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1 Inleiding  

1.1 Achtergrond 

De opkomst van sensoren in de landbouw maakt dat steeds meer actuele informatie (e.g. luchtfoto’s, 

bodem, gewas, klimatologische data) geo-gerefereerd beschikbaar komt voor de boer. Denk hierbij aan 

gewas- en bodem-gerelateerde informatie afkomstig van satellieten, vliegtuigjes en sensoren op de 

trekker. Om deze informatie nuttig in te zetten binnen de gangbare agrarische praktijk is het echter 

belangrijk rekening te houden met de manier van werken op een perceel. Dit kan door het perceel op te 

delen in voor de boer praktische werkeenheden.  

 

In veel gevallen is de breedte van een dergelijke werkeenheid gelijk aan de werkbreedte van de te 

gebruiken landbouwmachine. In andere gevallen kan deze sterk variëren: van minder dan 1 meter bij 

rijenbemesting tot meer dan 50 meter voor breedwerpig bemesten, gewasbescherming en beregening. 

De lengte van een werkeenheid is afhankelijk van de variatie in de bodem of gewasparameters. Een 

andere factor die de grootte van een werkeenheid beïnvloedt is de gebruiker zelf: hij (of zij) bepaalt hoe 

vaak en bij welke grenswaarden het gewenst is om de instellingen van zijn landbouwmachine aan te 

passen. Bijvoorbeeld, de ene gebruiker vindt een mogelijke aanpassing van de N-gift alleen relevant als 

het verschil groter is dan 10 kg N per hectare, terwijl de andere gebruiker alleen een aanpassing wil 

doorvoeren als het verschil groter is dan 25 kg N per hectare. 

 

Eén van de initiatiefnemers binnen PPL, namelijk BLGG Research, heeft een verzoek ingediend om een 

applicatie te ontwikkelen waarbij geo-gerefereerde perceelinformatie omgezet in praktische 

werkeenheden voor een agrarische gebruiker. Het NMI heeft hiervoor een applicatie ontwikkeld onder 

de naam ‘Precies op het Perceel’.  

1.2 Doel: web-applicatie ‘Precies op het perceel’ 

Deze studie heeft als doel een applicatie te ontwikkelen die geo-gerefereerde perceelinformatie omzet in 

praktische werkeenheden voor een agrarische gebruiker. Deze applicatie heeft als naam gekregen: 

‘Precies op het Perceel’. De indeling in werkeenheden is afhankelijk van door de gebruiker ingevoerde 

wensen en de eigenschappen van het perceel. Variatie binnen het perceel wordt in kaart gebracht door 

de gebruiker zelf. De applicatie moet beschikbaar gemaakt worden via een online web-service waardoor 

het voor gebruikt kan worden op elk type telefoon of pc.  

 

In aanvulling op deze basisvariant wordt tevens een functioneel ontwerp gemaakt van een meer 

geavanceerde versie waarbij een automatische koppeling mogelijk is met andere informatie die inzicht 

geeft in de heterogeniteit op het perceel. Het functioneel ontwerp kan in een later stadium (buiten dit 

project) worden omgezet in een werkende applicatie.  

1.3 Leeswijzer 

In dit rapport wordt de ontwikkeling van bovengenoemde applicatie beschreven. Na deze inleiding volgt 

in hoofdstuk 2 een korte beschrijving van de standaard versie. In hoofdstuk 3 wordt het functionele 

ontwerp beschreven van een geavanceerde versie. In de bijlages is aanvullende informatie opgenomen, 

inclusief een uitgebreide gebruikershandleiding. 
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2 Werkende standaard versie 

2.1 Functioneel ontwerp standaard versie 

In figuur 2.1. is schematisch weergegeven hoe de web-applicatie ‘Precies op het perceel’ geo-

gerefereerde perceelsinformatie omzet in voor de gebruiker praktische werkeenheden. De functionaliteit 

van de standaard app is in paragraaf 3.2 beschreven. 

 

 

Figuur 2.1. Beschrijving standaard versie web-app. 

 

De applicatie bestaat uit een drietal onderdelen. Allereerst is er een invoermodule waarbij alle informatie 

verzameld wordt die nodig is om de applicatie te laten draaien. In de datacommunicatie module wordt de 

ingevoerde informatie opgeslagen (en indien nodig omgezet in het juiste format). Wanneer alle 

informatie bekend is, wordt dit vervolgens doorgestuurd naar de rekenmodule die via een aantal 

optimalisatiestappen de grootte van de werkeenheid berekend. Zodra dit bekend is, kan de werkkaart 

gemaakt worden. 

