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EIND maart gaf Theo Meijer, voor-
zitter van Productschap Akker-
bouw, het startschot voor het 
Programma Precisie Landbouw 

(PPL). Kort door de bocht is het PPL-pro-
ject de opvolger van het vierjarige pro-
gramma KodA (Kennis op de Akker), dat 
in 2009 is afgesloten. KodA had als doel 
innovaties en nieuwe ideeën sneller 
praktijkrijp te maken. 

PPL streeft hetzelfde als KodA na en is 
een gezamenlijk initiatief van het agra-
risch bedrijfsleven en de overheid, en 
loopt tot eind 2013. Doel van PPL is om 
precisielandbouwtechnieken te ontwik-
kelen die inspelen op specifieke lokale 
(bodem)omstandigheden. Hierdoor kun-
nen telers efficiënter omgaan met mest-
stoffen, bestrijdingsmiddelen, brandstof 
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PRECISIEBOER 
SCHAKELT OP

HET PROGRAMMA PRECISIE LANDBOUW (PPL) IS VAN START 
GEGAAN. 26 PARTIJEN HEBBEN 35 PROJECTEN INGEDIEND. 
WIE DOET WAT? BOERDERIJ ZET ALLE PROJECTEN OP EEN RIJ.

Samen op zoek naar concrete oplossingen
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PROFIEL

TELER JACOB VAN DEN BORNE HEEFT 
BIJ PPL DRIE PROJECTEN AANGEMELD.

‘Hele sector heeft baat 
bij PPL-projecten’

Jacob van den Borne heeft drie projecten aange-
meld bij het PPL-progrmma. Project 1 is het ver-
gelijken van remote-sensingsystemen (MijnAkker 
en Worldview-2 ) en biomassameters (GreenSee-
ker, Cropcircle, Fritzmeier en Yara N-sensor) op 
één perceel. In dit project werkt hij samen met 
adviesbureau TTW, WUR en BLGG.  In het per-
ceel zijn grote plots met bemestingstrappen aan-
gelegd. Hij wil de komende vier jaar vergelijken 
of alle systemen dezelfde waarden aangeven op 
dezelfde plek. ,,De hoeveelheid biomassa wordt 
uitgedrukt in de eenheid NDVI of WDVI. Stel, de 
GreenSeeker meet op een bepaalde plek een 
NDVI van 0,5, terwijl de CropCircle een NDVI van 
0,7 aangeeft. „We kunnen wel met rekenregels 
voor bijbemesten aan de gang, maar ik weet niet 
eens of alle systemen hetzelfde meten. Eerst dat 
maar eens controleren.” 

Project twee behelst de optimalisatie van het 
phytophthora-adviesmodel van Dacom. Bij dat 
model moet de teler telkens vier parameters in-
voeren, waarmee wordt berekend hoeveel onbe-
schermd blad is bijgegroeid. Deze parameters zijn 
echter voor intepretatie vatbaar, stelt Van den 
Borne. „Ikzelf schat bijvoorbeeld twee blaadjes, 
maar pa, die op de andere spuit rijdt, schat drie. 
Wie heeft gelijk? Als de waarneming niet goed is, 
kun je niet vertrouwen op het spuitadvies van het 
model.” De akkerbouwer laat nu onderzoeken of 
biomassagegevens vanuit biomassasensoren of 
vanuit MijnAkker als parameter te gebruiken zijn. 
„Als het lukt, heeft de hele sector er baat bij”, ver-
telt Van den Borne. „De spuitadviezen worden er 
beter van en makkelijker te gebruiken.”

In project drie bekijkt Van den Borne of in het 
beregeningsadviesmodel van Dacom de bodem-
vochtmeters (à €2.000 per stuk) zijn te vervan-
gen door sensordata of geogerefereerde weerdata 
van MijnAkker.
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Naam: Jacob van den Borne. Woonplaats: Reusel 
(N.-Br.). Bedrijf: akkerbouwbedrijf met 400 ha fri-
tesaardappelen op droogtegevoelige zandgrond. 

en water. Dus minder energie en minder 
broeikasgassen. Kortom, verduurzaming 
van de landbouw. 

