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Inleiding 
 
Agrifirm Plant werkt al sinds 2008 samen met de telers van WISKI (groep Flevolandse 
akkerbouwers met een focus op precisielandbouw). Harold Zondag te Biddinghuizen 
is één van deze telers en heeft van Agrifirm Plant de gewassensor Yara N-sensor tot 
zijn beschikking. Harold Zondag gebruikt de gewassensor bouwplanbreed en heeft 
inmiddels een schat aan informatie verzameld. Daarnaast heeft Zondag ook veel 
ervaring en kennis in het toepassen van de gewassensor en van de gemeten 
gewasinformatie. Tevens zijn van de percelen van Zondag allerlei andere kaarten 
beschikbaar van verschillende sensoren, zoals opbrengstkaarten, satellietbeelden, 
diverse bodemkaarten, etc. 
In dit project zijn alle historische datasets van de percelen van akkerbouwer Zondag 
verzameld en is een keuze gemaakt  voor de te beoordelen percelen. 
Het doel is om tussen databronnen van meerdere seizoenen, voor een perceel  
wetenschappelijk onderbouwde verbanden te leggen. Hiermee kan worden  
beoordeeld of het mogelijk is om voor percelen uit historische databronnen een 
variabele basis taakkaart te construeren en welke databronnen daarvoor het meeste 
perspectief leveren. 
Het onderzoek  betreft een essentiële stap bij integratie van precisie landbouw in de 
praktijk. 
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Materiaal en methode 
 

Onderzoekgebied 
Van de percelen van Zondag zijn meerderde historische databronnen verzameld. Bij 
de percelen Q29_1, Q29_2, Q28, Wolthuis was van verschillende sensoren data 
beschikbaar, zoals Mijnakker, Terrasphere beelden, N-sensor metingen en 
bodemkaarten van de Soil Company en ALTIC/Dacom soil scan kaarten.  
Hieronder zijn de geanalyseerde percelen weergegeven. 
 

 
Figuur 1: Onderzoeksgebied 
 
Gebaseerd op de bodemkaart van Nederland 1:250 000 is de bodemtypekaart van het 
onderzoekgebied gepresenteerd, welke is weergegeven in figuur 2. 
 

Q29_1 

Q29_2 

Q28_2 

Q28_1 
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Figuur 2: Bodemtypekaart van het onderzoekgebied 

 
Het hoofd bodemtype van de regio is IJsselmeergrond. Het grootste deel van het 
onderzoeksgebied is zavel. Een klein deel van het onderzoeksgebied ligt echter in het 
door de karteringsdienst als  ‘zavel en klei met zand beginnend tussen 25-80 cm’ 
gedefinieerde gebied. Het grondwater zit diep.  
 

Beschikbare data 
Gedurende het groeiseizoen worden door teler Zondag verschillende methoden 
toegepast om plaatsspecifiek een beeld te krijgen van de gewasontwikkeling en 
bodemeigenschappen binnen de percelen. Er is data van verschillende sensoren 
aanwezig, zoals Mijnakker, Terrasphere beelden, N-sensor metingen en 
bodemkaarten van de Soil Company en ALTIC/Dacom soil scan kaarten.  
Gedurende het groeiseizoenen waren er meerdere sensorkaarten van verschillende 
meetmomenten beschikbaar. In dit verslag  zijn de meest representatieve kaarten van 
het actuele gewas weergegeven en geven een betrouwbaar beeld van de variatie in 
gewasontwikkeling binnen een perceel. In de resultaatbeschrijving is een selectie 
weergegeven, in de bijlagen staat een vollediger overzicht met perceelskaarten. 
Niet van ieder jaar waren per perceel dezelfde soorten kaarten van sensoren 
beschikbaar. Hieronder is een overzicht van de sensoren en de beschikbare data per 
jaar weergegeven.  
 
Yara N-Sensor  
Door akkerbouwer Harold Zondag zijn tijdens de gewasbespuitingen metingen 
uitgevoerd met de Yara N-sensor, type ALS (Active Light Source), zie figuur 3. In dit 
verslag zijn de resultaten van de Yara N-sensor met de biomassa kaarten 
gepresenteerd. De variatie in de biomassa is een afspiegeling van de variatie in 
gewasvitaliteit. 

zavel; grondwater diep 

zavel en klei; zand beginnend 
tussen 25 en 80 cm; 
grondwater diep 
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Figuur 3: Yara N-Sensor 
 
Hieronder is een overzicht van de beschikbare data van de Yara N-sensor  per jaar 
weergegeven 
 
In figuur 4 is de biomassa kaart van de Yara N-Sensor gepresenteerd voor het 
perceel Q29_1 in 2008. Het gemeten gewas was aardappel. Op de korte kant 
(noordoostkant) van het perceel stond het ras Franceline en Willem van Oranje en op 
de lange zijde (zuidkant) stond het ras  Linzer Delikatess.  
 
