker, UAV) mogelijk 

maken, met name op het gebied van inzichtelijkheid van de informatie en 

gebruiksvriendelijkheid. 

Beoordeling van uniformiteit, ongestoorde gewasgroei en rijpheid 

Eén van de vragen in de eerste rubriek is of er in de vegetatie-indexen al iets te zien is van de 

verschillen die bij het proefrooien zijn gevonden. Daarvoor zijn per proefrooilocatie voor elke 

gemaakte scan twee indexen in een grafiek gezet. De eerste index, de VI1, is een maat voor de 

stikstofconcentratie in het loof. De grafiek laat zien dat maximale stikstofconcentratie op locatie 1 

(met de hoogste financiële opbrengst en het hoogste aantal kilo’s in de maat 28/55), hoger was dan 

op locatie 5 (de plek met de laagste financiële opbrengst). Ook lijkt het verloop van de VI1 op locatie 

1 gelijkmatiger te zijn dan op de andere plaatsen. 

 

 

Op dezelfde manier is een grafiek gemaakt van de VI2. De VI2 is de NDVI; een maat voor de 

hoeveelheid blad en de vitaliteit daarvan. 
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Ook hier vertoont locatie 1 een hogere piek dan locatie 5. Tevens valt op dat vitaliteit op locatie 1 

gelijkmatig terugloopt na 24 juni, terwijl deze op locatie 5 nog ca. 4 weken in stand blijft. 

Beoordeling van inzichtelijkheid van de informatie en gebruiksvriendelijkheid 

Op het perceel Tunnel Groot stonden in 2012 zes verschillende pootaardappelrassen. Er zijn 

gegevens verzameld met de CropCircle en één keer met behulp van een UAV. 

 

De verdeling van deze rassen is op de eerste van de onderstaande afbeeldingen weergegeven. Op 

basis van de scan die op 4 juli met de CropCircle van het gewas is gemaakt, zijn diverse vegetatie-

indexen berekend (tweede tot en met vijfde afbeelding). De zesde afbeelding is een opname die op 3 

juli met de UAV (Unmanned Aerial Vehicle) is gemaakt. Het is goed te zien dat bij de ene index de 

geteelde rassen duidelijker van elkaar kunnen worden onderscheiden, dan bij de andere. Al eerder 
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werd door BLGG en PPO vastgesteld dat de bij het scannen gemeten waardes kunnen afwijken bij 

een tegengestelde rijrichting. Bij de verwerking in Farmworks was dit inderdaad zichtbaar en bleek 

dat de ene index hier kennelijk gevoeliger voor is, dan de andere (helaas zijn deze verschillen op de 

onderstaande afbeeldingen door het kopiëren minder duidelijk geworden). De UAV-scan is in 

meerdere opzichten nog te ‘experimenteel’ om er een oordeel over te kunnen geven.  

 

 

 

 

 

De UAV is ook ingezet op percelen van Duisterwinkel en Van Maldegem. Een vergelijking tussen de 

UAV-beelden en de Greenseeker-scan is helaas niet mogelijk. De Greenseeker heeft namelijk een 

andere index berekend (de NDVI) dan de UAV (de WDVI). Wel kan opgemerkt worden dat de 

Greenseeker een gemiddelde waarde per blok berekent, terwijl de UAV puntdata levert. Ook hier 

geldt dat er nog onvoldoende ervaring met de UAV-scans is voor een goede beoordeling van de 

mogelijkheden. Van Maldegem kon zich op basis van eigen waarneming goed vinden in het beeld van 

de Greenseeker. 
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Bij Claassen kon voor één perceel een vergelijking worden gemaakt tussen een CropCircle- en een 

Greenseeker-scan, gemaakt op respectievelijk 2 en 3 juli. Hoewel op onderstaande beelden in beide 

gevallen de NDVI is weergegeven, lijkt het verband ver te zoeken. Ook dit is in eerder onderzoek al 

eens door BLGG en PPO geconstateerd. Daarbij is vastgesteld dat elke sensor eigen karakteristieken 

heeft, waardoor onderling vergelijken weinig of niet zinvol is - zelfs als het om dezelfde index gaat 