2.2 Functionaliteit standaard versie 

Hieronder wordt in een aantal stappen de werking van de applicatie toegelicht. Dit zijn achtereenvolgens 

1) het definiëren van de onderliggende kaartinformatie, 2) het identificeren/ lokaliseren van het juiste 

perceel én de randvoorwaarden/ wensen van de gebruiker, 3) de keuze voor een bepaalde activiteit, en 

4) de werking van de applicatie op een mobiele telefoon.  
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2.2.1 Definiëren van onderliggende kaartinformatie 

Het openingsscherm: hierbij kan de perceelslocatie worden opgezocht via Google Earth, Bing kaarten of 

luchtfoto’s. Ter illustratie wordt hieronder een voorbeeld gegeven van het openingsscherm. 

 

 

Figuur 2.2. Openingsscherm web-applicatie: start van een nieuw perceel. 

 

2.2.2 Identificatie perceel & gebruikerswensen 

Wanneer de locatie bekend is (via stap 1) dan kan door de gebruiker de exacte positie van het perceel 

waarop hij wil gaan werken, worden ingetekend. Hiervoor zijn de volgende opties aanwezig:  

 het intekenen van perceelsgrenzen; 

 het intekenen van afwijkende plekken binnen het perceel; 

 voor maximaal drie categorieën (categorieën worden weergeven in onderscheidende 

kleuren: groen is de basis, rood is slechter en blauw is beter) 

 het intekenen van de kopakkers; 

 de kopakker krijgt de gemiddelde behandeling 

 

Als de locatie van het perceel (en de daarop aanwezige heterogeniteit) door de gebruiker in beeld is 

gebracht, zijn de volgende parameters door de gebruiker zelf in te stellen: 

 de werkbreedte van de machine: variabel in te stellen via een schuifbalk; 

 de oriëntatie van het perceel: vrij roteerbaar in te stellen 

 de AB-lijn (rijrichting) op te geven 

 toepassing van de behandeling op het hele perceel of een gedeelte daarvan (d.w.z., inclusief of 

exclusief kopakker) 

 het startpunt van een bewerking: vrije keuze voor de gebruiker 

 

Er wordt geen rekening houden met obstakels (zoals een boom in het perceel). 

 

Een illustratie van de instelmogelijkheden wordt hieronder weergegeven. 



5 

Precies op het Perceel (137) (NMI, 2013) 

 

Figuur 2.3. Instellingen web-applicatie: wijzigingen perceelsindeling en werkwijze. 

 

2.2.3 Identificatie activiteit gebruiker 

Zodra de randvoorwaarden door de gebruiker zijn ingesteld (locatie, werkbreedte, rijrichting, etc.) kan 

een keuze gemaakt worden voor verschillende activiteiten. Hierbij zijn de volgende opties mogelijk:  

 

Variëren in bemestingsgift 

 Algemene informatie: geef aan wat de gewenste basisgift is op basis van kg product per ha of 

kg N per ha. Er is een default lijst aanwezig met de bekendste meststoffen; 

 Gebruikerswens: geef aan wat de maximale afwijking mag zijn. 

o Default staat deze op plus of min 30%; 

o De rode categorie (deel van het perceel) wordt gekort op de mestgift; 

o De blauwe categorie krijgt extra 

o De groene categorie krijgt de basisgift 

 Het aantal N-trappen (instellingen van de toedieningsmachine) staat standaard op drie 

 Het is mogelijk voor de gebruiker om te optimaliseren: 

o Zichtbaar wordt hoe vaak de machine-instelling zou moeten wijzigen als gevolg van 

het passeren van een nieuwe zone 

o Via een schuifsysteem kan de ondernemer aangeven hoe vaak hij bereid is om de 

machine instelling handmatig opnieuw in te stellen. 

 

Gewasbescherming  

 idem als bemesting (eenheid liter per ha) 

 

Beregening  

 idem als bemesting (eenheid mm) 

 



6 

Precies op het Perceel (137) (NMI, 2013) 

Het eindbeeld is een werkkaart met vlakken (of werkzones) met een daaraan gekoppelde gift (zie 

hieronder). De resultaten van deze berekening kunnen worden teruggegeven in de vorm van een 

taakkaart volgens Isobus 11783-10:2009 xml. 