juli 2008 

 
Figuur 4: N-sensor biomassakaart van het aardappelperceel (Q29_1) in 2008 
 

Ras: Linzer  Delikatess 

Ras: Willem van 
Oranje 

Ras: Franceline 
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In figuur 5 is de biomassa kaart van de Yara N-Sensor gepresenteerd voor het 
perceel Q29_1 in 2009. Het in april 2009 gemeten gewas was wintertarwe. 
 
april 2009 

 
Figuur 5: N-sensor biomassakaart van het wintertarwe bij Q29_1 in 2009 
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In figuur 6 is de biomassa kaart van de Yara N-Sensor weergegeven voor het perceel 
Q29_1, Q29_2 en Q28 in 2010. Op perceel Q29_1 stonden in 2010 zaaiuien en 
plantsjalotten en op de percelen Q29_2 en Q28 aardappelen. Op perceel Q29_2 
stonden drie aardappelrassen; Linzer Delikatess, enkele rassen onder nummer en 
Franceline. 
 
juni , juli 2010  

 
Figuur 6: N-sensor biomassakaart van het uienperceel (Q29_1) en aardappelpercelen 
(Q29_2, Q28_2) in 2010 
 
In 2011 was er geen data beschikbaar van het ingetekende onderzoeksgebied.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plantsjalotten 

Zaaiuien 

Ras: Franceline 

Ras: proefrassen 

Ras: Linzer D. 
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In figuur 7 is de biomassakaart van de Yara N-Sensor gepresenteerd voor het perceel 
Q29_1 in 2012. Het gewas was aardappel. Op de korte kant (noordoostkant) van het 
perceel stond een ander ras (Gourmandine) aardappelen dan op de lange zuidkant 
(Cerisa) 
 
augustus 2012 

 
Figuur 7: N-sensor biomassakaart van het aardappelperceel (Q29_1) in 2012 
 
Mijnakker kaarten 
In Nederland zijn remote sensing beelden laagdrempelig beschikbaar via Mijnakker.nl 
Deze kaarten geven een beeld van de actuele gewassituatie van dat moment, op 
basis van gewasreflectiegegevens. 
De beelden van Mijnakker worden gepresenteerd met de index NDVI. Dit is een 
algemene graadmeter voor de groei en vitaliteit van een gewas. NDVI-kaarten geven 
een indicatie van de verschillen in gewasgroei binnen percelen. 
 
In 2009 is een perceel peen ingetekend op Mijnakker.nl. In figuur 8 is de NDVI kaart 
van het peen perceel Q29_2 weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ras: Gourmandine 

Ras: Cerisa 
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juli 2009  

 
Figuur 8: Mijnakker NDVI beeld van het peenperceel (Q29_2) in 2009 
 
In 2010 is een aardappelperceel ingetekend op Mijnakker.nl. In figuur 9 is de NDVI 
kaart van het aardappelperceel Q28 weergegeven. 
 
juni 2010  

 
Figuur 9: Mijnakker NDVI beeld van het aardappelperceel (Q28) in 2010. 
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In 2011 en 2012 is perceel Q28_1 ingetekend op Mijnakker.nl. In figuur 10 is de NDVI 
(vegetatie-index) van wintertarwe in 2011 weergegeven en in figuur 11 de NDVI van 
suikerbieten in 2012. 
 
mei 2011 

 
Figuur 11: Mijnakker NDVI beeld van het wintertarwe van perceel Q28_1 in 2011 
 
juli 2012 

 
Figuur 11: Mijnakker NDVI beeld van het suikerbieten van perceel Q28_1 in 2012 
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Terrasphere kaarten  
Terrasphere produceert vegetatie-index kaarten van individuele percelen op basis van 
satellietbeelden gedurende het groeiseizoen. 
Op basis van de aangeleverde reflectiedata berekent Terrasphere de WDVI als een 
index voor het chlorofylgehalte ofwel groenheid van het gewas. WDVI wordt (in 
tegenstelling tot NDVI) gecorrigeerd voor kale grond. 
 
In 2009 was er een Terrasphere kaart beschikbaar. In figuur 12 is de WDVI kaart van 
het peenperceel Q29_2 weergegeven. 
 
juli 2009 

 
Figuur 12: Terrasphere WDVI beeld  van het peenperceel Q29_2 in juli 2009  
 
Bodemkaarten van Soil Company 
The Soil Company leverde aan teler Zondag gedetailleerde bodemkaarten met data 
van bodemsensing. De bodemsensor geeft de verschillen binnen een perceel weer. 
Deze waardes worden met behulp van natuurlijke achtergrond straling in de bouwvoor 
gemeten. 
The Soil-Company levert bodemkaarten van: 

 Textuur (lutumgehalte, zandfractie, korrelgrootte (M50-cijfer) 

 Voedingsstoffen(Magnesium, PW-gehalte, K-getal) 

