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Inleiding 
In dit verslag wordt een beknopt overzicht gegeven van de resultaten van het project ‘Van 

precisielandbouw naar beslissingsondersteunende techniek’ in 2010 van de Noordelijke 

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

precisielandbouw die tussen 2002 en 2004 werden opgericht in het pootaardappel telend gebied van 

Friesland en Groningen: Spinof, De Wadden en Het Hogeland.   

Na een intensieve periode van voorbereiding van meer dan een jaar, is in 2010 het gezamenlijke 

projectvoorstel van de stichtingen voor precisielandbouw door de provincie Groningen gehonoreerd. 

Groningen vertegenwoordigt in deze tevens de provincie Fryslân en de Europese Unie. Ook diverse 

private partijen hebben in de loop van het jaar toezeggingen gedaan: LTO Noord projectenfonds, de 

Rabobanken Noord Groningen en Noordenveld-West Groningen, KIZ en RWE dragen financieel bij. 

Als projectuitvoerder is AOC Friesland gemachtigd, terwijl de inhoudelijke coördinatie berust bij Dirk 

Osinga van AOC Friesland in Leeuwarden en Marleen Lamain van Weister Klap Advies in Wehe-Den 

Hoorn. 

Het project loopt van januari 2010 tot en met december 2013. 

 

 

 

 

Samen met Mechanisatiebedrijf Mijno van Dijk uit Sint-Annaparochie is het samenwerkingsverband 

van Spinof, De Wadden en Het Hogeland mede initiatiefnemer in het landelijke Programma 

Precisielandbouw (PPL) van het Ministerie van ELI, waardoor tevens bijgedragen wordt aan officieel 

landelijk onderzoek naar en de bredere verspreiding van precisielandbouwtechnieken. 

Meer informatie over het Programma Precisielandbouw is te vinden op de website: www.pplnl.nl. 

  

http://www.pplnl.nl/
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Algemene doelstellingen 
Het project sluit aan op de resultaten die in eerdere projecten in de periode 2002 – 2008 werden 

bereikt. De technisch-economische doelstelling 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. 

Anders dan de eerdere projecten heeft het nieuwe project ook een expliciete kennisdoelstelling, 

namelijk: 

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.   
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Organisatie 
AOC Friesland Cursus- en Contractactiviteiten is formeel de uitvoerder van het project. Aanvankelijk 

was het de bedoeling om een overkoepelende beheersstichting op te richten, maar dit stuitte op 

bezwaren bij de besturen van de bestaande stichtingen (onder meer ten aanzien van 

bestuursaansprakelijkheid) en dreigde veel extra administratie met zich mee te brengen. De huidige 

constructie is een praktische oplossing, waarmee het oprichten van een overkoepelende stichting en 

de bijbehorende problemen worden vermeden. 

De afzonderlijke stichtingen hebben alle een getekende overeenkomst met AOC-C Friesland. Van 

iedere precisielandbouwgroep is er één vertegenwoordiger van het bestuur die op gezette tijden 

overlegt met de projectleiding. Namens AOC Friesland is Dirk Osinga aanspreekpunt en projectleider. 

Marleen Lamain van Weister Klap Advies is eveneens projectleider en in vrijwel alle gevallen 

betrokken als agronoom. 

Bij de drie stichtingen zijn ongeveer 40 akkerbouwers en toeleverende bedrijven betrokken. 

Achtergrond 
Met behulp van traditionele (bijvoorbeeld grond- en gewasmonsters) en innovatieve technieken 

(met name remote en near sensing) kunnen productiviteitsverschillen binnen percelen steeds 

nauwkeuriger in kaart worden gebracht. Sinds er aan het begin van dit millennium mogelijkheden 

ontstonden om met GPS-coördinaten de verkregen gegevens locatie-specifiek vast te leggen, is de 

ontwikkeling van precisielandbouwtechnieken in een stroomversnelling geraakt. 