 

 

Figuur 2.4. Instellingen web-applicatie: indeling in werkzones. 

 

2.2.4 De app op de mobiel 

De app is oproepbaar op de mobiel of de GPS apparatuur van de trekker. Zichtbaar is alleen waar de 

trekker zich bevindt op het perceel en de aan die locatie gekoppelde gift. Bij het naderen van een 

zonegrens komt er vanaf 15 meter een attendering en wordt de nieuwe gift zichtbaar (zie hieronder). 

 

 

Figuur 2.5. Illustratie van wijziging gift bij verandering werkzone. 
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2.2.5 Helpfunctionaliteit 

De webapp is voorzien van helpfunctionaliteit. Met de muis bewegen over een item in de tekstbox  van 

figuur 2.3 genereert pop-up help. Bij aanklikken “instellingen”  in figuur 2.3 wordt een uitgebreide 

handleiding verkregen. Deze is in bijlage 2 weergegeven. 

2.3 Realisatie standaard versie App 

De applicatie is geïmplementeerd als web applicatie met de structuur die is weergegeven in figuur 2.6. 

Het user interface wordt aangeroepen met een browser. Via de desktop worden de percelen ingetekend 

en het beoogde gebruik vastgesteld, leidend tot een werkkaart. Daarna kan via de browser de app op 

een mobiele telefoon of een tablet worden aangeroepen om in het veld het beoogde gebruik (bemesten, 

beregenen) tot uitvoer te brengen. De user interface is geprogrammeerd in javascript met gebruikmaking 

van jQuery (http://jquery.com/) en de google maps api. 

 

Het model is geïmplementeerd in javascript en wordt uitgevoerd binnen de browser.  

 

De applicatie maakt gebruik van een sqlite database (http://www.sqlite.org).  De database wordt gebruikt 

om perceel- en gebruiksinformatie op te slaan. Tenslotte wordt de database gebruikt om de gegeven 

adviezen op te slaan. 

 

 
Figuur 2.6. Blokschema van de applicatie voor taakkaarten. De gebruiker ziet de applicatie in zijn of haar 

web browser. Het cliënt-gedeelte communiceert met een server computer waarop een web server, een 

database server en model code draaien. De gebruiker kan pas na authenticatie via het Springg platform 

gebruik maken van de applicatie. 

 

2.4 Integratie met Springg 

Springg is het online platform van BLGG AgroXpertus. Gebruikers die op dit platform zijn ingelogd, 

kunnen van verschillende diensten gebruik maken. De applicatie die in dit rapport beschreven wordt, 

verlangt dat gebruikers ingelogd zijn met hun Springg account. Op het moment dat de applicatie 

opgeroepen wordt door een bezoeker die niet is ingelogd, wordt deze bezoeker verwezen naar Springg 

om in loggen. Pas daarna kan de applicatie worden gebruikt. 

http://www.sqlite.org/
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3 Ontwerp geavanceerde versie 

3.1 Functioneel ontwerp geavanceerde versie 

De standaard applicatie is relatief eenvoudig en maakt gebruik van gemakkelijk beschikbare gegevens 

om een taakkaart te maken. Deze taakkaart is verder te verbeteren (de geavanceerde versie) door deze 

te koppelen met gewas- en bodemsensor data. Dit betekent dat de data communicatiemodule ook 

geschikt moet zijn voor data afkomstig van: 

 satellieten (bijvoorbeeld van mijnakker; perceelsdekkende geotiffs);  

 uav (bijvoorbeeld van Terrassphere; perceelsdekkende geotiffs); 

 gewassensoren; 

 bodemsensoren; 

 bodemkaarten of (historische) bodemanalyses; en 

 perceelgrens opgeslagen in een database. 

 

Wanneer de bovengenoemde informatie beschikbaar is en wordt ingelezen, dan moet deze informatie 

eerst worden omgezet in perceelskaarten. Dit kan door gebruik te maken van beschikbare 

rekenmodellen en statistische technieken om een perceelsdekkende kaart te genereren. Voordat deze 

informatie gebruikt kan worden voor het maken van werkzones, moet de aanwezige informatie worden 

omgezet. Dit kan bijvoorbeeld door kleurverschillen of afgeleide gewasindexen om te zetten in 

werkzones door statistische (en GIS-gerelateerde) optimalisatie-technieken. Via isobus en de GPS uit 

op de trekker dient vervolgens de kunstmeststrooier aangestuurd te worden om de aan de 

werkeenheden toegekende giften te realiseren. 

