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Optimalisatie rijpadenpatroon voor de rompakker met GAOS v3 

Sytze de Bruin, versie 1 februari 2011 

Inge La Rivière, bijgewerkte versie, 16 december 2011 

 

 

Deze handleiding beschrijft kort, met een voorbeeld, het optimaliseren van een 

rijpadenpatroon van een rompakker met GAOS v3. De handleiding van GAOS v2 is bewerkt en 

hierbij zijn niet alle schermprint opnieuw genomen. Het kan daarom zijn dat hier verschillen 

geconstateerd worden. 

 

Optimalisatie van een volledig rijpadenpatroon verloopt in twee fasen. De eerste fase, die 

beschreven wordt in deze handleiding, betreft het optimaliseren van het rijpadenpatroon voor 

de rompakker. Daarbij wordt een recht patroon van parallelle rijpaden in combinatie met 

eventuele natuurakkers zodanig in het perceel gepast dat het beste saldo wordt verkregen. De 

tweede fase betreft het toevoegen en bewerken van kopakkers aan het rijpadenpatroon voor 

de rompakker. Deze tweede fase wordt beschreven in de handleiding 

“Toevoegen_kopakkers_v3.pdf”.  
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Stap 1: Inloggen en selecteren bedrijf 
Surf naar de GAOS site en probeer in te loggen log met de u verstrekte gegevens.  

Voor inloggen hoort het scherm eruit te zien zoals in figuur 1 (in versie 3 zijn de lagen en 

processen gewijzigd).  Alle opties met “WFS”, “WMS” en “WPS” evenals “Gebruikers” dienen 

groen gevinkt te zijn. Pas na inloggen wordt ook de optie “Bedrijven” actief (zie figuur 2). 

Indien één van de groene vinkjes in de figuren 1 en 2 ontbreekt is er wat mis met de server. U 

kunt het dan later opnieuw proberen en als het in tweede instantie nog steeds niet lukt contact 

opnemen met Sytze de Bruin (Sytze.deBruin@wur.nl). 

 

 

Figuur 1: GAOS scherm vóór inloggen. Indien één van de groene vinkjes in deze figuur 

ontbreekt, is er wat mis op de server.  

 

 

Na inloggen kan een bedrijf geselecteerd worden zoals aangegeven in figuur 2. Door de eerste 

letter van het bedrijf in te typen wordt deze zichtbaar in de drop-down list. 
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Figuur 2: GAOS scherm na inloggen. De optie “Bedrijven” is nu ook actief (rode ellips) en er 

kan een keuze gemaakt worden voor het bedrijf waarvoor een optimalisatie gedraaid gaat 

worden (groene ellips). 

 

Stap 2: Selecteren perceel en meten afstanden 

Selecteren perceel 

Na selectie van een bedrijf worden de percelen behorend bij dat bedrijf zichtbaar zoals 

aangegeven in figuur 2. Ook alle ingemeten obstakels en andere puntobjecten (bijvoorbeeld 

een dam die als twee punten is ingemeten) die zich binnen het geselecteerde gebied bevinden 

worden getoond (als rode punten) in het kaartbeeld. 

Een perceel kan nu geselecteerd worden via “thematische selectie” in het frame linksonder of 

via grafische selectie met de selectieknop  (zie ook figuur 3). 

Afstanden meten 

Afstanden kunnen gemeten worden via de knop .  Na keuze van de knop verschijnt er een 

keuze in de kaart voor willekeurige afstand meten, of 

afstand loodrecht meten op zijde perceel of 

referentielijn. Bij keuze loodrecht op zijde perceel meet 

deze tool een afstand loodrecht op de dichtstbijzijnde 

zijde van het geselecteerde perceel tot de positie van 

de cursor. Bij de keuze loodrecht op referentielijn 

meet de tool afstanden tot de dichtstbijzijnde 

referentielijn van het geselecteerde perceel; deze 

lijnen zijn pas beschikbaar na het runnen van een optimalisatie. De maximaal te meten 

afstand bedraagt 100 meter. 
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Figuur 3: Selectie van perceel en meten van afstanden. Thematische selectie geschiedt door in 

het frame linksonder te klikken (groene ellips); grafische selectie kan met de knop aangegeven 

met de rode cirkel. De tool voor het meten van afstanden loodrecht op een zijde van het 

perceel is met de blauwe cirkel aangegeven; het resultaat van de meting wordt weergegeven 

linksonder van de grote kaart (blauwe ellips). 

 

Stap 3: Bewerken van zijdes  

Met de tool onder de knoppen  en  (zie figuur 4) kunnen zijdes respectievelijk 

worden gesplitst of samengevoegd. Elke handeling resulteert in een nieuwe versie van de 

zijdes en alle zijdeversies worden opgeslagen in de database. (Ongebruikte zijdeversies kunnen 

later weer opgeruimd worden.) 