 Fysische eigenschappen: organische stofgehalte, pH en CaCO3 

 Bulkdichtheid, uitspoelingsgevoeligheid, waterretentie en hoogte/ligging 

 Risicokaarten voor: Trichodoriden en slempgevoeligheid 
 
Bij het onderzoeksgebied zijn twee percelen gescand door de Soil Company in 2010. 
In figuur 13 is  een voorbeeld lutumkaart van perceel Q29_1 en Q28 weergegeven. 
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2010 

 
Figuur 13: Lutumkaart van perceel Q29_1 en perceel Q28 in 2010 
 
Bodemkaarten van ALTIC /Dacom 
ALTIC ontwikkelt in nauwe samenwerking met Dacom een scanactiviteit waarmee 
betrouwbare bodemkaarten kunnen worden gemaakt. De scanner meet de van nature 
voorkomende radioactieve straling uit de bodem. De bodemsensor kan op deze 
manier verschillende parameters van de bodem onderscheiden. Van vijf 
bodemparameters worden afzonderlijke bodemkaarten gemaakt:  

 Lutum 

 Zandfractie (grof zand, leemhoudend, etc.) 

 Organische stofgehalte 

 Hydrologische eigenschappen (waterretentie) 

 Hoogtekaart op 2 cm nauwkeurig 
 
Op basis van de bodemkaarten worden met behulp van de adviesmodules 
taakkaarten gemaakt.  
 
Van het onderzoeksgebied is er een meting van een perceel beschikbaar in 2012.  In 
figuur 14 is een voorbeeld hoogtekaart van perceel Wolthuis weergegeven. 
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2012 

 
Figuur 14: ALTIC/Dacom hoogtekaart van perceel Wolthuis in 2012 
 

Methode van data-analyses 
Het doel van dit project is om een inzicht in een bouwplanbrede samenhang tussen 
verschillende historische databronnen te ontwikkelen en daarmee een variabele basis 
taakkaart per perceel op te stellen. 
 
Hieronder is de proces van data-analyses geschreven: 
1. Het verzamelen van gegevens 
2. Interpretatie van gegevens 
3. Besluitvorming 
4. Management kaart 
5. Evaluatie 
 
1. Het verzamelen van gegevens 
In dit ontwikkelverzoek wordt uitgegaan van de data die reeds op het bedrijf 
beschikbaar is. De eerste stap is alle beschikbare historische geodata uit 
verschillende jaren te verzamelen. 
 
2. Interpretatie van gegevens 
Beschikbare geodata wordt geanalyseerd op onderlinge verbanden. De kaarten 
worden vergeleken met elkaar en de variaties binnen het perceel in verschillende 
jaren en binnen verschillende teelten worden geanalyseerd. 
 
3. Besluitvorming 
De analyse van de variatie die in verschillende jaren en binnen diverse teelten is 
opgetreden zal duidelijkheid geven over de consistentie van de variatie en daarmee 
het nut van een indeling in managementzones. Aan de hand van de data-analyses 
kan een besluit worden genomen  over welke management kaarten mogelijk zijn. 
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4. Management kaart 
Om de sensorgegevens gekoppeld aan coördinaten te verwerken wordt gebruik 
gemaakt van GIS programma’s. De sensordata is uitgewerkt en geïnterpoleerd naar 
zones met GIS programma.  Er zijn verschillende GIS programma’s om de 
meetgegevens te analyseren, te bewerken en kaarten te maken. De optimale 
methode voor de dataverwerking hangt af van de hoeveelheid gegevens en het te 
bereiken doel.  
 
5. Evaluatie 
Samenvatten en evalueren van de mogelijkheden van verschillende sensoren en 
kaarten. De validatie van managementkaarten in de praktijk is een belangrijke 
volgende stap om de benutting van de management kaarten verder te evalueren en te 
ontwikkelen. 
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Resultaten 
 
In de resultaten  zijn de meest representatieve kaarten voor data-analyses 
gepresenteerd. De volledige datasets van kaarten zijn weergegeven in de diverse 
bijlagen.  
 

Q29_1 
  
Het veld is gedurende het groeiseizoen gemeten met de N-Sensor. De variatie in de 
biomassa is een afspiegeling van de variatie in gewasvitaliteit.  
In figuur 15 zijn van de N-sensor de biomassakaarten van perceel Q29_1 
weergegeven. 
 