(zie ook paragraaf 3.2). De consequentie daarvan is dat iemand die eenmaal gekozen heeft voor een 

bepaalde sensor vooral daar mee zal moeten leren werken, en zich niet al te veel moet laten afleiden 

door waarnemingen die met andere sensoren en-of merken. 
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4.1.3 Yara N-sensor 

Duisterwinkel en Mansholt hebben in samenwerking met Yara geëxperimenteerd met de Yara N-

sensor bij groeiregulatie en bij N-overbemesting van graan. Hiervoor werden op een tarweperceel 

vier blokken aangelegd. Op één blok werd de standaardbehandeling toegepast, op het tweede blok 

een variabele bemesting, op het derde blok een variabele groeiregulatie en op het vierde zowel een 

variabele bemesting als een variabele dosering groeiregulator. De eerste stikstofgift was voor het 

hele perceel gelijk en de variatie werd aangebracht in de tweede en de derde gift. Bij de 

groeiregulator was één behandeling voldoende, ook voor het praktijkgedeelte van het perceel.  

Het ging hier om een simpele proef zonder herhalingen, en de resultaten zullen in vervolgonderzoek 

moeten worden bevestigd. De eerste indrukken zijn echter bemoedigend: er werd een flinke 

besparing op groeiregulatiemiddel bereikt, zonder legering van het gewas, en de opbrengst van het 

variabel bemeste gedeelte van het perceel was hoger dan van het gedeelte met de 

standaardbemesting. De gebruikte hoeveelheid N was op het variabel bemeste deel en op ‘praktijk’ 

hetzelfde. De winst lijkt dus vooral te zitten in een betere verdeling van de meststof over het perceel.  

In de planning zat ook een experiment met een variabele dosering van loofvernietigingsmiddel in 

pootaardappelen. Helaas is dit mislukt. Er werd gewerkt met een passieve sensor (d.w.z. zonder 

eigen lichtbron). Op het moment van spuiten bleek het al te donker te zijn om nog met deze sensor 

te kunnen werken. 

4.1.4 Deelname aan projecten van derden 

Zoals in de inleiding al werd aangegeven, werd een perceel van Claassen ook 2012 intensief 

onderzocht in het kader van ‘Slim boeren met sensoren’ van BLGG. Daarnaast was Spinof in het 

najaar van 2012 met de samenwerkingsverbanden H-Wodka en Wiski (Hoekse Waard, resp. 

Flevopolder) betrokken bij het project Taakkaartenmethodiek (PPL125). Dit omvatte het ontwerpen 

en het toepassen van rijkaarten m.b.v. het programma GAOS (Geo-Akker-Optimalisatie-Service) en 

het ontwerpen en toepassen van taakkaarten. Enkele conclusies waren: 

• Na de investeringen in rtk-stuurautomaten is toepassing van PSPM (= plaatsspecifiek 

perceelsmanagement) van de kaart qua investering een kleine stap. 

• In de praktijk worden taakkaarten in shape- en ISOxml-formaat toegepast. Sommige hard- en 

software ondersteunt beide formaten. Werken met shape-bestanden is qua investering en 

gebruik laagdrempeliger en bedrijfszekerder, maar ISOxml heeft de toekomst zodra Personal 

computer (PC), Boordcomputer (BC) en werktuigcomputer (WC) merkonafhankelijk foutloos 

samenwerken. 

• Het ontwerpen en toepassen van taakkaarten is een leertraject voor de akkerbouwers. Dit 

leertraject betreft m.n. het werken met een (open source) GIS of een Geo-module van een BMS 

(Bedrijfsmanagementsysteem). 