In de eerste jaren van hun bestaan hebben de stichtingen vooral geïnvesteerd in bodemkartering 

(o.a. het met behulp van ‘De Mol’ meten van lutum en organische stof en het bepalen van afgeleide 

waardes voor o.a. mineralen), in meetapparatuur (opbrengstbepaling van graan tijdens het 

maaidorsen), in het aanpassen van bestaande machines voor de eerste experimenten met variabele 

toepassingen (kunstmest strooien, spuiten, poten, compost verspreiden) en in het aanbrengen van 

verbeteringen in software (bijvoorbeeld het ondervangen van de te lange reactietijd van de 

pootmachine door de GPS-coördinaten te manipuleren). 

Inmiddels wordt aangenomen dat precisielandbouw een bijdrage kan leveren aan een hogere, 

gelijkmatiger opbrengst en een uniformere kwaliteit. Het lijkt ook goed mogelijk om te besparen op 

het gebruik van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen per eenheid product. Een daling van de 

input per hectare ligt evenwel niet direct voor de hand. Als precisielandbouw leidt tot een hogere 

opbrengst per hectare, zullen de extra mineralen en organische stof die hierbij nodig zijn, namelijk 

moeten worden gecompenseerd om de bodem in een goede conditie te houden. Het (plaatselijk) 

verbeteren van de bodemkwaliteit en het duurzaam in stand houden ervan is voor de leden van de 

Noordelijke Precisielandbouwgroep in de nieuwe projectperiode een basisthema. 

Het onderzoek naar de effecten van variabel planten van aardappelen op de opbrengst en sortering 

heeft in de periode 2004 – 2009 interessante resultaten opgeleverd. Samen met Mechanisatiebedrijf 

Miedema werd hiervoor een nieuwe vierrijige Structural plantmachine ontwikkeld. Inmiddels leveren 

ook andere fabrikanten machines die variabel kunnen planten. Een officiële landelijke proef werd in 

2009 helaas niet door het Productschap Akkerbouw gehonoreerd, maar de NPLG zet het onderzoek 

de komende jaren voort. 
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Dat geldt ook voor het onderzoek naar biomassabepalingen met behulp van remote en near sensing 

(respectievelijk via satellietfoto’s en op de trekker of het werktuig gemonteerde gewassensoren). De 

nadruk zal daarbij worden gelegd op een nauwkeuriger interpretatie van de meetresultaten (welke 

meetspectra geven welke informatie) en de praktische toepassing ervan (bijvoorbeeld om real time 

te kunnen bemesten). 

Het gebruik van registratie- en managementprogramma’s als onderdeel van precisielandbouw staat 

nog in de kinderschoenen. De afgelopen jaren is gebleken dat het verzamelen, overdragen, uitlezen 

en interpreteren van data allesbehalve eenduidig en storingsvrij verloopt. Dit geldt voor alle niveaus, 

dus zowel voor gebruikers als voor computers en werktuigen. De aandacht ligt op dit ogenblik vooral 

bij het verder doorvoeren van standaardisatie van de aansturing van werktuigen (bijvoorbeeld 

isobus), het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de apparatuur en het vergroten van de 

vaardigheden van eindgebruikers. Vóór er sprake kan zijn van een eventuele doorontwikkeling van 

bestaande systemen tot min of meer autonome vormen van beslissingsondersteuning, zal nog een 

aantal landbouwkundige vragen moeten beantwoord. Zo bestaat de neiging om een achterblijvend 

gewas te repareren met stikstof, waarbij voorbij wordt gegaan aan mogelijke andere oorzaken (zoals 

een tekort aan sporenelementen). 

Uitvoering 
De hiervoor beschreven onderwerpen worden tussen 2010 tot en december 2013 uitgediept door 

middel van praktijkproeven die Spinof, De Wadden en Het Hogeland in eigen beheer uitvoeren. 

Op de volgende pagina’s staat per stichting een beschrijving van de proef en het resultaat over 

teeltjaar 2010.  
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Spinof 

Plaatsspecifiek planten/fosfaatbemesten in pootaardappelen in één werkgang 

Beschrijving 

Het groeiseizoen voor pootaardappelen is kort. Om voldoende kilo's te krijgen is dan ook een snelle 

gewasontwikkeling gewenst. Voor pootaardappelen is de fosfaatvoorziening daarbij een belangrijke 

factor. Per 1 januari 2010 is een nieuwe fosfaatwetgeving van kracht geworden. Voortaan is de 

hoeveelheid fosfaat die in de bodem aanwezig is, bepalend voor de hoeveelheid fosfaat die via 

bemesting mag worden toegediend: hoe hoger de bodemvoorraad, hoe lager de bemesting. 