Vroeger afzonderlijk, nu samen
Tussen 2005 en 2008 waren er ook 14 
afzonderlijke gps-projecten actief. Deze 
projecten van telers en telersgroepen 
werkten niet samen en er was ook geen 
overleg over elkaars bevindingen. Alle 
afzonderlijke gps-projecten zijn in 2008 
geëvalueerd. Daaruit bleek dat veel groe-
pen hetzelfde onderwerp onderzochten, 
zoals plaatsspecifiek bemesten en op va-

Afgelopen jaren experimenteerden telers 
en telersgroepen met precisielandbouw, 
zonder ervaringen uit te wisselen. Nu ste-
ken ze de koppen bij elkaar.

riabele afstand aardappelen poten op ba-
sis van lutumgehalte. Ook liepen alle 
deelnemers tegen dezelfde problemen op 
en bedachten ze dezelfde deeloplossin-
gen. Uiteindelijk werkte het technisch 
allemaal wel, maar vertaling van de gps-
kaarten naar een praktisch advies bleek 
nog een stap te ver.

Deze ervaring bleek een goed leermo-
ment voor de partijen die bezig waren 
met precisielandbouw. Alle telersgroepen 
en gps-projecten die zich in het verleden 
afzonderlijk met precisielandbouw bezig 
hielden, hebben aansluiting gezocht bij 
PPL en werken nu min of meer samen.

€6 miljoen beschikbaar
Het ministerie van LNV investeert €6 
miljoen in het PPL-programma, ver-
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26 PARTIJEN HEBBEN BINNEN PPL 35 PROJECTEN OPGESTART. HET GAAT OM TWAALF TELERSGROEPEN, 
NEGEN DIENSTVERLENENDE BEDRIJVEN, TWEE VERWERKERS EN DRIE MACHINEFABRIKANTEN. 

Ontwikkelen breedsporige zelfrijders tot slimme schoffels
TELERS
1. Naam: BioTrio, biologisch 
akkerbouwbedrijf van Kees 
van Beek, Dyanne Schrau-
wen en Jaap Korteweg.
Plaats: Langeweg (N.-Br.).
Project: twee projecten: on-
kruidbestrijding in de rij en 
het sluiten van de organische 
stofkringloop op hun bedrijf. 
Of ze hier mee aan de slag 
gaan, weten ze nog niet, ver-
telt Kees van Beek. Machine-
fabrikant Steketee focust op 
automatisch onkruid bestrij-
den in de rij. Wellicht zoeken 
de akkerbouwers aansluiting 
bij Steketee. Ook willen ze  
met andere biologische telers 
het onbereden teeltbedden-
systeem uitwerken.

2. Naam: Bio SBF (Stichting 
Bodembescherming Flevo-
land) van de biologische ak-
kerbouwers Digni van den 
Dries, Anton van Vilsteren en 
Joost van Strien. 
Plaats: Ens (Fl.).
Project: De akkerbouwers 
hadden als speerpunt on-
kruidbestrijding in fijnzadige 
gewassen en de mestkring-
loop ingediend, maar gaan 
dit misschien inruilen voor 
het ontwerpen van een multi-
functionele werktuigendra-
ger, samen met BioTrio en 
Van Hootegem. De bedrijven 
streven naar permanent on-
bereden teeltbedden. Bij de 
oogst zijn de bio-akkerbou-
wers nog aangewezen op 
gangbare trekkers en oogst-
machines, omdat rooiers en 
kipper niet op 3,15 meter 
spoorbreedte kunnen.

3. Naam: Bio Zeeland.
Plaats: Kruiningen (Zld.).
Project: De eigenaar van Bio 
Zeeland, biologisch akker-
bouwer Alex van Hootegem, 
werkt met rijpaden, zodat de 
gewassen altijd in onbereden 
grond groeien. Oogsten via 
rijpaden kan echter niet, om-
dat de oogstmachines vaak te 
zwaar zijn om trekker en ma-
chine op 3 meter spoorbreed-
te te zetten. Daarbij vindt 
Van Hootegem de ergonomie 
van trekkers ook niet goed. 
„Je rijdt vooruit, de bedie-
ning zit opzij en je rooit ach-
ter de trekker. Dat kan an-
ders, bijvoorbeeld met werk-
tuigendragers.” De werktui-
gendragers van WKM en 
Riecam worden niet meer ge-
maakt, de nog rijdende raken 
op leeftijd en de bediening is 
spartaans. Van Hootigem wil 
daarom samen met anderen 
een nieuwe generatie trek-
ker/werktuigendrager ont-
werpen, die ook bij de oogst 
ingezet kan worden. Of het 
project doorgaat, is nog on-
zeker.