• Het toepassen van shape-taakkaarten (al dan niet met ondersteuning van toeleveranciers) 

leverde geen onoverkomelijke praktische problemen op. Hetzelfde gold voor de communicatie 

tussen boordcomputer en werktuigcomputer met LH 5000 als communicatie-protocol. De 

toepassing van ISOxml-taakkaarten vergde vaak ondersteuning van leveranciers. Niet in alle 

gevallen leverde dit het gewenste resultaat op. Het is verstandig om de uitwisseling van een 
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ISOxml-taakkaart tussen een ISOxml ondersteunend BMS en een ISOBUS-compatibele BC voor 

het seizoen te testen. 

• De ervaringen van HWodKa, Spinof en Wiski duiden er op, dat een brede toepassing van PSPM 

vooral gehinderd wordt door het nog ontbreken van bewezen bruikbare (effectieve en 

betaalbare) gewas- en bodemdata (o.a. uit sensorwaarnemingen) en betrouwbare advies- en 

rekenregels om die data in taakkaarten te verwerken. Pionierende akkerbouwers hebben, samen 

met onderzoekers en toeleveranciers, een belangrijke functie in dit ontwikkel- en leertraject. 

• Historische, weinig veranderlijke data, bijvoorbeeld over de profielopbouw, vertonen vaak 

opmerkelijk goede overeenkomsten met verschillen in gewasontwikkeling die in het groeiseizoen 

worden geconstateerd. Gegevens over o.a. de voedingstoestand in de bouwvoor zijn veel 

veranderlijker en worden daarom voorafgaand aan de teelt bepaald d.m.v. traditioneel 

grondonderzoek. Gewasscans m.b.v. sensoren en plaatsspecifieke opbrengstbepalingen leveren 

veelbelovende resultaten op, maar zijn tot dusver om diverse redenen nog te weinig 

betrouwbaar en/of gebruiksvriendelijk voor brede toepassing in de praktijk. 

• De Nederlandse akkerbouwer heeft nog geen beschikking over bedrijfsmanagementpakketten 

waarin alle bedrijfsmanagementaspecten, inclusief plaatsspecifiek perceelsmanagement, 

geïntegreerd zijn. 

Voor de achtergronden van deze conclusies, en méér, wordt verwezen naar het rapport zelf 

(Taakkaarten methodiek, Programma Precisielandbouw, project 125, Ministerie van Economische 

Zaken, Directoraat-Generaal AGRO/PAV, januari 2013). 

4.1.5 Toepassen steenmeel 

Maatschap Bierma heeft dit jaar voor het eerst op een perceel volvelds steenmeel toegepast.  Er zijn 

geen significante verschillen geconstateerd. Volgend  jaar wordt op hetzelfde perceel opnieuw 

steenmeel toegediend. 

4.2 Het Hogeland 

4.2.1 Gewassen scannen met CropCircle (Noordam) 

Leendert Noordam heeft in 2012 al zijn gewassen gescand met een op de veldspuit gemonteerde set 

CropCircle-sensoren. Helaas konden door een softwareprobleem de eerste data pas rond half mei 

worden geregistreerd. Evenals bij Claassen lukte het ook bij Noordam steeds beter om 

(ras)verschillen van aardappelen in beeld te brengen. In tulpen is dit ook geprobeerd, met o.a. 

onderstaande beelden  als resultaat. 

De kaartjes hebben van links naar rechts betrekking op de hoeveelheid bladgroen op 11 mei, de 

vitaliteit van het gewas op 11 mei, de hoeveelheid bladgroen op 21 juni en de vitaliteit van het gewas 

op 21 juni. Let op: het gaat hierbij steeds om de verschillen binnen het perceel op dezelfde dag, met 

andere woorden: het rood op 11 mei is ‘ander rood’ dan dat van 21 juni. 