 

 
Figuur 15: de biomassa kaarten van perceel Q29_1  
 
Elke jaar stonden er meer rassen op de perceel waardoor het moeilijk is om de 
kaarten met elkaar vergelijken. Dus de zones in de biomassakaarten komen niet 
duidelijk overeen met elkaar. Alleen in de rijrichting binnen spuitsporen kunnen 
variaties jaarlijks terugkeren, omdat ze niet het gevolg zijn van rasverschillen. 
Er is echter ook binnen de spuitsporen geen aantoonbare meerjarige relatie tussen de 
biomassa kaarten en bodemkaarten. Met de gevisualiseerde biomassa-informatie kan 
een teler bijvoorbeeld verder met het optimaliseren van de actuele bemesting van het 
gewas op het perceel. Het zegt echter niet veel over de bodemeigenschappen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 juli aardappelen 2010 juli uien 2012 augustus aardappelen 

Linzer  Delikatess 

Willem van Oranje 

Franceline 
Linzer  Gourmandine 

Cerisa 

Plantsjalotten 

Zaaiuien 
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In figuur 16 zijn de lutum- en zandfractiekaarten van perceel Q29_1 weergegeven 
 

 
Figuur 16: De lutum- en zandfractiekaarten van perceel Q29_1  
 
Er zijn geen grote verschillen in lutum en zand % binnen perceel Q29_1 
De hoogste lutumwaarde is 22.5 % en de laagste is 15 %. De lutumspreiding is dus 
7.5 %. De grootse zandfractie is 40% groter dan 50 micron en de kleinste is 20 % 
groter dan 50 micron waardoor de spreiding in zandfractie 20 % is. 
 
Voor meerdere gewassen kan een variabele zaai- of pootkaart worden gemaakt. Het 
verschil binnen het perceel is klein. Daarom zijn er maar  2 zones gemaakt met 2 
pootafstanden.(figuur 17). 
 
 

 
 
Figuur 17: Zonekaart van perceel Q29_1  voor variabel poten/zaaien  
 
Bij zone 1 is de lutumwaarde hoger en is een kleinere poot/zaaiafstand geadviseerd 
Bij zone 2 is de lutumwaarde lager en is een grotere poot/zaaiafstand geadviseerd. 
 

Lutum % Zandfractie % 
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In figuur 18 is de organische stof en zonekaart voor compost van perceel Q29_1 
weergegeven. 
 

 
 
Figuur 18: Organische stof % kaart en  zonekaart voor variabel compost toedienen 
van perceel Q29_1 
 
De laagste Organische stof waarde was 2% en de hoogste 2.5%. De spreiding was 
dus 0.5 %. Met de zonekaart organische stof kan een teler verder met het 
optimaliseren van het toedienen van compost.  Bij zone 1 waar de OS% het laagste 
was, is geadviseerd om de hoogste compostgift uit te voeren. Bij zone 2 , waar de 
organische stof % het hoogste was is  minder compost geadviseerd. 
 

Zone1 

Zone 2 
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Q29_2 
 
In figuur 19 zijn  de Terraspherekaarten (WDVI) en Mijnakkerkaarten (NDVI) van 
peenperceel Q29_2 in de groeiseizoen 2009 weergegeven 
 

 
Figuur 19: Terrasphere en Mijnakker kaarten van perceel Q29_2 in de groeiseizoen 
2009 
 
Bij de Terrasphere-kaarten wordt veelal gebruik gemaakt van data met een hogere 
resolutie dan bij Mijnakker-kaarten. Hierdoor zijn op die beelden meer details 
waarneembaar. 
 

  
 
Figuur 20: N-Sensor biomassa kaarten van perceel Q29_2 in 2010 
 

Gewasopname 
Terrasphere en 
Mijnakker 2009 
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In 2010 is het gehele perceel gemeten met de N-sensor. Het gewas was aardappel. 
Er is geen relatie tussen de satellietbeelden uit 2009 en de N-sensor biomassa kaart 
uit 2010.   
 

Q28_2 
 
Perceel Q28 is gedurende het groeiseizoen in 2010 gemeten met de N-Sensor.  
Er zijn remote sensing beelden beschikbaar via Mijnakker in 2010. De variatie in de 
biomassa (N-sensor) en de  NDVI (Mijnakker)  is een afspiegeling van de variatie in 
gewasvitaliteit. Deze informatie kan helpen om voor dat moment de meest effectieve 
managementstrategie voor het actuele gewas toe te passen op basis van actuele 
gegevens. 
 

 
Figuur 21: Terrasphere, Mijnakker  en N-Sensor kaarten van perceel Q28_2 
 
De zones in de N-sensor biomassakaarten komen niet duidelijk overeen met de zones 
in de Mijnakker kaart van hetzelfde jaar. Alleen in juni lijkt er een overeenkomst te zijn, 
dat er minder biomassa is in het middelste spuitspoor. Waarschijnlijk ligt de oorzaak in 
een andere potermaat en daardoor afwijkende gewasgroei.  
 
Met de informatie van variaties in gewasvitaliteit kan een teler verder met het 
optimaliseren van de actuele bemesting en wellicht in de toekomst gewasbespuitingen 
op het perceel, maar de gewasgegevens lijken weinig consistente informatie te 
verstrekken over over de bodemeigenschappen. 
 