4. Naam: H-Wodka (Stichting 
Hoekse Waard op de kaart).
Plaats: Hoekse Waard (Z.-H.).
Project: De stichting is bezig 
met het project kaartgestuur-
de controltraffic met Gaos 
(Geo-akker optimalisatie 
software), vertelt voorzitter 
en akkerbouwer Aad Klompe. 
Doel is samen met Alterra 
een softwareprogramma te 
ontwikkelen waarbij de teler 
in rustige periodes de opti-
male inrichting en rijpaden 

kan bepalen, en dat vervol-
gens in de boordcomputer 
laadt. Door elk jaar dan over 
dezelfde rijpaden te rijden, 
wordt de bodemstructuur ge-
spaard. H-Wodka is hier al 
langer mee bezig, maar het 
project vordert langzamer 
dan verwacht vanwege de 
complexiteit van de software.

5. Naam: Jacob van den Bor-
ne.
Plaats: Reusel (N.-Br.).
Project: zie minireportage vo-
rige pagina.

6. Naam: Henk Pol.
Plaats: Uffelte (Dr.).
Project: Veehouder Henk Pol 
heeft samen met constructie-
bedrijf Kuiper in Witmarsum 
(Fr.) een prototype ontwik-
keld voor precisiestrokenbe-
mesting. De machine freest 
stroken van 15 centimeter 
breed, dient onderin de stro-
ken drijfmest toe, waarna in 
die strook mais wordt ge-
zaaid. Het voordeel hiervan 
is dat het land niet meer ge-
ploegd wordt. Daardoor blijft 
het bodemleven intact en zo-
doende het stikstofleverend 
vermogen van de grond. 
Hierdoor is minder mest no-
dig. Vooral op zandgrond 
geeft dit meerwaarde, van-
wege de steeds scherpere 
stikstofnormen. Het prototy-
pe is gereed, binnen PPL wil-
len Kuiper en Pol de machine 
doorontwikkelen.

7. Naam: Koninklijke Maat-
schap De Wilhelminapolder.
Plaats: Wilhelminadorp (Zld.).

Project: Uit eerdere KodA-
proeven bleek dat remote-
sensingsystemen veel data 
opleveren, maar dat opwer-
ken naar praktische toepas-
baarheid erg moeilijk is. 

De Wilhelminapolder wil 
nu bedrijfsmanagementsyste-
men opwaarderen, zodat 
daarin ook eenvoudig ruwe 
data zijn op te slaan en er 
kaarten van kunnen worden 
gemaakt.

8. Namen: Lenus Hamster en 
Detmer Wage.
Plaats: Nieuwolda en Wedde 
(Gr.).
Project: De telers hebben 
twee projecten ingediend. Ze 
willen via literatuuronder-
zoek laten inventariseren of 
de middelendosering op ge-
wassen met minder biomassa 
omlaag kan met behulp van 
de GreenSeeker, en wat de 
leemtes zijn in reeds gedaan 
onderzoek ter voorkoming 
van DON in graan.

Telers hebben in vergelij-
king met bedrijven een ge-
ring bedrag voor onderzoek 
beschikbaar, dus dat  be-
schikbare geld moet wel ef-
fectief worden ingezet, ver-
telt Wouter Zunneberg van 
Ordina, die de telers bege-
leidt. 

„Door eerst te inventarise-
ren wat al bekend is, hoeven 
we niet opnieuw het wiel uit 
te vinden. Daardoor kunnen 
we in de tweede PPL-periode 
gericht onderzoek laten uit-
voeren, om de ontbrekende 
kennis op dit gebied ge-
richt aan te vullen.”

deeld over drie periodes. Voor periode 1 
€2,3 miljoen, voor periode twee die janu-
ari 2011 start 3 miljoen, en voor periode 
drie die 1 januari 2012 start, het restant 
van €0,7 miljoen. 

Voor periode 1 zijn 35 projecten van 26 
initiatiefnemers ingediend. De 35 projec-
ten zijn vooral akkerbouwprojecten, 
voornamelijk gericht op bemesting. De 
initiatiefnemers van deze projecten in-
vesteren zelf €2,3 miljoen in het pro-
gramma, LNV  legt daar €2,3 miljoen bij. 
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Door standaardisatie wordt koppelen van 
terminals aan werktuigen eenvoudiger.