Er zijn minder verschillen zichtbaar dan bij aardappelen. Het is goed mogelijk dat er voor tulpen met 

andere indexen gewerkt moet worden dan bij aardappelen om de nuances beter in beeld te brengen. 
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4.2.2 Plaatsspecifiek spuiten 

Bij een heterogene bodem kan het interessant zijn om de dosering binnen het perceel te varieren. In 

dit geval betreft het een verkaveld perceel van Derk Gesink, waarvan de rand rondom de boerderij 

vroeger een paardeweide is geweest. Dit stukje levert altijd veel meer stikstof na, zodat er risico 

bestaat op legering van de tarwe. Daarnaast is het interessant om te besparen op de stikstofgift daar 

waar het kan. 

 

 

Met behulp van Farmworks is een taakkaart gemaakt. Het mooie van Farmworks is dat er een BING 

kaart als achtergrond gebruikt kan worden. Door de grenzen met de hand in te tekenen is het 

mogelijk om een eenvoudige taak kaart te maken.  
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Deze taakkaart is geëxporteerd naar de ISObus terminal van de CHD-spuit. Aan de hand van de 

positie van de spuit in het veld wordt de dosering aangepast.  

Op de terminal kan de kaart zichtbaar gemaakt worden. Hier valt op dat de gele zone, de zone waar 

de dosering verlaagd zou moeten worden, voor een groot gedeelte buiten het veld is gevallen. Dit 

wordt veroorzaakt door een te groot gekozen raster en door onnauwkeurigheid van de BING kaart. 

Deze is altijd een meter of 5 verschoven ten opzichte van de werkelijkheid. Verder is de schaal in de 

kaart van de dosering een paar decimalen opgeschoven.  

Bovenin bij de bliksemschicht staat wel de juiste dosering, in dit geval net 300l/ha. Wanneer de 

bliksemschicht zichtbaar is op het scherm, betekent dat dat de spuit zich in de zone van de taakkaart 

bevindt en de waarden van de taakkaart gebruikt voor de dosering. 

4.2.3 Opbrengstmeting op combine 

Op de maaidorser van Derk Gesink is een opbrengstmeting van AG leader geïnstalleerd, volgens 

onderstaand schema.  
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Gesink vertelt daarover: ‘De opbrengstmeter gaf vanaf het begin geen goede waarden aan. Het 

vreemde was dat op de beste plekken de opbrengst juist terug liep. In graszaad leken de waarden 

wel goed te kloppen, alleen in tarwe leek het nergens op. Het zaad werd wel op de juiste plek van de 

sensor geworpen. Midden op de plaat was een duidelijke glimmende plek te zien, dus dat moest 

goed zijn. Totdat we tijdens het schoonmaken, halverwege het seizoen, ineens zagen dat er 

tarwekorrels klem zaten tussen de plaat en de elevator…  

 

In overleg met precisielandbouwspecialist Peter de Haan hebben we toen de plaat van de sensor aan 

twee kanten een halve centimeter kleiner gemaakt. Het probleem van klem zittende korrels was over 

en de waarden die de sensor aangaf, waren ineens veel realistischer. 

Zo word je in een seizoen wel veel wijzer, maar 80% van de oogst was reeds aan de kant en die 

kaarten zijn allemaal onbruikbaar. Onderstaand nog een voorbeeld van een opbrengstkaart. Ook  

mist hier nog data omdat het maaibord te hoog stond. De opbrengstmeter logt namelijk alleen 

wanneer het maaibord onder een bepaalde waarde staat’. 
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4.2.4 Deelname aan projecten van derden 

Al vanaf het begin bestaat binnen de precisielandbouwgroepen veel belangstelling voor 

bodemaangelegenheden. Dat is de reden waarom Derk Gesink en Leendert Noordam sinds begin 

2012 ook deelnemen aan het project ‘Bodem in Balans?’ van Ring Advies, SPNA en PPO. Het is de 

bedoeling om te zijner tijd gewassen te gaan scannen om te zien of er groeiverschillen tussen 

traditioneel bemeste en volgens de Albrecht-methode behandelde gewassen zichtbaar gemaakt 

kunnen worden. 