 

In figuur 3.1. is schematisch weergegeven hoe de geavanceerde webapp “precies op het perceel” geo-

gerefereerde perceelsinformatie omzet in voor de gebruiker praktische werkeenheden. Het betreft een 

modulaire uitbouw van de standaardversie (Figuur 2.1.). 

 

 

Figuur 3. Beschrijving geavanceerde versie web-app ‘Precies op het perceel’. 
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3.2 Beschikbaarheid invoergegevens 

Binnen Nederland zijn op dit moment al verschillende informatiebronnen aanwezig die informatie geven 

over de aanwezige heterogeniteit binnen een perceel. Deze informatie komt bijvoorbeeld beschikbaar 

via satellieten, bodemsensoren, gewassensoren, bodemkaarten en bodemanalyses. Hieronder worden 

deze informatiebronnen kort toegelicht.  

 

Satellieten  

Gewas- en grond sensing data via de satelliet (bijvoorbeeld van mijnakker) zijn al langere tijd 

beschikbaar. Vaak hebben deze data onvoldoende ruimtelijke en temporele resolutie wat mogelijk 

beperkingen met zich meebrengt voor de inzetbaarheid  (McBratney et al., 2003). Voor 

achtergrondinformatie en de mogelijke potentie van satelliet-gebaseerde gegevens voor management 

op perceelsniveau, wordt verwezen naar diverse publicaties binnen het PPL-programma (Kooistra et al., 

2011; Kooistra, 2011; Ros & Bussink, 2012). Deze informatie is echter alleen op relatief grote schaal 

beschikbaar, wat de praktische toepassing voor deze applicatie beperkt. In vergelijking hiermee hebben 

bodem- en gewassensoren een veel hogere resolutie. Bovendien is deze informatie real-time 

beschikbaar.  

 

Bodemsensoren 

Er zijn legio bodemsensoren die ruwweg in vijf groepen kunnen worden ingedeeld naar meetprincipe: 

 reflectie (NIR, MIR spectroscopie); 

 geleidbaarheid, weerstand of (bijv. EMI, TDR en GPR); 

 gamma-straling; 

 bodemweerstand (penetrometer); en 

 elektrochemie  (ISFet’s). 

 

Alle beschikbare technieken hebben voor - en nadelen (Kuang et al., 2012) en moeten misschien wel in 

combinatie worden bezien (sensor fusion) om een bodem succesvol te karakteriseren. Recent 

onderzoek lijkt dat te bevestigen (Mahmood et al., 2012). Om de resultaten toepasbaar te laten zijn voor 

een te ontwikkelen geavanceerde versie van de app ‘Precies op het perceel’ dienen de sensordata 

bewerkt te zijn tot een geo-gerefereerde kenschetsing van een perceel voor een bepaalde 

bodemparameter. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organische stofgehalte, de bodem textuur of de pH. 

De informatie moet beschikbaar zijn in standaardaard dataformats (csv, geotiffs, etc) om toegepast te 

kunnen worden in de web-applicatie. 

 

Gewassensoren 

Gewassensoren geven een indicatie van de hoeveelheid biomassa-ontwikkeling op een perceel. De 

onderliggende techniek wordt voornamelijk toegepast om de N-bemesting op perceelsniveau bij te 

sturen. In Nederland zijn diverse commerciële systemen beschikbaar, waarvan al een real-time 

koppeling hebben met een kunstmeststrooier. Voor een uitgebreide beschrijving van deze systemen 

wordt verwezen naar de studie van Ros & Bussink (2012) en Kikkert (2009). Binnen het PPL-

programma is recent onderzocht of deze techniek ook potentie heeft om toegepast te kunnen worden 

voor diverse gewassen in Nederland.  

