
POP3 Toepassing van Innovatieve Precisietechniek

?

Precisielandbouw: Wat kan ik ermee?
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Doelstelling TIP
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▪ In juli waren er 4 bijeenkomsten ‘Hoe pas ik taakkaarten toe?’

▪ Webinars:

1. 12 Nov 19.30 - 20.30 uur: Toepassing innovatieve bodemanalyse technieken

2. 2 Dec 19.30 – 20.30 uur: Welke precisielandbouw hulpmiddelen zijn er?

3. In januari: Plant specifieke toepassingen: van herkenning tot actie. 

Trainingen en workshops
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▪ Vooraf graag microfoon uit

▪ Presentatie door spreker

▪ Vragen stellen in chat tijdens presentatie

▪ Na elk deelonderwerp worden vragen beantwoord

Procedure vandaag
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▪ https://www.menti.com/29jd1p22p6

▪ Aantal vragen via mentimeter.

● Wie bent u?

● Waarom neemt u deel aan de webinar?

● Waar maakt u al gebruikt van?

Poll
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https://www.menti.com/29jd1p22p6


▪ Welkom en instructie 

▪ Waarom precisielandbouw?

▪ Welke informatie kan ik verzamelen?

▪ Hoe kan ik deze informatie interpreteren?

▪ Welke toepassingen zijn er? 

▪ Afsluiting

Programma
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▪ Klimaatverandering – meer extreme weersomstandigheden

▪ Duurzame teelt – afzetketens vragen om meer verantwoording

▪ Zorgen om biodiversiteit – terugloop insectenpopulatie (natuurlijke vijanden)

▪ Bedrijfsvergroting 

→ Hoe monitor ik de productie op mijn percelen?

→ Hoe kan ik de werkzaamheden tijdig uitvoeren?

Relevante ontwikkelingen
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Stip op de horizon 2030
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Doel is om behandelingen optimaal naar ruimte en tijd uit te voeren

▪ PL 1.0 (GPS, sectie-afsluiting, rechtrijden)

▪ PL 2.0 (Smart farming, DSS)

▪ PL 4.0 (data-gedreven landbouw en robotics)

Precisielandbouw als hulpmiddel
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▪ Aantonen duurzaamheid teelt (certificering)

▪ Bedrijfsvergroting:

● Extra ogen in het veld (monitoring)

● Correcte uitvoer opdrachten aan medewerkers (taakkaarten) 

▪ Data-gestuurd werken → eerste stap naar automatisering en robots

▪ Optimaliseren teelt

Kansen precisielandbouw voor akkerbouwers
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▪ Doel: optimaliseren productieproces

● Efficiënter omgaan met grondstoffen: brandstof, zaaizaad, 
meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen

● Verbeteren productkwaliteit (egalere sortering / inhoud)

● Verhogen of behouden productkwantiteit

● Verlagen kosten (bijv. arbeid efficiëntie verhogen)

● Aantonen duurzaamheid teelt

▪ Gebruik (sensor)techniek, ICT en 
data(uitwisseling) als hulpmiddelen

Precisielandbouw en smart farming
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Figuur 1. Smart Farming Cyclus (WUR-LEI).



Hoe precies gaat precisielandbouw?
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▪ Vraag 1: Op welk niveau zou u willen sturen?

▪ Vraag 2: Hoever bent u hier al in?

Poll
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▪ Waarnemen ruimtelijk (perceels)variatie en daarop inspelen

● Bodem(structuur, textuur, mineralen)

● Risico’s (wateroverlast, droogte, uitspoeling, etc)

● Gewasmonitoring (biomassa, N-opname, opbrengst)

● Onkruid, plagen en (bodem)ziekten

▪ Meten = weten → koppeling aan locatie

Welke informatie kan ik verzamelen?
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▪ Wat verzamelt u al aan informatie?

Poll
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▪ https://www.satellietdataportaal.nl/ : satellietbeelden

▪ https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/ : hoogtekaarten

▪ https://www.pdok.nl/viewer/ : open data overheid

▪ https://boerenbunder.nl/ : snel info per perceel inzien

▪ https://www.dinoloket.nl/ : data over bodem en water

▪ https://www.topotijdreis.nl/ : historische kaarten

▪ ...