Gesink: ‘In ‘Bodem in Balans?’ verdiepen we ons in onderwerpen waarmee we de bodem nog beter 

willen laten presteren. Hierbij maken wij gebruik van de Albrecht methode. Deze methode houdt, 

veel meer dan de gangbare bemestingsadviezen, rekening met de onderlinge interactie van de 

verschillende mineralen. Aan de hand van bodemmonsters wordt er niet alleen gekeken naar de 

hoeveelheid mineralen die aanwezig is, maar ook naar de onderlinge verhouding hiervan. Het is 

kennis van de jaren 50 van de vorige eeuw, die een beetje is ‘vergeten’ in de moderne landbouw. Nu 

de normen steeds strenger beginnen te worden, wordt het ook steeds belangrijker om de gehele 

mineralenhuishouding in kaart te hebben en zo de bodem beter in balans te brengen. Om een 

voorbeeld te geven: een hoog fosfaatgehalte van de grond werd altijd als een pre gezien. Maar een 

(te) hoog fosfaatgehalte kan wel de opname van zink, koper en magnesium bemoeilijken. Met dit 

soort kennis proberen we bij de bemesting rekening te houden. Een andere interessante 

ontwikkeling is het beïnvloeden van de mineralengehalten in de knol of zaad. We onderzoeken of het 

mogelijk is om daarmee de interne kwaliteit van het product nog verder te verbeteren. In principe 

zou dat dan ook ten goede moeten kunnen komen aan het  organisme dat de knol of het zaad eet: 

betere gehaltes aan mineralen in de voeding kunnen mogelijk ook leiden tot een gezonder mens of 

dier’.  

4.3 De Wadden 

Bij de leden van de Wadden zijn een aantal praktijkproeven aangelegd. De uitslagen van deze 

proeven zijn indicatief maar geven wel een duidelijk beeld van de mogelijkheden die ontstaan. 

In samenwerking tussen Pars Graanhandel en Loonbedrijf Joostema zijn in 2012 een aantal 

demonstratieobjecten aangelegd. Op 4 juli 2012 zijn belangstellenden uitgenodigd om de proeven te 

komen bekijken. De opkomst was groot. Voor de precisielandbouw was vooral de fosfaatproef erg 

interessant. 
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Fosfaatbemesting in aardappels 

In een perceel Frieslanders is een vergelijking gemaakt van de opbrengst in stuks en in kilogrammen 

bij verschillende fosfaatgiften. Daarbij is gevarieerd met de hoeveelheid fosfaat: 0, 50, 80 100 en 150 

kg, met de wijze van toedienen: volvelds of in de rij, en met de vorm: vloeibaar (APP) of in korrels 

(P2O5). 

Gegevens: 
 1e monstername 26-6-2012 

2e monstername 3-7-2012 
Joostema, Minnertsga 
Ras Frieslander 
Bemesting 150 kg N/ha 

300 kg K/ha. 
Fosfaat vloeibaar  ATP rijenbemesting 
Fosfaat korrel  P2O5 volvelds 

 
1e monster 1   2   3   4   5   

fosfaat 0 0 50 vlb 50 vlb 100 vlb 100 vlb 150 vlb 150 vlb 
80 
korrel 

80 
korrel 

  stuks kg stuks kg stuks kg stuks kg stuks kg 
> 55 2 0,3 -- -- 5 0,8 -- -- 5 0,8 
50/55 9 0,9 5 0,4 6 0,7 10 1 13 1,2 
45/50 26 2,0 17 1,4 29 2,4 18 1,5 20 1,5 
40/45 19 1,1 30 1,8 22 1,2 40 2,2 27 1,5 
35/45 15 0,6 51 2,0 20 0,9 19 0,7 26 0,9 
28/35 32 0,5 27 0,7 22 0,5 29 0,6 24 0,6 
<28 12 0,1 16 0,2 18 0,1 22 0,2 8 0,1 
                      
stuks 115   146   122   138   123   
kilogram   5,5   6,5   6,6   6,2   6,6 
kg/ha   24.400   28.932   29.332   27.600   29332 