 

Zodra er gegevens bekend zijn via gewassensoren (real-time of van afgelopen jaren) kan deze 

informatie ook gebruikt worden om werkzones te definiëren binnen een perceel. Een juiste interpretatie 

van deze gegevens is wel belangrijk. Ter illustratie: moet een deel van het perceel met een hoge 

teeltpotentie nu juist meer of minder meststof ontvangen? Door het koppelen van meerjarige informatie 

kan tevens rekening worden gehouden met een mogelijk gewaseffect. Concreet betekent dit dat er een 

aantal data-bewerkingsstappen moeten worden uitgevoerd voordat de output van gewassensoren 

gebruikt kan worden om tot een accurate werkkaart-indeling te komen. De informatie moet beschikbaar 

zijn in standaardaard dataformats (csv, geotiffs, etc) om toegepast te kunnen worden in de web-

applicatie. 
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Bodemkaarten en bodemanalyses 

Er kan gebruik gemaakt worden van de vereenvoudigde grondsoortenkaart van Nederland, zodat op 

basis van de coördinaten van het perceel (verkregen via de GPS ontvanger van de telefoon of door 

aanwijzen op de kaart) de grondsoort kan worden afgelezen, waardoor soms ook al verschillen binnen 

een perceel zichtbaar worden. 

 

Bodemanalyses vinden al lange tijd plaats in de praktijk. De laatste jaren wordt het daarbij gebruikelijker 

om de positie van een grondmonstervlak vast te leggen via GPS. Dit opent de mogelijkheid om op 

termijn c.q. met het verstrijken der jaren, jaargegevens met elkaar te koppelen om zo een steeds 

nauwkeurige karakterisering van het perceel te krijgen. 

 

3.3 Toepasbaarheid invoergegevens in de geavanceerde app 

Indien invoergegevens beschikbaar zijn in standaardformaten dan zijn alle gegevens in principe 

bruikbaar. Echter elk type gegeven heeft een eigen betekenis, waardoor elke data-bron op een eigen 

manier verwerkt moet worden voordat het gekoppeld kan worden aan een werkkaart. 

 

Voor de ontwikkeling van een geavanceerde applicatie is het van het grootste belang om met beoogde 

gebruikers en ontwikkelaars/leveranciers van sensing data te inventariseren. Hierbij aansluitend is het 

belangrijk om inzicht te krijgen in de minimale dataset die nodig is om de applicatie tot een handig en 

praktische tool in de agrarische sector in te zetten. Dit hangt samen met: 

 de beschikbaarheid van gegevens (deze varieert waarschijnlijk per gebruiker); 

 variatie tussen databronnen met elk hun eigen onzekerheid en benodigde vertaalslag om 

aansluiting te vinden bij de web-applicatie; en 

 een integrale afweging van de verschillende data-bronnen. 

 

Zodra er meer inzicht is in de variatie in en beschikbaarheid van sensing data, dan kunnen rekenregels 

worden ontwikkeld om de verschillende data-bronnen met elkaar te koppelen. Uiteindelijk kan dit leiden 

tot een product dat de mogelijkheden biedt om bemesting, gewasbescherming en beregening af te 

stemmen op de lokale behoefte. 
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Bijlage 1: Uitvoeringseisen webapp 

 

Algemeen 

De webapp wordt gefaseerd gebouwd:  

 In fase 1 wordt een “eenvoudige” webapp gebouwd, de zogenaamde “standaard” webapp, en wordt 

er een functioneel ontwerp gemaakt voor een geavanceerde webapp.  

 In fase 2 (buiten dit project) wordt de geavanceerde webapp gebouwd. 

 

De app bestaat in principe uit 3 onderdelen. Afhankelijk van het niveau van de app (standaard of 

geavanceerd) wordt een module meer of minder ver ontwikkeld. De drie onderdelen zijn modules voor 

invoer van gegevens, communicatie én berekeningen. 

 

Invoer module (zowel standaard als geavanceerde versie)  

In deze module wordt alle benodigde invoergegevens verzameld. In deze module kan de gebruiker: 

 het perceel intekenen op een achtergrond van google/bing maps; 

 de werkbreedte van de machine invoer om de werkeenheden te kunnen berekenen; 

 de AB-lijn, die de richting aangeeft waarlangs gereden moet worden, intekenen in het perceel; 

 de breedte en de ligging van de kopakker; 

 startpunt van het rijpad in het perceel aangeven; 

 aangeven van input voor het berekenen van de werkeenheden (foto, satelliet, gewas, 

bodemsensor, uav); 

 aangeven voor welke activiteit de werkeenheden gebruikt gaan worden; 

 aangeven wat de gift/dosis met de minimale en maximale waarden voor de betreffende activiteit 

is (de grenswaarden); en 

 aangeven hoeveel stappen gewenst zijn om van de minimale naar de maximale grenswaarde 

te komen (discreet) of dat een continue overgang mogelijk is. 