In figuur 22 zijn de lutum- en zandfractiekaarten van perceel Q28_2 weergegeven. 
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Figuur 22: De lutum- en zand- fractiekaarten van perceel Q28_2 
 
Op perceel Q28_2 zijn er grote verschillen in lutumgehalte en in zandgehalte.  
 
De hoogste lutumwaarde is 17.5 % en de laagste is 5 %. De lutumspreiding is dus 
12.5 %en is voldoende om het perceel in 3 zones op te delen om variabel te kunnen 
poten/zaaien (figuur 23). 
 

 
Figuur 23:  Zonekaart van perceel Q28 voor variabel poten/zaaien 
 
In  zone 3 is bij een hoger lutumgehalte,  uitgegaan van een kleinere pootafstand. 
Veel lutum zorgt namelijk voor minder stengels en minder knollen waardoor knollen 
sneller uit de leverbare maat groeien. Een kleinere pootafstand zorgt voor meer 
concurrentie en daardoor minder grote knollen. Bij zone 1, bij een lager lutumgehalte 
is een ruimere pootafstand geadviseerd. Door de grotere knolzetting is daar 
automatisch al meer concurrentie. Het doel van het variabel poten is uiteindelijk een 
homogenere sortering en een uniformere partij aardappelen. 
 
In figuur 24 zijn de organische stof en zonekaart voor compost van perceel Q28_2 
weergegeven. 
 
 



                  24 

 
Figuur 24: Organische stof % kaart en  zonekaart voor variabel compost toedienen 
 
De laagste os- waarde was 1 en de hoogste was 2.5. De organische stof spreiding is 
dus 1.5 %. De organische stof kaart vertoont daarmee een vrij grote variatie. Met de 
zonekaart organische stof kan een teler verder met het optimaliseren van het 
toedienen van compost of andere organische stofbronnen.  Bij zone 1 waar de OS% 
het laagste was, is geadviseerd om de hoogste compostgift uit te voeren. Bij zone 3 , 
waar de organische stof % het hoogste was is  minder compost geadviseerd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organische stof % Zonekaart voor 
compost toedienen 



                  25 

Q28_1 
 
Van het perceel Q28_1 zijn Mijnakker satellietbeelden van 2011 en 2012 beschikbaar, 
deze zijn weergegeven in figuur 25.  
 

 
Figuur 25  Mijnakkerbeelden van perceel Q28_1 
 
Er is geen duidelijk verband tussen de NDVI kaart in 2011 en in 2012. 
De zones in het Mijnakker beeld komen niet duidelijk overeen met de zones in de 
bodemkaart van hetzelfde jaar. 
 
Er is een bodemscan meting, die ontwikkeld is door ALTIC/Dacom uitgevoerd.  
  
 

 
Figuur 26: ALTIC/ Dacom lutum en zandfractie kaart van perceel Q28_1 
 
Uit figuur 26 blijkt dat binnen het perceel een strook te onderscheiden is waar de 
grond lichter is.  
Aan de hand van de verschillen in grondzwaarte is er een prototype taakkaart 
gemaakt met 2 zones waarin op een andere afstand gepoot of gezaaid kan worden..  
 
Aan de hand van de bodemkaarten is een taakkaart gemaakt. 
 

Lutum kaart Zandfractie kaart 

Wintertarwe 2011 Suikerbieten 2012 
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Figuur 27: Zonekaart van perceel Q28_1 voor variabel poten/zaaien 
 
Bij zone 1 is de lutumwaarde hoger en is een kleinere poot/zaaiafstand geadviseerd. 
Bij zone 2 is de lutum waarde lager en is daarom een ruimere poot/zaaiafstand 
geadviseerd. 
 

 
Figuur 28: ALTIC/Dacom organische stof  kaart van perceel Q28_1 
 
De laagste OS%-waarde was 2 en de hoogste 2.3. Aan de hand van de kaart met 
variatie in organische stof is een taakkaart kan voor variabele toediening van compost 
wordt gemaakt 
 

OS % kaart 
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Evaluatie meerjarige sensordata 
 
Het combineren van bodemkaarten, opbrengstkaarten, gewassensing door near- of 
remotesensing om tot plaatsspecifieke behandelingen te komen ligt voor de hand. Het 
doel van het verzamelen van dergelijke informatiesoorten is mede om als gebruiker te 
komen tot een soort algemene kaart waarmee je standaard kunt werken. Maar de 
praktische toepassing ervan verschilt per situatie. Beperkende factoren voor 
gewasproductie zijn voor elk bedrijf en haar specifieke omstandigheden uniek. Het is 
daarom van groot belang dat de criteria op basis waarvan de indeling in 
managementzones plaatsvindt, duidelijk zijn. Voordat er een onderbouwde variabele 
basistaakkaart gemaakt kan worden, moet onderzocht worden hoe een perceel in 
managementzones is in te delen die bouwplanbreed gebruikt kunnen worden. 
 