2e monster 1   2   3   4   5   

fosfaat 0 0 50 vlb 50 vlb 100 vlb 100 vlb 150 vlb 150 vlb 
80 
korrel 

80 
korrel 

  stuks kg stuks kg stuks kg stuks kg stuks kg 
> 55 4 0,5 3 0,4 9 1,6 5 0,6 7 1,1 
50/55 12 1,2 13 1,4 18 2,1 10 1 14 1,5 
45/50 17 1,6 27 2,1 14 1,1 23 2 20 1,7 
40/45 30 1,8 25 1,5 18 1,0 31 1,9 33 2,3 
35/45 18 0,7 28 1,2 25 1,1 27 1,1 17 0,5 
28/35 28 0,5 28 0,6 22 0,5 32 0,7 9 0,2 
<28 10 0,1 13 0,1 15 0,1 11 0,1 10 0,1 
                      
stuks 119   137   121   139   110   
kilogram   6,4   6,5   7,5   7,4   7,4 
kg/ha   28.400   28.932   33.330   32.932   32.932 
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Het aantal stuks en de maatverdeling bij de toepassing van 50 kg vloeibare fosfaat  is voor een 

pootgoedteler het meest aantrekkelijk. De conclusie van deze ‘boerenproef’ kan daarom zijn: zonder 

verlies van financiële opbrengst kan door het toepassen van vloeibare rijenbemesting met fosfaat 

met  50% op de fosfaatgift worden bespaard. 

4.3.1 Proefrooien 

Op donderdagavond 9 augustus werd  een bijeenkomst georganiseerd bij Mts. Sijtsma. Alle leden van 

de groep waren aanwezig en zelfs gasten vanuit het buitenland namen kennis van de resultaten. Van 

een aantal aardappelrassen zijn op verschillende momenten proefrooiingen gedaan. Met de 

Smartgrader van Miedema zijn deze gesorteerd, waarna ze in bakjes werden gepresenteerd. Er 

waren grote verschillen in de hoeveelheid knollen per plant en de mate waarin de rassen uit de maat 

groeien, en er ontstond een levendige discussie over de voorspellende waarde van het LAP 

programma en over de invloed die het doodspuitmoment kan hebben op de financiële opbrengst. 

In 2012 zijn er ook proefrooiingen gedaan bij Vogels, Bouma en Brolsma. 

Het moment van proefrooien was in 2012 relatief laat. Soms zijn de monsters drie dagen voor het 

doodspuitmoment genomen, soms zelfs op de dag zelf en soms is er een aantal dagen na het 

doodspuiten nog een monster genomen. Het is van belang om te weten of de aardappel nog iets 

doorgroeit (en daarmee net uit de maat) of juist iets krimpt. 

Het bepalen van de opbrengst zonder allerlei proefrooiïngen blijft de akkerbouwers intrigeren. Het 

goed kunnen bepalen van de eindopbrengst is zowel voor de akkerbouwer als voor de handelshuizen 

een belangrijk onderwerp. Vooral commercieel gezien is het belangrijk, daarnaast levert het ook een 

arbeidsbesparing. 

4.3.2 Fosfaattoediening in de rij 

Drie deelnemers van de Wadden, Hendrik Brolsma, Arjen Bouma en Emile Vogels, hebben ieder op 

hun praktijkpercelen pootaardappelen een rijenbemesting met vloeibare fosfaat (APP) toegepast. 

Daarbij ging het naar schatting om ongeveer 160 ha. De begeleiding werd gedaan door Pars te Sint-

Jacobiparochie. 