 

Communicatie module  

a) data input: 

 google earth/bing maps/luchtfoto (maakt gebruik van rgb) (standaard versie); 

o De volgende data-extensies zijn te uploaden: tiff, geotiff, shapes, excel, txt, jpg, csv. 

 satellietdata (bv van mijnakker, perceelsdekkende geotiffs) (geavanceerde versie); 

 uav data (bv van Terraspshere, perceelsdekkende geotiffs) (geavanceerde versie); 

 gewassensordata (geavanceerde versie); 

 bodemsensordata (geavanceerde versie); en 

 perceelsgrenzen (geavanceerde versie). 

b) data output: 

 het teruggeven van de resultaten van de werkeenheden berekeningen in de vorm van een 

taakkaart volgens Isobus 11783-10:2009 xml; en 

 het downloaden van de data uit de app als shape en csv; 

 

Berekeningen module  

Binnen deze module worden de volgende berekeningen uitgevoerd: 

 de google earth/bing maps, luchtfoto’s mbv kleurverschillen (RGB waarden) worden omgezet in 

zones; 
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 de satellietdata/uav data m.b.v. verschillen in datawaarden worden omgezet in zones; 

 de sensordata van bodem of gewas worden omgezet in geogerefereerde perceelskaarten. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van beschikbare rekenmodellen en statistische technieken om 

een perceelsdekkende kaart te genereren (alleen geavanceerde versie); 

o zijn de ingevoerde data (geavanceerde versie) nog niet perceelsdekkend, dan moeten 

deze met behulp van interpolatie technieken dekkend gemaakt worden 

 de werkeenheden worden berekend met behulp van een optimaliseringstechniek; en 

 het advies wordt berekend afhankelijk van de ingevoerde activiteit per werkeenheid.  

 

Een voorbeeld van een mogelijk eindresultaat is in Figuur A weergegeven. 
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Figuur A: De schematische weergave van het proces van het combineren van een perceels-

informatiekaart met een strokenkaart. De strokenkaart is gegenereerd uit de opgegeven werkbreedte. 

Het uiteindelijke resultaat is rechts weergegeven. In dit geval zijn er 6 verschillende adviezen (A t/m F) 

verdeeld over 21 werkeenheden. 

 

Aanvullende eisen zijn dat  de standaard versie van de webapp moet kunnen draaien op een 

smartphone terwijl de teler op de trekker zit. Echter, waarschijnlijk is dat de boer de werkeenheden thuis 

achter de pc berekent en de resultaten upload naar de trekker/machine, zeker voor de geavanceerde 

versie van de app als voor grote percelen met veel detail sensorinformatie. Op basis van de 

perceelsinformatie of een afgeleide indicator wordt een advies berekend voor de activiteit die de boer 

heeft aangegeven te willen doen (stap 2). Vervolgens worden op basis van de verstrekte informatie van 

de gebruiker, o.a. werkbreedte en grenswaarden, de werkeenheden berekend (stap 3). Ook in deze 

versie kan de teler de ligging van de berekende werkeenheden in het perceel nog aanpassen (stap 4). 

 

Andere randvoorwaarden met betrekking tot de omvang van de implementatie: 

- Er wordt geen gebruik gemaakt van plaatsspecifieke informatie via sensoren (alles handmatig).  
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- De gegevens worden bewaard.  

- De volgende perceelsvormen kunnen worden ingetekend: vierkant, rechthoekig, trapezium, cirkel 

- Obstakels in het perceel bijvoorbeeld een elektriciteitsmast of een boom kunnen worden genegeerd 

- Een werkeenheid is een vlak met dezelfde bewerking/bemesting krijgt. Verschillende activiteiten 

leiden tot verschillende werkeenheden  

- Bij beregening wordt verondersteld dat de beregeningsinstallatie in een rechte baan door het 

perceel wordt getrokken. Per baan kan de waterafgifte wisselen. 

- Een perceel is nooit precies passend binnen de werkbreedte van het apparaat (bijv. perceel is 100 

m breed, de strooier strooit over een breedte van 40 m). Dit wordt opgelost door afronding. 

- De ondernemer op de trekker moet via een mobiele telefoon, Ipad of via het mogelijk aanwezige 

GPS systeem op de trekker kunnen volgen waar hij op het perceel zit. 