Open data – gratis!

https://www.satellietdataportaal.nl/
https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/
https://www.pdok.nl/viewer/
https://boerenbunder.nl/
https://www.dinoloket.nl/
https://www.topotijdreis.nl/


▪ Structuur, textuur, mineralen

● Satellietbeelden kale grond / droogtebeelden

● Grondsoorten kaart

● Bodemscans

● Profielkuilen

● Verdichting / penetrometer

● Grondmonsters

Bodem
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Satellietbeelden
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Grondsoortenkaart
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Alterra Rapport 1381 (2006)

De bodem van Drenthe in beeld



Bodemscans
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Profielkuilen
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Verdichting
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Grondmonsters
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▪ wateroverlast, droogte, uitspoeling

● Hoogtekaarten → afvloeiingskaart / drainagekaart

● Grondwaterstand / peilvlakken

● Verdichtingsrisico kaart

● Vochtsensoren

Risico’s
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Hoogtekaart



Risico op ondergrondverdichting
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Vochtsensoren
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Interpreteren informatie vochtgehalte
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● Uitgangsmateriaal testen 

● Tolerantie toets aardappelen

● Kiemtesten zaden / aardappelen

● Dronebeelden / satellietbeelden / gewassensoren 

(gewasindex)

● Vertaling naar landbouwkundige waarden (N-opname)

● Opbrengstkaarten (kwantiteit / kwaliteit)

Gewasmonitoring
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Uitgangsmateriaal testen
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▪ NDVI: (r790 – r660) / (r790 + r660)              Deering (1978)

▪ NDRE: (r790 – r735) / (r790 + r735)        Fitzgerald et al. (2006)

▪ CI: r790 / r735 – 1                    Gitelson et al. (2003, 2006)

r790 / r660 – 1

r790 / r550 – 1

▪ WDVI: r790 – r660 ∙ (r790 – r660)soil Clevers et al. (1989)

r790 – r550 ∙ (r790 – r550)soil

Vegetatie Indexen
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Vertaling sensor naar gewas (N-opname)
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Vertaling dronebeeld naar N-opname
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Opbrengstmetingen rooiers
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▪ In ontwikkeling

▪ Onderscheid in 

● Tarra

● Loof

● Knollen (+sortering)

Opbrengstmetingen kwaliteit
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▪ Handmatige waarnemingen

▪ Haarden zichtbaar op drone - satelliet

▪ Stroken of plekbemonstering

▪ Voor sommige gewassen/onkruiden al 

beeldherkenning 

▪ In ontwikkeling

● Robots die onkruid en/of aardappelopslag aanpakken

● Erwinia en Y-virus detectie en aanpak in pootaardappel

Onkruid, plagen en (bodem)ziekten
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Aardappelopslag herkenning



▪ Welke informatie gaat u nu verzamelen?

Poll
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▪ Visuele beoordeling kaartlagen

➢ Waarnemingen in het veld doen

▪ Kaarten omzetten naar taakkaarten (relatief)

▪ Kaarten omzetten naar taakkaarten (absoluut)

Hoe kan ik informatie interpreteren?
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Visuele beoordeling
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Visuele beoordeling
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Visuele beoordeling
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Perceel Centraal – Checklist Algemeen
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Kaarten omzetten naar taakkaarten (relatief)

46



Kaarten omzetten naar taakkaarten (absoluut)
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▪ Rekenregel die rekent met absolute waarden

▪ Minimale effectieve doseringsmodel

▪ (statistische) modellen die populatie, infectierisico of gewasgroei 

voorspellen

▪ Etc. 



▪ Gebruikt:

● Bodemscan (Veris/EM38) (ca €45/ha/jaar) (OS, pH)

● Bouwplan (aandeel aardappel, aandeel bieten)

● pH – opbrengstschade relaties

● Rekenregels uit adviesbasis PPO

www.handboekbodemenbemesting.nl

● NW kalkmeststoffen & kalkfactor

▪ Vertaalt dit naar kalkadvies (NW) en product-

hoeveelheid.

Variabel bekalken
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http://www.handboekbodemenbemesting.nl/


▪ Gebruikt:

● Bodemscan (org.stof / lutum) (€45/ha/jaar)

● Minimum effective herbicide dose model

▪ Vertaalt dit naar advies voor bodemherbicide

▪ Ervaringen NPPL ca 13% besparing t.o.v. praktijkdosering
en 35% t.o.v. KWIN (€20 / ha)

▪ Verwachte opbrengststijging 0-5%

Variabel bodemherbicide
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Kempenaar, Michielsen, e.a.



▪ Gebruikt:

● Bodemscan (org.stof / lutum / potentie) 
(ca €45/ha/jaar) 

● Schaduwzones

● Spuitpadzone

● Kiemtest + streefgetal #stengels per meter

● Rekenregel

● VRA pootmachine (ca €30/ha/jaar)

▪ Vertaalt dit naar advies voor pootafstand

▪ Doel: 

● homogenere kwaliteit zetmeel

● verhoging veld- en zetmeelopbrengst

Variabel poten
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Kempenaar, e.a.