 

De resultaten van de proef bij Joostema gecombineerd met de waarnemingen bij de akkerbouwers in 

de praktijk bevestigen de conclusies uit onderzoek in 2009 en 2010 (op proefpercelen door PPO en 

DLV) dat de fosfaatgiften in de vloeibare meststofsystemen veelal tot 50% van de adviesgift kunnen 

worden teruggebracht. De besparing, die kan worden gerealiseerd door het toepassen van vloeibaar 

fosfaat in de rij, geeft de akkerbouwer meer ruimte voor het gebruik van dierlijke mest en/of 

compost. Dit is uiterst belangrijk in verband met het op peil houden van het organische stofgehalte 

van de bodem. 

4.4 Kwantificeren van plaatsspecifieke opbrengstverschillen 

Agrovision heeft aan de NPLG in 2011 en 2012 twee licenties van het CROP-programma ter 

beschikking gesteld. Een onderdeel daarvan, het Loofdodings Advies Programma (LAP), is 

verschillende keren gebruikt om een indruk te krijgen van plaatsspecifieke opbrengstverschillen in 

aardappelen. Ook in 2012 werd bevestigd dat de opbrengstverschillen binnen hetzelfde perceel zeer 

aanzienlijk kunnen zijn.  
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5 Resultaten en conclusies 2012 

• De deelnemers  van precisielandbouwgroep De Wadden realiseerden een besparing op het 

gebruik van fosfaat door een rijentoepassing in aardappelen. 

• De discussie over een universeel kalibratieprotocol voor gewassensoren,  waar op dit ogenblik 

door BLGG AgroXpertus  en PPO aan wordt gewerkt heeft nog geen duidelijke conclusies 

opgeleverd. 

• Voor de praktijk kan een meerwaarde worden gerealiseerd door verschillende soorten bodem- 

en gewasdata gericht te combineren. Deze ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen. 

• De focus van precisielandbouw verschilt per teeltgebied en mogelijk zelfs per bedrijf.  

• De akkerbouw neemt graag kennis van de ontwikkelingen in de precisielandbouw en zoekt dan 

vooral naar directe toepassingen die zichtbaar resultaat leveren en liefst ook een bijdrage aan 

het verbeteren van het rendement. 

• De ervaringen van HWodKa, Spinof en Wiski duiden er op, dat een brede toepassing van PSPM 

vooral gehinderd wordt door het nog ontbreken van bewezen bruikbare (effectieve en 

betaalbare) gewas- en bodemdata (o.a. uit sensorwaarnemingen) en betrouwbare advies- en 

rekenregels om die data in taakkaarten te verwerken. Pionierende akkerbouwers hebben, samen 

met onderzoekers en toeleveranciers, een belangrijke functie in dit ontwikkel- en leertraject. 

6 Wensen voor 2013 

Sensoren 

Verwacht wordt dat de experimenten met de Yara-N sensor bij Duisterwinkel (aardappelen, graan) 

en Claassen (bieten) in 2013 binnen het IJkakker-project kunnen worden voortgezet. 

Agrometius gaat opnieuw proeven doen met de Greenseeker, o.a. bij Duisterwinkel. Doel is het 

bepalen van de hoogte van de 2e en 3e N-gift in graan. Tests in aardappelen vinden elders in 

Nederland plaats; er is geen extra Greenseeker beschikbaar om in het Noorden ook pootgoed te 

onderzoeken. 

Noordam wil in 2013 het experiment met de CropCircle voortzetten, maar dan met de sensoren 

rechtstreeks gekoppeld aan de RTK-GPS. Claassen wil de variabele aansturing van zijn veldspuit 

(Agrifac, werkbreedte 45 meter) verfijnen met behulp van twee extra sets sensoren. Hiermee moet 

het mogelijk worden om per sectie van 15 meter de dosering niet alleen in de rijrichting, maar ook in 

de breedte te variëren. Van Maldegem wil ervaring met de CropCircle opdoen in combinatie met het 

FMX-scherm van Trimble. 