N-Sensor biomassakaarten 
Gedurende diverse groeiseizoenen zijn op het bedrijf van akkerbouwer Zondag N-
sensormetingen toegepast om plaatsspecifiek een beeld te krijgen van de 
gewasontwikkeling binnen een perceel. 
Met behulp van sensoren is de variatie in gewasontwikkeling zichtbaar gemaakt.  
N-Sensor biomassakaarten  kunnen gebruikt worden om de inzet van bepaalde 
fungiciden, contactherbiciden, groeistoffen en meststoffen plaatsspecifiek te 
optimaliseren. Dit is een real time variabele gift waarbij de teler het niveau van de gift 
bepaalt en de verdeling plaatsvindt op basis van een op de tractor gemonteerde 
sensor(Yara N sensor). 
Vaak komen de zones in de biomassakaarten echter niet duidelijk overeen met de 
zones in de bodemkaarten.  N-sensor biomassa kaarten lijken bij akkerbouwer 
Zondag meer geschikt om een real-time gewas- en groeiseizoen specifiek advies te 
geven. Het ‘stapelen’ van meerjarige N-sensorgegevens tot een robuuste meerjarige 
taakkaart lijkt vrijwel onmogelijk, door het ontbreken van enige consistentie in het type 
variatie in de sensorbeelden. Bodemkaarten lijken meer geschikt om een meerjarige 
managementkaart te maken. 
 

Satellietbeelden 
Mijnakker 
In Nederland zijn actuele remote-sensing beelden van gewassen laagdrempelig 
beschikbaar via Mijnakker. Deze beelden geven een indicatie van de verschillen in 
gewasgroei binnen percelen. 
Mijnakker presenteert de gewasindex NDVI. Deze index geeft goede en betrouwbare 
informatie over de bovengrondse biomassa ontwikkeling voorafgaand aan 
gewassluiting. Na gewassluiting bereikt deze index al snel een maximumwaarde 
waardoor geen verschillen meer kunnen worden onderscheiden omdat de NDVI is 
verzadigd. 
 
Terrasphere 
Op basis van de aangeleverde reflectiedata berekent Terrasphere de WDVI als een 
index voor de ontwikkeling van het gewas. WDVI wordt  gecorrigeerd voor kale grond, 
NDVI corrigeert niet voor kale grond en is minder bruikbaar om gewassen gedurende 
het groeiseizoen langere tijd te volgen. 
De resolutie van de Mijnakkerkaarten is lager dan die van de Terraspherekaarten. Het 
verschil in zones is daardoor beter zichtbaar op Terrasphere kaarten dan op  
Mijnakker kaarten. Dit heeft mede te maken met het doel dat woredt gesteld om met 
de satellietbeelden te kunnen bereiken. Met Mijnakker vooral wordt beoogd om 
regelmatig een gewasbeeld te kunnen verschaffen, terwijl Terrasphere als doelstelling 
heeft om enkele malen in het groeiseizoen hoogwaardig beeldmateriaal te kunnen 
leveren. 
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Uit satellietkaarten kunnen vegetatie-indexen worden afgeleid die een indicatie geven 
voor verschillen in stikstofopname door het gewas. De satellietbeelden kunnen 
daardoor worden gebruikt om een plaatsspecifiek bijmestingsadvies te geven. 
Daarvoor moet eerst een strooikaart met zones worden gegenereerd. Op basis van 
een NDVI- en WDVI-kaart kan dan een variabele zonekaart worden gemaakt. 
Momenteel wordt gewerkt aan modellen waarmee op basis van NDVI en WDVI 
rechtstreeks een betrouwbaar N-advies gegenereerd kan worden. De praktische 
toepassing daarvan wordt door ALTIC en PPO in opdracht van het Masterplan 
Mineralen Management verder uitgewerkt. 
Er is bij vergelijking van de meetdata op het bedrijf van Zondag geen consistente 
relatie tussen meerjarige data van satellietbeelden en N-sensorkaarten  gevonden. De 
gewaskaarten blijken geen eenduidige informatie over de algemene 
bodemeigenschappen te geven.  De WDVI- en NDVI-kaarten geven meer informatie 
over de gewasvitaliteit dan over de bodemeigenschappen. Toch hangt de 
daadwerkelijke relatie tussen gewaskaarten en bodemgegevens in belangrijke mate af 
van de heterogeniteit van het perceel. Bij het onderzoekgebied (kavels van 
akkerbouwer Zondag) is de mate van heterogeniteit binnen de percelen niet groot. De 
heterogeniteit van de bodem was niet duidelijk zichtbaar op de sensorbeelden. Bij 
akkerbouwer Zondag is daardoor vrijwel geen algemene link te leggen tussen 
meerjarige gewaskaarten om zo tot een algemene meerjarige managementkaart te 
komen.  
 