- De app is in de standaardversie versie niet gelinkt met de strooier/veldspuit. Dat betekent dat de 

boer handmatig zijn strooier/veldspuit in moet stellen 

- De app dient zo te werken dat op de  mobiele telefoon zichtbaar is waar men rijdt op het perceel. 

Vervolgens krijgt de ondernemer steeds een attendering voor een actie zodra een nieuwe zone 

wordt genaderd. Deze actie kan inhouden dat de te geven gift aangepast moet worden.  

- Er vindt geen optimalisatie plaats om zo efficiënt mogelijk over het perceel te rijden. 
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Bijlage 2. Gebruikershandleiding PPL-app “Precies op het perceel” 

 

Deze handleiding is ontwikkeld voor de PPL-app “Precies op het perceel”. De PPL-app is een handige 

hulp voor het beregenen en bemesten van uw percelen. De volgende pagina’s bestaan uit een stap-

voor-stap handleiding voor het gebruik van de PPL-app.  

 

Aanmelden 

Voordat u kunt werken met de PPL-app, dient u zich eerst aan te melden. Dat doet u als volgt: na 

installatie van het programma klikt u op de snelkoppeling ‘Ppl’ op uw bureaublad. Vervolgens verschijnt 

het aanmeldformulier:  

 

 
Vul in het aanmeldformulier uw naam en wachtwoord in. Gebruikt u PPL voor de eerste keer? Klik dan 

op ‘Registreer’ en vul uw gegevens in. Via ‘Uitleg’  krijgt u een gebruikshandleiding van het programma 

(zie bijlage 2).  

Na het invullen of aanmelden komt u in het programma, met als startlocatie het door u opgegeven 

adres.  

 

 



16 

Precies op het Perceel (137) (NMI, 2013) 

Weergave wijzigen 

Wanneer u in het programma zit, kunt u percelen gaan tekenen. Dit gaat het beste in de Satelliet 

weergave. Om naar deze weergave te gaan, klikt u rechtsboven op ‘Satelliet’. Klik vervolgens op ‘Nieuw 

perceel’ 

 

 
 

De juiste plaats bepalen en in- en uitzoomen 

De juiste plaats bepalen doet u ofwel met de pijltjes linksboven, ofwel door de linkermuisknop in te 

drukken en tegelijkertijd de muis te bewegen; het kaartbeeld zal in tegenovergestelde richting 

meebewegen.  

 

In- en uitzoomen doet u aan de linkerkant van het scherm door de schuifregelaar tussen + en – te 

bewegen, of door met het de muis te scrollen.  
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Percelen intekenen 

Wanneer u de weergave heeft gewijzigd naar ‘Satelliet’ is het mogelijk om percelen te zien en deze in te 

tekenen. Om een perceel in te tekenen, klikt u op ‘Nieuw Perceel’. Vervolgens kunt u het perceel 

intekenen door te klikken op de hoeken van het perceel. Het programma verbindt de hoekpunten 

automatisch tot een perceelsgrens.  

 
 

Nadat u het perceel heeft ingetekend, verschijnt het perceel op uw scherm, minus de automatisch 

berekende Kopakker. U kunt het perceel nu een naam geven (in ons voorbeeld ‘Testlocatie 1’). U kunt 

vervolgens via “Nieuwe plek”  een  afwijkend gebied binnen het percelen vaststellen en aansluitend alle 

andere parameters bepalen. Percelen die u reeds eerder heeft ingetekend zijn als een groene ster 

zichtbaar. 

 

 

 

Instellingen bepalen 

U kunt nu de volgende instellingen bepalen:  

- Bewerking; 

- Gift; 

- Afwijking (percentage voor laag, normaal en hoog); 

- Rijrichting; 

- Werkbreedte; 

- Kopakker; 

- Variatie.  

Bewerking 

Kies hier de bewerking die u wilt gaan uitvoeren: kunstmest bemesten, beregening of spuiten van 

gewasbeschermingsmiddel. 
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Gift, afwijking 

Gebruik de schuifregelaar om uw gift en de gewenste afwijking voor Laag, Normaal of Hoog in te vullen. 

Wanneer we later plekken met afwijkingen in gaan tekenen in het perceel, geeft de PPL-app u in het 

rode (Laag), groene (Normaal) en blauwe (Hoog) vlak automatisch de toe te dienen gift op de 

betreffende plaatsen.  

