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Deze handleiding beschrijft kort, met een voorbeeld, hoe kopakkers aan een reeds bestaand 

geoptimaliseerd rijpadenpatroon van een rompakker toegevoegd kunnen worden. 

Stap 1: Selecteer een bestaande optimalisatie door: 
• Een perceel te selecteren 

• Een versie van de zijdes te selecteren 

• Een optimalisatie te selecteren 

 

Na deze stap zou het scherm eruit moeten zien zoals in figuur 1. Ter verbetering van de 

zichtbaarheid van de zijdes kan het handig zijn de optie “Toon vertices” uit te zetten (zie figuur 

1). 

 

 

Figuur 1: GAOS scherm na selectie van een optimalisatie. De rode ellips omvat de optie “Toon 

vertices”. 

 

Stap 2: Maak een nieuwe uitvoersessie aan 

Activeer het tabblad “Uitvoersessies” en klik met de muis op de knop  . Hiermee wordt 

een nieuwe uitvoersessie aangemaakt (zie figuur 2). Het is ook mogelijk kopakkers uit een 

bestaande uitvoersessie aan te passen. Selecteer daartoe een bestaande uitvoersessie in het 

tabblad “Uitvoersessies” (voorheen “Sessies”).  
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Figuur 2: Toevoegen van een nieuwe sessie. De groene ellips toont het tabblad 

“Uitvoersessies” (voorheen Sessies); de rode ellips geeft de plaats van de knop voor het 

aanmaken van een nieuwe sessie aan.  

 

Stap 3: Voeg kopakkers toe 

Met de tool onder de knop  kunnen kopakkers worden toegevoegd (zie figuur 3). 

Activeer deze tool en selecteer vervolgens met de muis een zijde van het perceel. Na 

succesvolle selectie hoort het scherm eruit te zien zoals in figuur 3. In het dialoogvenster 

kunnen keuzes gemaakt worden voor: 

• Afstand: dit is de gewenste afstand tussen de kopakker en de gekozen zijde. Indien er 

ruimte ontstaat tussen een natuurakker en de kopakker kan dit resulteren in foutief 

berekende oppervlaktes in stap 4 (hieronder). Om dit te voorkomen kan of in fase 1 van de 

berekeningen (zie: Rijpaden_rompakker.pdf) de natuuraker langs de betreffende zijde 

breder worden gemaakt of moet de afstand tussen de rompakker en de zijde worden 

verkleind. 

• Aantal werklijnen: Het aantal werklijnen in de kopakker. standaard staat deze op het 

aantal werklijnen in een halve spuitbreedte + 0.5, maar dit kan handmatig worden 

aangepast. 

• Type: keuze uit: 

(1) recht maken,  

(2) curve volgen of  

(3) vloeiend maken.  

In geval 1 wordt de referentielijn een rechte (AB-lijn); in geval 2 worden de vertices of 

buigpunten van de gekozen zijde exact gevolgd en in geval 3 wordt een vloeiende lijn door 

deze punten getrokken. In geval 3 zal het vaak nodig zijn de afstand (zie boven) 

handmatig aan te passen totdat de referentielijn op een acceptabele afstand van de zijde 

komt te liggen. 
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Figuur 3: Toevoegen van een nieuwe kopakker. De rode ellips toont de knop voor de tool 

kopakker toevoegen; de groene ellips omvat het dialoogvenster van deze tool. 

 

In een uitvoersessie kunnen meerdere kopakkers worden toegevoegd door opnieuw de tool te 

activeren, een zijde te selecteren en de gewenste keuzes in te geven. Bij n zijdes kunnen n-1 

kopakkers opgegeven worden. Na het drukken op OK wordt een kopakker aangemaakt en 

wordt automatisch een nieuwe versie van deze uitvoersessie aangemaakt (stap 4). 

Na succesvolle voltooiing van een versie van een uitvoersessie zijn de aangemaakte kopakkers 

zichtbaar in het scherm, zoals in figuur 4. Indien dit niet het geval is wordt aangeraden de 

meldingen te raadplegen en contact op te nemen met Sytze de Bruin (Sytze.deBruin@wur.nl). 

Aan de hand van het optimisation ID, dat te vinden is op het tabblad “Algemeen” kan het 

probleem worden opgespoord en misschien worden verholpen. Kopieer deze ID  en het ID van 

de sessie a.u.b. in de mail aan Sytze. 

 

   NB  Bestaande kopakkers kunnen worden aangepast door de procedure van stap 3 

opnieuw te doorlopen. Kopakkers kunnen verwijderd worden door in deze stap het 

keuzehokje “Verwijderen” aan te vinken via stap 3. Van bewerkte kopakkers 

(bewerken referentielijnen of curve fitting zie stap 5 en 6) kunnen alleen het aantal 

werklijnen aangepast worden via stap 3. 
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Figuur 4: Twee succesvol toegevoegde kopakkers. De rode ellips toont het tabblad “Algemeen” 

waar ingeval van problemen het optimisation ID kan worden gevonden. De patronen voor 

rompakker en kopakkers worden over elkaar afgebeeld, dit komt natuurlijk niet overeen met 

de werkelijke manier van bewerken. 