Bodemkaarten 
Met behulp van sensoren kan een bodem in kaart worden gebracht zodat diverse 
bodemkarakteristieken en eigenschappen van gronden of percelen zichtbaar worden. 
Deze methode kan daarmee traditionele methodes als monsterneming ondersteunen 
of vervangen. Met deze methode kan veel arbeid bespaard worden en kan men snel 
veel hectares in kaart brengen. Het voordeel is dat niet alleen vaste waarden voor een 
heel perceel worden gepresenteerd, maar dat tevens inzicht wordt gegeven in variatie 
binnen in het perceel. 
De bodemkaarten kunnen een vaste basis worden voor plaatsspecifieke 
precisielandbouw. Ze veranderen niet zomaar en zijn daardoor meerdere jaren 
bruikbaar. Waar gewassensoren een belangrijke factor zijn in het plaatsspecifiek 
bijsturen tijdens het groeiseizoen op basis van actuele gegevens, bieden 
bodemkaarten de mogelijkheid om aan de basis plaatsspecifiek te werken. De 
bodemscankaarten zijn het meest geschikt om een lange termijn 
managementstrategie voor het perceel te ontwikkelen. De meting van de bodemscan 
is gevalideerd voor elk perceel door bodemmonsters van het betreffende perceel in 
het  laboratorium te analyseren als ijking. Op basis van de zonekaart van de 
bodemscan  wordt een managementkaart gemaakt voor een plaatsspecifiek beheer 
van het perceel. 
Aan de hand van de uit de bodemkaarten voortgebrachte meetwaarden kunnen 
teelthandelingen plaatsspecifiek worden toegepast, zoals het op een lutum- en 
zandkaart gebaseerd model voor variabel poten. Uit eerder onderzoek blijkt wel, dat 
afstandsvariatie aan aardappelen vooral een voordeel biedt bij percelen met 
voldoende lutumvariatie. 
Andere mogelijkheden op het bedrijf van Zondag zijn het plaatsspecifiek uitvoeren van 
variabele bemesting, composttoediening en bodemherbiciden.  
Variabele bemesting wordt uitgevoerd door lutumkaarten of sensorkaarten op te delen 
in zones en die apart te bemonsteren. 
Om dit verder te concretiseren wordt in overleg met akkerbouwer Zondag door ALTIC 
een project opgestart om dit voor de reeds gescande percelen te regelen. Hierdoor 
komt een basistaakkaart voor bemesting beschikbaar voor het bedrijf van Zondag. 
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Aan de hand van de reeds uitgevoerd bodemscans worden taakkaarten ontwikkeld 
voor de bodemherbiciden die akkerbouwer Zondag op zijn bedrijf toepast. Hier is door 
Zondag reeds ervaring opgedaan met modellen van PRI te Wageningen. 
 
Variabele composttoediening kan in de toekomst uitgevoerd worden door koppeling 
van een composthoeveelheid aan een organische stofkaart. 
De hoogtekaart kan worden ingezet voor toekomstige plaatsspecifieke 
beregeningsadviezen.  
 

Effecten op CO2-reductie 
Een belangrijke mogelijkheid voor CO2-reductie is het gericht toepassen van stikstof, 
waarbij op basis van een concreet N-advies in bepaalde gevallen stikstof kan worden 
bespaard. Met taakkaarten kan het toepassen van stikstof verder worden  
geoptimaliseerd. Het typerende van N-bijbemestingsadviezen is dat alleen N-
bemesting wordt geadviseerd wanneer dit echt nodig is. De hoogte van de N-gift 
wordt hierop aangepast. Dit in tegenstelling tot de praktijk van een teler, waar een iets 
hogere N-gift als veiligheidsmarge wordt aangehouden. Dit is ook nodig, omdat met 
het blote oog kleine verschillen onmogelijk in beeld gebracht kunnen worden. Dit 
levert een stuk CO2-reductie 
Een algemene robuuste taakkaart op basis van meerjarige gewasinformatie biedt 
weinig concrete mogelijkheden voor variabele N-bemesting. Daarbij is de winst van 
het stapelen van meerjarige sensorgegevens bij Zondag niet van groot effect op de 
CO2-reductie. Toepassing van variabele N-bemesting is met name zinvol wanneer op 
basis van een actuele meting snel/direct ingegrepen kan worden met de juiste 
(plaatsspecifieke) teeltmaatregelen. 
 
Wanneer op basis van bodemverschillen compost plaatsspecifiek wordt toegediend, 
wordt de verdeling van organische stof op het perceel homogener. Hierdoor kan een 
betrouwbaardere inschatting worden gemaakt van de stikstofnalevering op het 
perceel. Hierdoor neemt de kans toe dat een gelijkmatige basisbemesting met stikstof 
leidt tot een gelijkwaardige benutting overal op het perceel. Als gevolg hiervan neemt 
op perceelsniveau de N-efficiëntie waarschijnlijk toe en kan met een lagere N-input 
hetzelfde worden bereikt. Een betere N-efficiëntie leidt tot een lagere CO2-voetafdruk. 
 