Precisiebemesting kan ertoe bijdragen dat het fosfaat dat mag worden toegediend, op de plaatsen 

komt waar dat het meest nodig is: op de perceelsgedeeltes waar de fosfaattoestand het laagst is, en 

zo dicht mogelijk bij de plant. 

De sortering van pootaardappelen wordt voor een belangrijk deel bepaald door het aantal planten 

per hectare. Hoeveel planten er nodig zijn, verschilt per ras. Daarnaast is er een relatie met de 

zwaarte (het lutumgehalte) van de grond: hoe zwaarder de grond, hoe meer knollen er per meter 

nodig zijn. In het noordelijk kleigebied komen vaak op één perceel grote verschillen voor in de 

zwaarte van de grond. Door het aantal geplante knollen daarbij aan te passen, zou in principe een 

regelmatiger gewas met een betere sortering gerealiseerd kunnen worden.  

Partner 

Grimme, een leverancier van pootmachines, wil zijn machines geschikt maken om tijdens het poten 

het aantal geplante knollen te variëren en tegelijkertijd de fosfaatbemesting aan te passen aan de 

hoeveelheid fosfaat in de bodem. Het gaat daarbij vooral om softwarematige aanpassingen. 

Resultaat 

In 2010 was de voorbereidingstijd te kort om  beide  methodes in één werkgang uit te voeren en zijn 

de bewerkingen afzonderlijk uitgevoerd. Machinefabrikant Grimme is echter vol vertrouwen dat dit 

in 2011 wel gaat lukken.  

Variabel planten heeft in de proef een betere opbrengst opgeleverd, zowel in kilogrammen als in 

geld uitgedrukt. Dit wordt vooral duidelijk als rekening gehouden wordt met de natuurlijke variatie in 

opbrengend vermogen van de verschillende perceelsgedeeltes. Ook het effect van fosfaat aan de 

basis was positief, zij het minder uitgesproken dan dat van een variabele plantafstand. 

Van deze proef is een uitgebreid verslag beschikbaar. De proef zal in 2011 worden herhaald, waarbij 

variabel planten en variabel fosfaat toedienen in één werkgang wordt uitgevoerd. 
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De Wadden 

Bepalen optimaal loofvernietigingsmoment in pootaardappelen 

Beschrijving 

Het juiste moment van loofdoding is in de pootgoedteelt zeer belangrijk voor de uiteindelijke 

(financiële) opbrengst. Het is de kunst om de groei van het gewas te stoppen als het aantal kilo’s in 

de dure maten zijn optimum heeft bereikt. De variatie in onder andere weersomstandigheden, 

perceelseigenschappen en aardappelrassen zorgt ervoor dat het optimale loofdoodtijdstip per jaar 

en per gewas verschilt. De gangbare methode bestaat uit het nemen van enkele monsters per 

perceel en daar de maatverdeling van te bepalen. Deze methode heeft de volgende beperkingen: 

 het is niet duidelijk in hoeverre het monster representatief is voor de rest van het perceel; 

 het is lastig in te schatten hoeveel groei er nog plaatsvindt, zowel vóór als (afhankelijk van de 

methode) na het loofvernietigen. 

Het doel van De Wadden is om een praktische methode te ontwikkelen, gericht op het 

vereenvoudigen van de bemonstering en het vergroten van de nauwkeurigheid. De doelstelling is het 

verhogen van de financiële opbrengst van pootgoedgewassen met 5 tot 10% in de komende 3 jaar. 

Behalve naar de traditionele manier van bemonsteren d.m.v. proefrooien, zal tevens gekeken 

worden naar eventuele nieuwe mogelijkheden van onderzoek m.b.v. sensoren. 

Partner 

Sensor Universe en de NOM hebben Medusa Explorations uit Groningen ingeschakeld om een test uit 

kon voeren met drie verschillende bodemsensoren in Friesland en in Flevoland. 