Het splitsen van een zijde geschiedt door de tool te activeren via de knop  en vervolgens 

op een zijde te klikken nabij het punt waar de splitsing moet plaatsvinden. 

Om zijdes samen te voegen wordt de knop  geactiveerd en wordt door de rechter 

muisknop ingedrukt te houden een rechthoek getrokken rondom de plaats waar zijdes moeten 

worden samengevoegd (zie figuur 4). 

Het is waarschijnlijk handig tijdens bovenstaande bewerkingen de legendaoptie “Toon vertices” 

te activeren (zie figuur 4). Vertices zijn de start-, eind- en buigpunten van lijnen. Als deze 

optie niet zichtbaar is kan de legenda uitgeklapt worden door op de  + van “Toon legenda” te 

drukken. Om de legenda opnieuw te verbergen drukt u op de knop  −  “Verberg legenda” (zie 

figuur 4). 
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Figuur 4: Bewerken van zijdes. Tijdens deze bewerkingen kan het handig zijn de vertices van 

zijdes te tonen (groene cirkel). Gebruik voor het tonen of verbergen van de legenda de knop in 

de oranje cirkel. De knoppen voor splitsen en samenvoegen van zijdes zijn aangegeven met 

rode en blauwe cirkels, respectievelijk. Voor het samenvoegen van zijdes wordt een rechthoek 

getrokken rondom de plaats(en) waar zijdes moeten worden samengevoegd (blauwe ellips). De 

bruine ellips toont zijdeversies t.b.v. stap 4. 

 

Stap 4: Ingeven van optimalisatieparameters 
Optimalisaties door GAOS worden aangestuurd door waarden voor breedtes van de bewerking 

en de spuit, de kosten van keren, het saldo van het gewas en de betaling van akkernatuur en 

instellingen voor de zijdes op te geven. Daarnaast zijn er nog geavanceerde instellingen, maar 

deze zijn momenteel deels geïmplementeerd en we raden aan hier niet aan te sleutelen. Voor 

het ingeven van de optimalisatieparameters moet de gewenste zijdeversie geselecteerd worden 

in het frame linksonder (zie bruine ellips in figuur 4). 

Het aanmaken van een optimalisatie gebeurt met de knoppen  die zich linksonder in 

het scherm bevinden. De linkerknop maakt een nieuwe optimalisatie aan, de rechterknop 

kopieert een bestaande optimalisatie. Sla instellingen na het invoeren van parameters op met 

de knop “Opslaan” onder in het scherm. 

 

Breedtes 

Op het tabblad “Breedtes” (zie figuur 5) worden machine-breedtes ingegeven. 

Standaardwaarden zijn 3.0 meter voor de bewerking (bijvoorbeeld poten) en 39 meter voor de 

spuit. Deze laatste waarde is alleen van belang voor het automatisch labelen van de 

spuitgangen. De standaardwaardes kunnen handmatig worden aangepast. Met de knop 

“Opslaan” worden keuzes ingevoerd in de database. 
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Figuur 5: Tabblad “Breedtes”. 

 

Financiën (zie figuur 6) 

De standaard op dit blad aangegeven kosten voor keren worden vooral bepaald door het 

teeltvrij laten van een werkgang tussen de rompakker en de kopakkers in de aardappelteelt 

(consumptieaardappelen). De standaardwaarde is berekend uit KWIN 2005 en gelden per 

werkgang.  

Item “Kosten weglaten” komt overeen met het saldo van het gewas. De standaardwaarde is de 

in KWIN 2005 vermelde waarde voor consumptieaardappelen en is in euro per vierkante meter. 

Met “Subsidie” wordt de betaling voor de natuurakker in euro per vierkante meter bedoeld.  

 

 

Figuur 6: Tabblad “Financiën”. 

 

Zijdes 

Een geselecteerde zijde wordt in rood aangegeven in het kaartbeeld. Het is wellicht handig de 

optie “Tonen vertices” in de legenda te deactiveren (zie figuur 7). 

Voor elke zijde behorende bij de geselecteerde zijdeversie dienen de volgende gegevens 

worden aangegeven: 

• Meenemen in de optimalisatie: alleen als deze is aangevinkt kunnen de overige keuzes 

ingegeven worden. Indien niet aangevinkt wordt de betreffende zijde niet gebruikt in de 

bepaling van te testen hoeken (richtingen) voor de optimalisatie. Ook kunnen er dan geen 

natuurakkers of teeltvrije zones langs deze zijde worden gespecificeerd. 