De PPL-stuurgroep hoopt dat in periode 
2 en 3 ook partijen uit andere sectoren, 
zoals boomkwekerij, vollegrondsgroente 
en veehouderij aanhaken. 

PPL is géén subsidieprogramma, bena-
drukt senior-projectleider Henny van 
Gurp van ZLTO Projecten. Het agrarisch 
bedrijfsleven moet eerst zelf investeren 
in de precisielandbouwprojecten voordat 
de overheid er geld insteekt. „We willen 
voorkomen dat er zogenoemde hob-
by-initiatieven opstarten. Dat zijn 
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9. Naam: Paulus van den 
Berg.
Plaats: Bergeijk (N.-Br.).
Project: Van den Berg heeft 
twee projecten ingediend: 
1. het kalibreren van bemes-
tingsregels, dus het ontwik-
kelen van bemestingsreken-
regels in gewassen met de 
GreenSeeker. 2. ontwikkelen 
van een combinatie voor spit-
ten, zaaien en kunstmest ge-
ven, om werkgangen te com-
bineren en zo de bodem te 
ontzien. De activiteiten van 
Van den Berg voor het PPL-
project staan momenteel op 
een laag pitje. Hij heeft de af-
gelopen jaren geëxperimen-
teerd met plaatsspecifieke 
bemesting met de GreenSee-
ker en gps. Dat schoot niet 
echt op, waardoor hij het en-
thousiasme voor langdurig 
onderzoek heeft verloren. „Ik 
weet nog niet of ik met de 
projecten voor PPL doorga.”

10. Namen: Spinof / De Wad-
den / Hogeland / M. van 
Dijk.
Plaats: Leeuwarden (Frl.).
Project: De Noordelijke te-
lersverenigingen willen met 
de CropCircle de biomassa 
gaan meten, hiervan kaarten 
maken in het computerpro-
gramma Farmworks, de kaar-
ten analyseren en op basis 
daarvan een real-time stik-
stofadviesgift maken. Hierbij 
rekening houdend met ande-
re factoren, merkt Dirk Osin-
ga op. Want extra stikstof 
heeft natuurlijk geen zin als 
het te droog is. Het maken 
van kaarten blijkt in de prak-
tijk een hele puzzel; dat moet 
makkelijker kunnen. 

11. Naam: Wieringermeer 
Precieser.

Plaats: Slootdorp (N.-H.).
Project: De projectgroep wil 
op proefbedrijf Oostwaard-
hoeve op basis van bodem-
kaarten van de Soil Company 
variabel korrelkunstmest 
gaan strooien met een pneu-
matische kunstmeststrooier. 
De strooier wordt aange-
stuurd via gps-apparatuur 
van SBG. Doel is een efficiën-
tere stikstofbenutting: alleen 
daar waar het nodig is kunst-
mest strooien. 

Eerst is het zaak te onder-
zoeken of er daadwerkelijk 
een verband is tussen bodem-
toestand en de stikstofbe-
hoefte van het gewas. Stik-
stof is één van de groeivaria-
belen, maar ook structuur, 
vocht en aaltjes hebben in-
vloed op de groei.

12 Naam: Wiski (Weten-
schappelijk Intelligentie Sa-
men Kennis Isobus).
Plaats: Biddinghuizen (Fl.).
Project: In Wiski participeren 
de telers Harold Zondag en 
Altjo Medema en mechanisa-
tiebedrijf Weevers Swifter-
bant. Wiski wil in aardappe-
len op basis van biomassame-
ting door de Yara N-sensor en 
satellietbeelden, vochtmeters 
in de grond van Dacom en 
het aardappelgroeimodel van 
Altik bepalen wat het meest 
gunstige bemestingstijdstip 
is. De bemesting gebeurt ver-
volgens plaatsspecifiek. Het 
streven is een maximale op-
brengst en kwaliteit, met zo 
min mogelijk input aan nutri-
enten.

DIENSTVERLENENDE 
BEDRIJVEN
13. Naam: Agerland / Agrari-
sche Unie.
Plaats: Heythuijsen (L.).