 
 

Rijrichting  

Stel hier de rijrichting van de trekker in. De kopakker wordt automatisch herberekend. 
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Werkbreedte, kopakker en variatie 

Vul hier achtereenvolgens: 

 de werkbreedte van de door u gebruikte machine,  

 de breedte van de kopakker; en 

 de variatie die u wilt toepassen in,  

door te slepen met de schuifregelaar.  

 

Via “variatie” kunt u instellen hoe vaak u per ha de machine-instelling handmatig wilt veranderen; bijv. 

van een lage gift naar een hogere gift.  

 

 

 

 

Afwijkende plek intekenen 

Om een afwijkende plek op het perceel in te tekenen, geeft u eerst aan of de nieuwe plek een lagere of 

hogere gift verdient. Dit doet u door ofwel op het blauwe (Hoog) vlak te klikken, ofwel op het rode (Laag) 

vlak te klikken. Hoog krijgt een lagere gift en laag krijgt een hogere gift. 
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Vervolgens klikt u op ‘Nieuwe plek’ en kunt u de nieuwe plek tekenen. Het tekenen van een nieuwe plek 

gaat hetzelfde als het tekenen van de perceelsgrenzen. Let erop dat de nieuwe plek binnen de 

getekende perceelsgrenzen valt.  

 

Vervolgens kunt u door het klikken op ‘Startpunt’ aangeven waar u begint met de gift.  

 

 

Het volgende resultaat is verkregen na het intekenen van een plek met waarde ‘Hoog’ en een startpunt 

linksonder. Er wordt altijd voor gezorgd dat gemiddelde over het perceel de ingestelde gift wordt 

gerealiseerd. Dit betekent dat in onderstaande situatie dat de situatie ‘Normaal’ meer dan 300 kg per ha 

krijgt en de situatie ‘Hoog’ minder dan 300 kg per ha.  

De gift van kopakker is gelijk aan de laagste gift zoals die Laag, Normaal en Hoog is vermeld.  

 

 

Rechter muisknop menu 

Door middel van het drukken op de rechter muisknop verschijnt het volgende menu:  
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Hieronder behandelen we alle opties die in het menu verschijnen:  

Menu Actie 

Verberg instellingen Verbergt de perceelsinstellingen aan de rechterkant van het scherm.  

Verwijder perceel 

 

Hiermee verwijdert u het perceel waarop u met de muis stond tijdens het 

klikken op de rechter muisknop. 

Dupliceer perceel Hiermee dupliceert u het geselecteerde perceel.  

Verwijder plekken Behoud het perceel, maar verwijder alle ingetekende afwijkende plekken. 

Verdelingsresultaat Laat u zien welk percentage van het perceelsoppervlak een bepaalde gift 

krijgt  als gevolg van de door u opgegeven  perceel instellingen.  

De informatie verschijnt rechtsonder in beeld.  

Toon perceel Brengt het geselecteerde perceel naar het midden van het scherm. 

Toon percelen Toont alle, door u ingetekende percelen. 

Isobus De informatie wordt geëxporteerd naar een isobus bestand. 

Meld af Afmelden, wanneer u wilt stoppen met het gebruik van de PPL-app. 

Wanneer u zich later weer aanmeldt, kunt u weer verder werken met de 

laatst gebruikte instellingen.  

 

 

Hieronder een voorbeeld van de knop “Verdeling giften” voor het eerder ingetekende perceel (verschijnt 

rechtsonder in beeld):  
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Hieronder is tabel met perceel instellingen weergegeven. Door met de muis over een regel te bewegen 

krijgt u een korte helptekst te zien. 

 

 

 

 

Menu Actie 

Naam Vul hier een door u gekozen perceelsnaam in. 

Bewerking Kies hier uw bewerking. 

Gift Kies hier uw gift per ha. 

Afwijking Kies hier de gewenste afwijking in % van de totale gift. 

Rijrichting Geef hier uw rijrichting aan (deze verandert automatisch op het perceel 

mee). 

Werkbreedte Geef hier de werkbreedte aan van de machine waarmee u de gift toedient 

Kopakker Geef hier de breedte van de kopakker aan. 

Variatie Geef hier aan hoe vaak u per ha uw machineinstelling handmatig 

aanpassen: bijv van een lage naar een hogere gift. 

 

 

 



 

 