Variabele toepassing van groeiregulatoren, loofdodingsmiddelen, bodemherbiciden 
leidt niet tot nauwelijks tot een direct effect op CO2-reductie.  
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Conclusies 
 
Het maken van taakkaarten voor een akkerbouwbedrijf op basis van diverse soorten 
brondata is niet eenvoudig. Elk jaar zijn er op de percelen van Zondag metingen 
uitgevoerd met verschillende sensortechnieken. Op de diverse percelen stonden 
echter veelal meerdere rassen, waardoor het moeilijk is om de verschillende 
databronnen met elkaar vergelijken. 
Daarom was het moeilijk om bij de onderzoekgebied van Harold Zondag een 
eenduidig en meerjarig verband te leggen tussen de verschillende gewaskaarten.  
Bij Zondag is vrijwel geen algemene link te leggen tussen meerjarige gewaskaarten 
om zo tot een algemene meerjarige managementskaart te komen. 
Biomassakaarten van de Yara N-sensor en satellietbeelden lijken meer geschikt om 
een actueel  gewas- en groeiseizoen specifiek advies te geven (gericht op één 
specifiek moment). Zij  kunnen gebruikt worden tijdens het seizoen om de inzet van 
bepaalde fungiciden, contactherbiciden, groeistoffen en meststoffen plaatsspecifiek te 
optimaliseren.  
Vaak komen de zones in de gewaskaarten in het ene jaar echter niet duidelijk overeen 
met de zones in de gewaskaarten van de daaropvolgende jaren. Gewaskaarten  lijken 
daarmee op het bedrijf van Zondag niet geschikt voor een algemene meerjarige 
managementkaart. Wellicht dat op bedrijven waar van nature meer bodemvariatie is, 
een eenduidigere meerjarige managementskaart is op te stellen. 
 
Op het bedrijf van Zondag kunnen alleen de bodemkaarten een vaste basis worden 
voor algemeen meerjarige managementkaarten.  De bodem verandert niet zomaar en 
daardoor is een bodemkaart meerdere jaren bruikbaar. Bodemkaarten kunnen worden 
ingedeeld in ‘standaard’ managementzones. De zones binnen het perceel kunnen 
daarmee bouwplanbreed gebruikt worden. De praktische toepassing ervan verschilt 
echter per situatie. Gebaseerd op de bodemkaart dient de gebruiker eerst het doel te 
formuleren. Het doel kan bijvoorbeeld zijn om bodemherbiciden plaatsspecifiek toe te 
dienen of variabel te poten. Het is daarom van groot belang dat het doel op basis 
waarvan de indeling in managementzones plaatsvindt duidelijk is.  
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Bijlage 1: N-Sensor kaarten 
 
N-sensor biomassakaart van het aardappelperceel Q29_1 in 2008 
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N-sensor biomassakaart van het aardappelperceel Q29_1 in 2009 
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 N-sensor biomassakaart van het wintertarweperceel Q29_1 in 2009 
 



                  34 

N-sensor biomassakaart van het uienperceel Q29_1 in 2010  
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 N-sensor biomassakaart van het aardappelperceel Q28_2 in 2010 
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N-sensor biomassakaart van het aardappelperceel Q29_2 in 2010 
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N-sensor biomassakaart van het aardappelperceel Q29_1 in 2012 juli 
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N-sensor biomassakaart van het aardappelperceel Q29_1 in 2012 augustus 

 
 
 
 
 
 
 
 



                  39 

Bijlage 2: Soil Company kaarten 
 

Soil Company kaarten van perceel Q28_2 
 
Bodemclassificatie 

 
 
Bulkdichtheid 
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Lutum % 

 
 
MO-cijfer 
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Organische stof % 

 
 
 
Zandfractie % 
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Soil Company kaarten van perceel Q29_1 
 
Bodemklassificatie 

 
 
Ligging 
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Lutum 

 
 
 
MO-cijfer 
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Organische stof % 

 
 
Zandfractie % 
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Bijlage 3: Altic / Dacom kaarten 
 

Altic / Dacom kaarten van perceel Q28_1 
 
Altitude 

 
 
 
Lutum % 
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Zandfractie 

 
 
 
 
Organische stof % 
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Bijlage 4: Terraspherekaarten 
 
Terrasphere WDVI beeld  van het peenperceel Q29_2 in 2009 
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Bijlage 5: Mijnakkerkaarten 
 
 Mijnakker NDVI beeld van het aardappelperceel Q28_2 in 2010. 

 
 
Mijnakker NDVI beeld van het peenperceel Q29_2 in 2009 
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Mijnakker NDVI beeld van het suikerbietenperceel Q28_1 in 2012 
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Mijnakker NDVI beeld van het suikerbietenperceel Q28_1 in 2012 

 