Project: Agerland / Agrari-
sche Unie werkt in Zuid-Ne-
derland samen met Farm Fri-
tes om de aardappelteelt 
naar een hoger plan te tillen. 
MasterLink van Agerland / 
Agrarische Unie wordt daar-
toe verder ontwikkeld, ver-
telt Louis Nannes. Een 
teeltadviseur voert eerst een 
bodemscan uit, de zoge-
noemde nulmeting. Dan stelt 
Agerland een adviesplan op, 
met bodemverbeterings-, 
teelt-, bemestings- en spuit-
adviezen. De boer krijgt ver-
volgens de adviezen via het 
computerprogramma Master-
Link toegezonden. 

14. Naam: Agrifirm.
Plaats: Meppel (Dr.).
Project: Agrifirm heeft twee 
projecten opgestart. Het eer-
ste is een vertaalslag maken 
van sensorkaarten van Yara 
N-sensor en/of MijnAkker 
naar een concreet stikstofad-
vies. Binnen PPL hoopt Aal-
drik Venhuizen van Agrifirm 
samen met andere partijen 
tot een standaardisatie van 
data-uitwisseling te komen. 

Project twee is online ad-
vies in het veld. De ontslui-
ting van data moet verbeterd 
worden. De teeltadviseur 
moet namelijk voor een gede-
gen advies in het veld of aan 
de keukentafel van de boer 
kunnen beschikken over ac-
tuele informatie, bijvoor-
beeld via draadloos internet 
op de laptop. Dan kan hij op 
elke willekeurige plaats op 
zijn laptop informatie van be-
slissingsondersteunende ad-
viessystemen binnenhalen. 
15. Naam: Agritip Precisiefar-
ming.
Plaats: America (L.).
Project: Agritip heeft een ge-

gevenskoppeling gemaakt 
met het satellietbeeldenpro-
gramma MijnAkker, waar-
door de ruwe data van Mijn-
Akker zijn in te lezen in het 
Agritip adviessysteem. Voor-
heen werden de adviezen ge-
baseerd op bodemmonsters 
en –kaarten. Straks kan Agri-
tip ook vanuit gewasperspec-
tief loofdodings- en stikstof-
giftadviezen geven en aange-
ven waar in het perceel 
grondmonsters voor bijvoor-
beeld aaltjes moeten worden 
genomen.

16. Naam: BLGG AgroXpertus.
Plaats: Oosterbeek (Gld.).
Project: BLGG AgroXpertus 
bouwt een online informatie-
platform waarop alle infor-
matie van een perceel bij el-
kaar wordt gebracht. Het 
platform koppelt bijvoor-
beeld analyseresultaten van 
de bodem aan gewasmonito-
ringsystemen en weersinfor-
matie. Door informatie te 
koppelen is de teler in staat 
om – samen met z’n adviseur 
– de teelt te optimaliseren 
qua opbrengst en kwaliteit. 

17. Naam: CZAV. 
Plaats: Wemeldinge (Zld.).
Project: Aanwendingstech-
nieken voor dierlijke mest in 
het voorjaar voor aardappe-
len op klei (demo 2010) en 
het meten van de mestsa-
menstelling in de stroom tij-
dens het aanwenden.

18. Naam: GKC (Groene Ken-
nis Coöperatie).
Plaats: Ede (Gld.).
Project: GKC is een vereni-
ging van de agrarische onder-
wijsinstellingen, AOC’s, HAS 
en WUR. De CAH Dron-
ten, HAS Den Bosch en 

E D I T I E  A K K E R BO U W
projecten die alleen van de grond komen 
vanwege de subsidietoezegging, en na 
het dichtdraaien van de geldkraan weer 
een langzame dood sterven omdat de 
praktijk er eigenlijk geen behoefte aan 
heeft.” Door het bedrijfsleven te dwingen 
vooraf een substantieel geldbedrag in 
zijn project te laten investeren, haken de 
minder serieuze gegadigden af die eigen-
lijk alleen maar met overheidsgeld een 
beetje willen hobbyen. Serieuze partijen, 
die ook zonder subsidie aan de slag zou-

den gaan met hun precisielandbouwpro-
ject, krijgen met deze opzet een extra 
steuntje in de rug.