• Voorkeursrichting: aanvinken als er voorkeur is voor bewerking parallel aan de 

geselecteerde zijde. Momenteel wordt een bewerking loodrecht op de aangegeven zijde 

ook berekend. Wellicht komt dit te vervallen in de uiteindelijke versie.  

• Minimale breedte: dit is de minimaal gewenste breedte (in strekkende meters) van een 

natuurakker of teeltvrije zone langs de geselecteerde zijde.  

o Aangezien een teeltvrije zone geen positief saldo heeft probeert GAOS deze zo 

klein mogelijk te maken. Hierdoor zal een teeltvrije zone langs een korte zijde 

breder worden dan langs een lange zijde. Als dit niet gewenst is kan de teeltvrije 

zone langs de lange zijde breder ingesteld worden. 
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o Als langs een zijde een kopakker komt (in fase 2) is het raadzaam de minimale 

breedte ruim te nemen. In fase 2, bij het toevoegen van kopakkers kan een 

eventueel te brede natuurakker wel versmald, maar niet verbreed worden. 

Eventuele ruimte tussen een natuurakker uit fase 1 en een kopakker uit fase 2 

wordt niet benut en kan resulteren in foutieve oppervlaktes. 

• Maximale breedte: dit is de maximaal gewenste breedte van een natuurakker langs de 

geselecteerde zijde. Alleen relevant voor natuurakkers. De maximale breedte dient groter 

of gelijk te zijn aan de minimale breedte. De applicatie geeft dit aan en accepteert geen 

maximale waarde die kleiner is dan de minimale waarde. 

o Afhankelijk van instellingen en perceelsvorm kan het voorkomen dat GAOS een 

teeltvrije zone tussen een natuur- en de cultuurakker berekent. Om dit te 

voorkomen kan de maximale breedte van de natuurakker worden vergroot. 

• Soort rand: opties: geen, akkerrand (natuurakker) of teeltvrije zone, te kiezen uit menu. 

 

 

Figuur 7. Ingeven van eigenschappen voor de zijdes. De groene cirkel toont de geselecteerde 

zijde. Het is wellicht handig de optie “Tonen vertices” in de legenda te deactiveren (rode 

cirkel). De blauwe ellips toont de knop “Opslaan” waarmee de gemaakte keuzes worden 

opgeslagen in de database. 

 

Sla de gemaakte keuzes op in de database m.b.v. de knop “Opslaan” (figuur 7). Hierdoor wordt 

het mogelijk eerder gespecificeerde optimalisaties opnieuw te draaien of aan te passen. De 

optimalisatie kan verwijderd worden met de knop . Er wordt om een bevestiging gevraagd. 

 

Stap 5: Run optimalisatie 
Na opslaan van de optimalisatieparameters kan de optimalisatie worden geactiveerd door 

klikken op de  knop zoals aangegeven in figuur 8. Na enkele tientallen seconden tot enkele 

minuten dienen de werkgangen en spuitgangen te worden getoond in het kaartbeeld. Als dit 

niet gebeurt zouden er meldingen moeten verschijnen onder de knop “Meldingen” (zie figuur 

9). Meldingen van het type FeatureAttribute … not found zijn onbelangrijk (gevolg 

van onvolledige gegevens in de database, nog van vorige versie GAOS), maar meldingen in de 
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trant van … Failed to execute WPS process … wijzen op echte fouten.  U kunt dan 

contact opnemen met Sytze de Bruin (Sytze.deBruin@wur.nl) onder vermelding van de 

optimalisation ID die op het tabblad “Algemeen” gevonden kan worden (zie figuur 9, de code 

kan worden gekopieerd via het klembord). 

 

     NB Optimalisatieparameters van een bestaande optimalisatie kunnen worden aangepast. 

Als de betreffende aanpassingen worden opgeslagen (figuur 7) kan de optimalisatie 

opnieuw worden berekend met behulp van de  knop (figuur 8). Eventuele 

kopakkers (fase 2) kunnen worden hergebruikt. 

 

 

Figuur 8: Activeren van een optimalisatierun (blauwe cirkel). 

 

 

Figuur 9: Meldingen (blauwe ellips) en Optimisation ID (rode ellips) die kunnen helpen bij het 

oplossen van problemen. De groene ellips toont de knop voor het aanpassen van spuitgangen. 

 

Stap 6: Aanpassen van de spuitgangen 
Als een optimalisatie succesvol is worden spuitgangen automatisch aan de hand van de 

spuitbreedte berekend. De berekende spuitgangen kunnen handmatig worden aangepast met 

behulp van de   tool door op een werklijn te klikken (zie figuur 9). Deze verandert dan 

van een gewone werklijn in een spuitgang of andersom. 