Resultaat 

Op drie velden met verschillende textuur en aardappelhoeveelheden in twee provincies zijn met drie 

verschillende radarantennes (2 GHz, 750 MHz, 300 MHz) metingen uitgevoerd en proefrooiingen 

gedaan. In de radarbeelden zijn de aardappelen zoals verwacht niet direct visueel waarneembaar. 

Daarom is met statistische reflectieanalyse bepaald of er rekenkundige verschillen in de radardata 

aanwezig zijn die kunnen duiden op de aanwezigheid en de verschillen in aanwezigheid van 

aardappelen in de rug. In de data zijn trends waargenomen die kunnen duiden op verschillen in de 

hoeveelheid aardappelen in een rug, verschillen in vochtgehalte of verschillen in de textuur van de 

bodem. In een eventueel vervolgonderzoek is het dus van belang om textuur- en vochtverschillen in 

de bodem uit te sluiten of er rekening mee te houden in de analyse van de data. 

Van deze proef is een uitgebreid verslag beschikbaar. In 2011 wordt de radarproef niet herhaald, 

maar zal het onderzoek naar het juiste doodspuitmoment in pootgoed eerst worden voortgezet 

m.b.v. de rekenmodule van Agrovision en in consumptieaardappels met gewassensoren en een op 

basis daarvan aangepaste dosering loofdoodmiddel. 
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Het Hogeland 

Sensormetingen van grond en gewas en dataverwerking in Farmworks. 

Beschrijving 

Er komen steeds meer mogelijkheden om grond en gewas te meten. Met name het aanbod aan 

sensoren groeit snel. In hoeverre zijn de resultaten van deze metingen betrouwbaar en bruikbaar 

voor akkerbouwers? Om een antwoord op deze vraag te krijgen, zijn op één van de deelnemende 

bedrijven gedurende het teeltseizoen alle gewassen met CropCircle sensoren gescand. De data zijn in 

Farmworks ingevoerd en tot perceelskaarten verwerkt. Op één van de andere deelnemende 

bedrijven is de ondergrond van een perceel met behulp van een penetrometer in kaart gebracht. 

Nadat de data in Farmworks waren ingevoerd, is geprobeerd om er conclusies aan te verbinden. 

Partner 

Mijno van Dijk Mechanisatie heeft voor deze test een set CropCircle sensoren beschikbaar gesteld. 

Resultaat 

Zowel bij de gewasmonitoring als bij het grondonderzoek met de penetrometer bleek dat de 

methodes nog niet zo gebruiksvriendelijk zijn dat akkerbouwers er zonder meer mee kunnen werken. 

Het gaat dan vaak om ogenschijnlijk simpele zaken. Zo vond de gebruiker van de CropCircle het 

kennelijk lastig om het juiste moment te bepalen voor het in- en uitschakelen van apparatuur (wat 

eigenlijk ook geen wonder is: een trekkercabine doet qua hoeveelheid apparatuur soms aan de 

cockpit van een straaljager denken) met als gevolg dat regelmatig ook het erf, paden en bermen 

werden gescand. Bij de gegevensverwerking leverde dit vervuilde data en extra werk op. Bij de 

penetrometer bleek het opslaan van de data in het juiste formaat een probleem. Dat is een kwestie 

van één knopje in een andere stand zetten, maar wanneer dat achterwege blijft, zijn de data 

onleesbaar. Bovendien was het achteraf erg lastig om te bedenken waar het misgegaan zou kunnen 

zijn. De zaak wordt gecompliceerd doordat er ook ‘echte’ technische problemen vorkomen, die op 

een vergelijkbare manier leiden tot onbruikbare output. Dat was bijvoorbeeld het geval toen één van 

de sensoren van de CropCircle (een set bestaat uit drie sensoren) vervuild was geraakt door grond of 

condens. Eén van de drie datakolommen in het outputbestand bevatte daardoor ‘onmogelijke’ 

waardes, maar alleen een meer ervaren of specifiek in ICT geïnteresseerde gebruiker zal zo’n patroon 

snel herkennen. 