Baten voor hele sector
Voor het geldbedrag van het ministerie 
van LNV laten de initiatiefnemers op-
drachten uitvoeren. De helft van het bud-
get mogen ze besteden aan maatwerkop-
drachten om de innovatie van hun eigen 
project te versnellen, zoals onderzoek of 
ontwikkelprogramma’s. De andere helft 

is voor bedrijfsoverstijgende ontwikkel-
verzoeken met algemeen sectorbelang, 
en andere voor de sector eveneens be-
langrijke  projecten die raakvlak met hun 
eigen project hebben. Daardoor werken 
de projecten meer met elkaar samen en 
wisselen meer uit. Zo worden eerder op-
lossingen gevonden waar ze alleen waar-
schijnlijk niet achter zouden zijn geko-
men. Samenwerken wordt dus beloond.

Het resultaat van de bedrijfsover-
stijgende ontwikkelverzoeken moet 
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het Edith Delta college in 
Goes geven specifiek colleges 
over precisielandbouw. Het 
doel van GKC is studenten te 
onderwijzen in gps-techniek, 
zodat de toekomstige telers 
sneller nieuwe technieken 
omarmen.

19. Naam: Landbouw Com-
municatie.
Plaats: Wageningen (Gld.).
Project: Rijenbemesting 
wordt al veel toegepast in 
mais. Door direct de mest in 
de wortelzone te injecteren, 
is de benutting van de mest 
beter en de vervlieging van 
broeikasgassen minder. In 
mais kan door rijenbemes-
ting volgens Herre Bartlema 
de helft aan fosfaat worden 
bespaard en circa 30 procent 
stikstof in vergelijking met 
breedwerpig strooien. In 
aardappelen en bieten kan 
door rijenbemesting ook fors 
op bemesting bespaard wor-
den.

Doel van het project is in 
laatstgenoemde gewassen rij-
enbemesting te stimuleren en 
telers van bruikbare advies-
giften in bieten en aardappe-
len te voorzien. Daarom 
wordt dit jaar bij PPO in bie-
ten en volgend jaar in aard-
appelen onderzocht hoever 
de adviesgift omlaag kan bij 
rijenbemesting. 

20. Naam: Stichting Het Nieu-
we Telen.
Plaats: Wageningen (Gld.).
Project: De stichting wil ruwe 
perceelsdata vanuit het satel-
lietbeeldenprogramma Mijn-
Akker laden in haar vergelij-
kingsprogramma QMS. Aan 
deze data worden extra se-
lectiecriteria en -gegevens 
toegevoegd die MijnAkker 

nog niet heeft, zoals pootda-
tum, grondsoort, basisbemes-
ting, bijbemesting en rassen. 
Hierdoor worden effecten 
van verschillende  teelthan-
delingen beter zichtbaar dan 
in MijnAkker, omdat nu bij-
voorbeeld alleen de percelen 
vergeleken kunnen worden 
met Agria’s met een lage ba-
sisgift. 

In MijnAkker worden alle 
aardappelen op één hoop ge-
gooid. Telers en adviseurs 
kunnen vervolgens op basis 
van in te stellen selectiecrite-
ria hun percelen vergelijken 
met die van collega’s. 

21. Naam: ZLTO.
Plaats: Tilburg (N.-Br.).
Project: Doel is communica-
tie tussen verschillende pro-
jecten te bevorderen, zodat 
synergie optreedt en sneller 
vorderingen worden ge-
maakt.

FABRIKANTEN
22. Naam: Agco.
Plaats: Grubbenvorst (L.).
Project: Machinefabrikant 
Agco zet haar machines en 
expertise in, zoals AutoRide 
gps-besturing, het Agrocom-
mand telematic-system (via 
gsm en gps volgen van ma-
chines van en communiceren 
met machines) en specifieke 
desktopsoftware voor ver-
werken van data.

23. Naam: Kverneland Me-
chatronics.
Plaats: Nieuw Vennep (N.-
H).
Project: Kverneland Mecha-
tronics ontwikkelt Control 
Traffic Farming-software 
voor zijn Isobus-terminal Tel-
lus om optimaal rijpaden te 
plannen en uit te zetten, ge-

bruik makende van bestaan-
de werktuigen. Kverneland 
en H-Wodka zoeken aanslui-
ting bij elkaar.