Met het Praktijknetwerk Precisielandbouw is een aantal keren overlegd over een gezamenlijke 

voortzetting van de experimenten met UAV’s. De belangstelling hiervoor is er zeker, maar het is nog 

niet bekend of er financiering voor gevonden kan worden. 

Er bestaat binnen de NPLG behoefte aan meer inzicht in de geschiktheid van de diverse 

vegetatieindexen per gewas of gewasgroep. 
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De wens om met behulp van sensoren real time de opbrengst van aardappels tijdens het 

groeiseizoen in de grond te kunnen vaststellen blijft bestaan. 

Kruislings poten 

Innovaties komen vaak tot stand door samenwerking in het bedrijfsleven. De afgelopen jaren is op 

het bedrijf van maatschap Bierma-Modderman, lid van de NPLG, in Waaxens geëxperimenteerd met 

een nieuw concept om pootaardappelen te telen. HZPC, LTO Noord Projecten, Van Hall Larenstein en 

mechanisatiebedrijf Broekens zijn bij de idee-uitwerking betrokken. In kleine, handmatig aangelegde 

proeven is eerder gebleken dat door een betere plantverdeling over de te poten oppervlakte 

gemiddeld een 10 procent hogere opbrengst gerealiseerd kan worden. Deze methode wordt 

kruislings poten genoemd. Door een subsidie uit de middelen van projectbureau A7Westergo kan het 

systeem nu in 2013 in een praktijksituatie worden getoetst. 

Er wordt geplant in ruggen van 90 cm breed.  In de rug worden twee rijen aardappels gepoot in een 

kruislings verband. Kruislings poten is (waarschijnlijk) een verbetering van de traditionele methode 

van het poten in één rij. Dit nieuwe concept moet nog verder worden ontwikkeld op bedrijfsniveau. 

Naast het streven naar productieverhoging het ontwikkelen en testen van een passende 

mechanisatie een belangrijk aspect. Mocht deze methode aanslaan, dan zal de bestaande 

normalisatie van ruggen met 75 centimeter breedte in de (poot)aardappelsector moeten worden 

aangepast. 

 

Afsluiting project 

In 2013 loopt het project ten einde. Formeel is de projectperiode in december verstreken. De grote 

belangstelling en ook de vele vragen die in de projectperiode zijn opgeworpen – en die zich blijven 

aandienen – hebben het budget al ruim voor die tijd uitgeput. Daarmee is het project succesvol 

gebleken. 

In de toekomst zal het Nordwin College graag weer haar medewerking aan dit type praktijkgerichte 

ontwikkelingen geven. In de eerste plaats omdat op deze wijze invulling wordt gegeven aan de 

ontwikkelingen in de maatschappij. Ontwikkelingen stoppen niet na het verlaten van de 

schoolopleiding, maar hier geldt het motto ‘Leven lang Leren’. 

Een belangrijk bijkomend effect is dat op deze manier ook de studenten in opleiding snel kunnen 

worden geïnformeerd over de veranderingen in de praktijk. 

Een aantal deelnemers van de NPLG heeft plaatsspecifiek werken, het ontwerpen van taakkaarten, 

gewassensing en het uitwisselen van data met het bedrijfsmanagementprogramma langzamerhand 

in de bedrijfsvoering geïntegreerd. Zij zoeken de komende jaren de verdieping om – letterlijk – nog 

gerichter te kunnen sturen. In welke vorm dat het beste kan gebeuren is op dit moment nog niet 

geheel duidelijk. 

Sommige andere leden van de NPLG voelen zich beter thuis bij een minder op ICT georiënteerde 

benadering van (teelt)vraagstukken en hebben hun interesse uitgesproken voor deelname aan de 

activiteiten van de Stichting Veldleeuwerik. Naar verwachting zullen deze bedrijven zich aansluiten 

bij één van de groepen die in 2013 zowel in Groningen als in Friesland zullen worden gevormd. 