 

Stap 4: Bereken versie uitvoersessie met oppervlaktes 

De knop  van een geselecteerde uitvoersessie kan gebruikt worden om een nieuwe versie 

van uitvoerreferentielijnen aan te maken en hierbij worden oppervlaktes cultuurakker (Netto 

oppervlakte) en natuurakkers berekend. Dit kan handmatig (nodig voor uitvoersessie zonder 

kopakker) gebeuren door op de knop te klikken maar gebeurt ook automatisch na het 

toevoegen, wijzigen en bewerken (zie stap 5 en 6) van een kopakker. 

 

Na succesvolle berekening is een nieuwe versie van de uitvoersessie met 

uitvoerreferentielijnen aangemaakt en worden deze berekeningen weergegeven op het tabblad 

“Versies uitvoersessie” bij de bovenste, meest recente, versie van de geselecteerde 

uitvoersessie.  

 

Als de berekeningen mislukken, worden de waarden -9999 weergegeven en opgeslagen in de 

database. Ook wordt er een foutmelding in de “Meldingen” toegevoegd. Deze kunnen worden 

geraadpleegd zoals weergegeven in figuur 5. Neem in dit geval contact op met Sytze de Bruin 

(Sytze.deBruin@wur.nl), onder vermelding van het optimisation ID.  

Momenteel zijn er nog een aantal op te lossen problemen die deels met de oriëntatie van zijden 

te maken lijken te hebben en deels met het mislukken van het assembleren van netto perceel 

uit de verschillende referentielijnen. Hier wordt aan gewerkt. 
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Figuur 5: Mislukte herberekening van oppervlaktes. De groene cirkel geeft de plek van de knop 

voor herberekenen van oppervlaktes aan; de rode ellips toont de knop “ Meldingen” en de 

blauwe ellips omvat het dialoogvenster met de meldingen. Optredende fouten hebben een 

melding in de trant van “[….] Failed to execute WPS process [….]”. 

 

 

Stap 5: Bewerk een kopakker referentielijn 
Uitgangspunt is perceel, optimalisatie, uitvoersessie met kopakker. De uitvoersessie is 

geselecteerd en de kopakker met rijpaden is zichtbaar in de kaart. 

 

Met de tool onder de knop  kunnen kopakker referentielijnen worden bewerkt. Activeer 

deze tool en selecteer vervolgens met de muis een kopakker referentielijn. Na succesvolle 

selectie toont de geselecteerd lijn als: 

 

 

Rechtsboven in de kaart verschijnen een aantal knoppen: 
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• Met knop 1 (undo) kan steeds 1 stap terug gegaan worden in de bewerkingen die gedaan 

zijn. 

• Met knop 2 worden ongedane bewerkingen opnieuw gedaan (redo).  

• Met knop 3 (opslaan) sluit je de bewerkingen af en worden deze opgeslagen in de 

database. Met knop 4 wordt teruggegaan naar de situatie van voor dat een lijn 

geselecteerd werd (refresh). 

 

Linksonder de kaart is een gebruikstip verschenen.  

• Met Ctrl+klik op de lijn wordt een tussenpunt ingevoegd.  

• Met Alt+Klik op een tussenpunt kan deze verwijderd worden. Het begin- en eindpunt kan 

niet verwijderd worden.  

• De punten kunnen versleept worden (met muis klik en vasthouden) waardaar de vorm van 

de lijn wijzigt. 

 

Na het drukken op de knop opslaan wordt de lijn bewaard. Vervolgens wordt automatisch een 

nieuwe versie van de uitvoersessie aangemaakt (stap 4). 

 

Stap 6: Curve fitting van een kopakker referentielijn 
Uitgangspunt is perceel, optimalisatie, uitvoersessie met kopakker. De uitvoersessie is 

geselecteerd en de kopakker met rijpaden is zichtbaar in de kaart. 

 

 

Met de tool onder de knop  kunnen kopakker referentielijnen zodanig worden bewerkt 

dat een lijn gebogen aansluit op de aanliggende lijn (veelal van de rompakker).  

 

Activeer deze tool. Linksonder de kaart verschijnt een gebruikstip.  
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Selecteer met de muis een kopakker referentielijn. De geselecteerde referentielijn wordt 

weergegeven als hieronder: 

 

 

 

Klik met de muis op 1 van de 2 uiteinden (begin- of eindpunt) van de referentielijn.  

 

NB Om te zien of het curve fitting proces gaat lopen kun je het meldingen scherm openen 

door op het woord “meldingen” rechtsonder de kaart te klikken. Verschuif dit scherm 

zodanig dat het je werkzaamheden niet hindert. Soms ‘snapt’ de cursor niet goed naar 

een punt en helpt het om de muis even te bewegen en opnieuw op het gewenste punt 

te klikken. 

 

Na een succesvolle selectie van een uiteinde wordt het proces om de lijn gebogen aan te 

sluiten op de aanliggende lijn gestart. Na curve fitting wordt automatisch een nieuwe versie 

van de uitvoersessie aangemaakt (stap 4). 

 

In dit voorbeeld is het bovenste punt gekozen:  
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Indien de curve fitting op een andere punt van de lijn (waar deze nu op aansluit) dient te 

eindigen dan moet de kopakker referentielijn eerst bewerkt worden (zie stap 5) om het  

eindpunt te verleggen: 

 
 

Vervolgens kan curve fitting toegepast worden zoals hiervoor beschreven is: 

 