Als de output ‘ICT-technisch’ correct is, staat daarmee de landbouwkundige bruikbaarheid nog niet 

vast. Bij de gewassensoren ontstond in 2010 bijvoorbeeld discussie over de vraag welke vegetatie-

index (NDVI of WDVI) het beste beeld geeft van de gewasconditie. Ook bleek dat een WDVI of NDVI 

die (correct) gemeten is met een apparaat van het merk A, vaak niet vergelijkbaar is met de WDVI of 

NDVI gemeten met een apparaat van het merk B. 

De verwachtingen ten aanzien van sensoren zijn hooggespannen, naar het zich laat aanzien met 

reden. Er is echter nog een heel traject te gaan vóór ze door een grote groep gebruikers met succes 

benut kunnen worden. Begin 2011 is een ICT-cursus voor leden van de NPLG gepland, waarbij 

aandacht aan sensortechnologie en bedrijfsmanagement- en registratieprogramma’s wordt besteed. 

Het experiment van Het Hogeland zal in 2011 worden voortgezet. 
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PPL 

Adviesregel pootaardappelen 24, een toets in de praktijk van de werking van stikstof bijbemesten 

op basis van gewasreflectie metingen in pootaardappelen 

Beschrijving 

Samen met diverse andere PPL-initiatiefnemers is in 2010 een adviesregel in de praktijk getoetst voor 

het bijbemesten van aardappelgewassen met stikstof op basis van gewasreflectiemetingen. Voor de 

NPLG was het van groot belang dat pootaardappelen in de toets werden meegenomen. Behalve een 

praktijkperceel van de maatschap Claassen in Vierhuizen werd bij dit onderzoek ook een proef 

betrokken van HZPC op de proefboerderij Kollumerwaard. Op locaties elders in Nederland vond 

onderzoek plaats in tafelaardappelen, zetmeelaardappelen en frietaardappelen. Door een slimme 

combinatie kon voor tal van rassen worden vastgesteld dat het groeimodel klopte. De uitvoering van 

deze proef was in handen van PPO-Lelystad. 

De resultaten voor pootgoed zijn vastgelegd in PPO nr. 3250189710, ‘Adviesregel pootaardappelen 

24’. De verwachting is dat het onderzoek, na het uitvoeren van een herhalingsonderzoek, zal leiden 

tot een betrouwbaar gewasgroeimodel. De opdracht voor deze herhaling, die in 2011 zal 

plaatsvinden, is onlangs door het Ministerie van ELI gegund aan PPO in Lelystad. Het betreft hier een 

budget van € 12.490. 

Het verslag PPO nr. 3250189710 is beschikbaar voor geïnteresseerden. 
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En verder… 
…wordt sinds 2008 op het bedrijf van een aantal akkerbouwers planmatig gewerkt aan het 

optimaliseren van de opbrengst door middel van diverse bodemverbeterende maatregelen. 

Daarvoor hebben ze elk één perceel beschikbaar gesteld. Maatregelen kunnen zijn het aanpassen 

van de drainage, het verbeteren van de ligging, het toepassen van compost, gips, PRP, telen van 

groenbemesters, opsporen en doorbreken van storende lagen, en dergelijke. De verwachting is dat 

er na vijf jaar structurele verbeteringen aangetoond kunnen worden. 

Opvallend is dat de deelnemers veel meer aandacht hebben gekregen voor de bodemkwaliteit. 

Bodem, klimaat en ondernemerschap zijn de drie belangrijkste voorwaarden om tot een goed 

resultaat te komen. Met de veranderende klimaatomstandigheden is aandacht voor de beide andere 

aspecten van extra groot belang. 

Kennisverwerving 
De Noordelijke Precesielandbouwgroep werkt graag samen met anderen. De inzet van de groep  is 

om, door een combinatie van praktische kennis en moderne technologie, toepassingen voor de 

primaire sector te ontwikkelen. Deze zijn gericht op een betere beheersing van het bedrijfsproces en 

verhoging van het rendement (zowel economisch als ecologisch en arbeidstechnisch). Bij de start van 

het project is daarom bewust gezocht naar bedrijven die deze kennis kunnen en willen inbrengen. 

Geconstateerd is dat er via dit netwerk al vele nieuwe contacten zijn ontstaan die voor het vervolg 

van dit project zeer waardevol kunnen zijn. 