24. Naam: Machinefabriek 
Steketee.
Plaats: Stad aan ’t Haring-
vliet (Z.-H.).
Project: Steketee werkt sa-
men met Wageningen Uni-
versiteit aan een systeem dat 
onkruidbestrijding in de rij 
mogelijk maakt. Met de hui-
dige schoffelapparatuur is al-
leen bestrijding tussen de rij-
en mogelijk. De Universiteit 
ontwikkelt software die via 
camera en beeldherkenning 
de exacte plaats van planten 
kan bepalen. Steketee ont-
wikkelt een schoffelmecha-
nisme, waarbij de schoffel 
snel terugklapt als er een ge-
wasplant staat.

AFNEMERS
25. Naam: Nedato.
Plaats: Oud-Beijerland (Z.-
H.).
Project: De consument eist 
een tafelaardappel van goede 
kwaliteit en constante smaak. 
Als hij in januari aardappelen 
van een kruimig ras koopt, 
verwacht hij dezelfde kookei-
genschappen als hij een 
maand later weer een zak 
van dit ras in zijn winkelwa-
gentje legt. De Nederlandse 
tafelaardappel groeit echter 
op heterogene klei, van ver-
schillende zwaartes, zeker in 
zuidwest-Nederland, schetst 
Nedato-directeur Wim van 
de Ree. 

Nedato wil door plaatsspe-
cifieke bemestingsadviezen 
binnen percelen een homo-
genere kwaliteit aardappelen 
realiseren. Door meer stikstof 
op zandige stukken en min-

der stikstof op zware, stikstof 
naleverende klei, zijn de 
groei en afrijping gelijkmati-
ger. Dat geeft een homoge-
ner product. 

Nedato gaat experimente-
ren met plaatsspecifieke rij-
enbemesting, alternatieve 
stikstofmeststoffen en ver-
schillende stikstofdoseringen.

26. Naam: Suiker Unie.
Plaats: Dinteloord (N.-Br.).
Project: Suiker Unie heeft 
drie projecten bij PPL inge-
diend: detectie ziekten en 
plagen; teeltoptimalisatie bo-
dem en water; en plaatsspe-
cifieke, elektronische teeltre-
gistratie. De eerste twee pro-
jecten zitten in de opstartfase 
en er valt nog weinig over te 
melden, vertelt Pieter Brooij-
mans van Suiker Unie. Het 
derde project loopt al wel.

Suiker Unie ontwikkelt een 
module op basis van Unitip 
Teeltregistratie, met als basis 
de duurzaamheid van de bie-
tenteelt op perceelsniveau. 
Het middelen-, meststoffen- 
en energiegebruik op per-
ceelsniveau wordt gerelateerd 
aan de uiteindelijke suikerop-
brengst van dat perceel.

Telers met bijvoorbeeld een 
hoog kunstmestgebruik maar 
lage suikeropbrengst, zijn 
minder duurzaam bezig dan 
telers met een hoog kunst-
mestgebruik met een hoge 
suikeropbrengst. De teler kan 
via de module zijn gegevens 
vergelijken met het regioge-
middelde. 

Brooijmans: „De vervolg-
stap is via advisering de teelt 
naar een hoger plan tillen, 
met als resultaat verduurza-
ming van de teelt met be-
houd van financieel rende-
ment voor de teler.”

beschikbaar komen aan de gehele sector, 
zodat op den duur alle telers van de op-
gedane kennis kunnen profiteren. Denk 
aan bijmestsystemen met behulp van de 
Greenseeker of Cropcircle, of standaardi-
satie van bedrijfsmanagementsystemen 
als Agrovision met gps-apparatuur.

Projecten nog niet definitief
De eerste ideeën zijn inmiddels inge-
diend. De 35 PPL-projecten kunnen on-
der vier thema’s worden geschaard: be-

mesting, gewasbescherming en control-
led traffic farming (data-communicatie), 
en algemeen. De 26 deelnemers bestaan 
uit twaalf telers en telersgroepen, negen 
dienstverlenende bedrijven, twee ver-
werkers en drie machinefabrikanten. Op 
dit moment zijn nog niet alle bedrijfsle-
venpartijen uit de eerste inschrijfperiode 
daadwerkelijk aan de gang met de uit-
voering van de ideeën. 

Martijn Knuivers
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Door gebruik van biomassasensoren hopen 
telers preciezer te kunnen bemesten.
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