▪ Gebruikt:

● AM-bemonsteringsuitslagen

● Rassenlijsten (tolerantie cijfers)

● Populatiedynamica modellen

● Schaderelaties

● ...

▪ Scenario’s doorrekenen: 

Welk ras kiezen voor beheersing AM?

Granulaat toepassen? (kosten-baten)

Hoeveel schade verwachten?

Nemadecide (en granulaat)
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Been, Molendijk, e.a.



Effect granulaat op de opbrengst irt aaltjes

0

10

20

30

40

50

0.1 1 10 100 1000

Populatiedichtheid (Pi) juvenielen/g grond

O
p

b
re

n
g

st
Behandeld
Onbehandeld

T

m' 

m 

C

Verlies

compensatie

m’= minimale opbrengst van 

plant behandeld met 

granulaten.

Verliescompensatie afhankelijk 

van populatiedichtheid en 

opbrengstpotentie Ymax. 

Met relatieve verlies 

compensatie kun je kosten-

baten van granulaat 

doorrekenen. 

Ymax

Granulaten



TOTAAL advies
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▪ Gebruikt:

● Biomassa beelden uit satelliet (€1/ha), drones (€17-30/ha), gewassensoren 
(€25/ha/jaar)

● Weersgegevens

● Infectie risico model

● Euroblight fungicidentabel

● Minimum effective fungicide dose model 

● Voorspelling gewasgroei en fungicideafbraak

▪ Vertaalt dit naar advies soort en hoeveelheid 
middel en ondersteund de teler bij risico analyse

▪ Besparing ca 22% bij Revus, Infinito (€84/ha)

Variabel fungicide en adviessysteem
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Kessel, Evenhuis, e.a.



▪ Gebruikt:

● Biomassa beelden uit satelliet (€1/ha), drones (€17-30/ha), gewassensoren 
(€25/ha/jaar)

● Ijklijn gewasindex naar N-opname

● Weersgegevens

● Groeimodel 

▪ Vertaalt dit naar advies voor stikstofbijbemesting

▪ Besparing van ca 37.5 kg N/ha (€38 / ha)

▪ Stikstof inzetbaar in stikstofbehoeftig gewas 
of perceel (en daar meeropbrengst). 

▪ Reductie in uitspoeling

Variabel bijmesten
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Evert, Booij, e.a.



▪ 3-6 weken na opkomst beginnen met scannen 

(half juni)

▪ Beste moment: scannen bij gewassluiting

▪ Na ca 5 juli niet meer scannen 

(ijklijn heeft grote spreiding)

▪ Bloei heeft effect op de beelden. 

▪ Oorzaak achterblijven gewas?

Beslisschema
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▪ Gebruikt:

● Biomassa beelden uit satelliet (€1/ha), drones (€17-30/ha), gewassensoren 
(€25/ha/jaar)

● (Bodemvochtbalans)

● Minimum effective herbicide dose model

▪ Vertaalt dit naar advies voor loofdoding (Reglone, Spotlight, Finale)

▪ Besparing van 20-47% middel (€26 / ha)

Variabel loofdoding
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Kempenaar, Michielsen, e.a.



▪ Optimalisatie rijpaden op percelen

▪ Precisieberegening

▪ Robottoepassingen

▪ Basisbemesting (NIR)

▪ ...

Overige toepassingen
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Aardappel teelt

Aardappel productie en 
bewaarcyclus



▪ Wat is uw ervaring met verschillende toepassingen?

▪ Welke toepassingen wilt u graag gebruiken?

▪ Waarover zou u nog meer informatie willen? 

▪ Heeft u nog tips en tops (feedback) op deze webinar? 

● Paar woorden per suggestie

Poll
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▪ Samenvattend

● Welke data/informatie kunt u verzamelen?

● Hoe te interpreteren?

● Welke toepassingen mogelijk?

▪ In januari: Plant specifieke toepassingen: van herkenning tot actie

▪ TIP: sluit u aan bij de studiegroepen 

(techniek, bemesting 2x, poten). 

We helpen u hierin bij het interpreteren en omzetten van informatie 

naar toepassingen op uw bedrijf

Ter afsluiting

61Meld u aan voor de studiegroepen door uw email achter te laten in de chat
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Contactgegevens

63

Voor meer informatie:

Johan Booij

Projectleider project TIP

mobiel: 0320-219218

email: johan.booij@wur.nl

!



Dank voor uw aandacht




