
NPPL on Tour
Martin de Meijer



Programma ochtend

14.30 uur Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers

15.00 uur
Welkomstwoord en uitleg middagprogramma
Dagvoorzitter: Geert Hekkert, Hoofdredacteur Boerderij

15.15 uur
Learnings NPPL
Corné Kempenaar, Projectleider NPPL

15.45 uur
De toegepaste precisietechniek(en) uitgelegd
Begeleidende expert Jean-Marie Michielsen

16.15 uur
Precisietechniek in de praktijk
Interview met Martin de Meijer

17.00 uur
Gelegenheid om het bedrijf te bekijken en een snelle hap te nuttigen
Ontvangst avondgroep, ook zij kunnen een snelle hap nuttigen



Corné Kempenaar
projectleider NPPL



Inhoudsopgave

• Introductie precisielandbouw

• Wat houdt NPPL in?

• Resultaten op hoofdlijnen

• Doorkijk naar toekomst
• R&D, organisatorisch, ......



Uitdagingen voor de landbouw / AgriFood

Gezond voedsel

Voedselproductie

Biobased Economy

Biodiversiteit / 
landschap

Klimaatverandering

Agri-Food
system



Waar komen innovaties voor landbouw vandaan?

• Smart breeding

• Smart farming                    
(o.a. precisielandbouw in

open teelten)

• Smart storage, processing 
& logistics
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Ontwikkeling van de landbouw

• Eerste revolutie (10.000 BC): van verzamelen naar telen

• Arabische (800-1300) en Britse (1750-1900) revolutie

• Groene (3e) revolutie (1930-1960)

• Vierde revolutie (data-gedreven landbouw/AgriFood)
• Precisielandbouw vanaf 1990

• Continuum: smart farming/digital farming/pixel farming/data driven 
farming/decision farming/.......

• Anno 2019: adoptie van PL2.0, maar verloopt traag
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Aanleiding NPPL

9



Wat is precisielandbouw?

Precisielandbouw is een bedrijfsmanagementvorm waarbij bodem, 
planten en dieren heel nauwkeurig die behandeling krijgen die ze
nodig hebben, optimaal naar ruimte en tijd, binnen economische
en maatschappelijke randvoorwaarden

PL integratie van data, beslissen, uitvoeren en evalueren in 
toepassingen
- liefst zo autonoom mogelijk
- kleinst mogelijke schaal (hoge resolutie)

PL technieken: GPS, sensoren, GIS, connectiviteit, VRT, .........

PL beoogt meer met minder en beter
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Nationale Proeftuin Precisielandbouw project

Looptijd: 2018-2021

Opdrachtgever: Min. LNV

NPPL wil verduurzaming landbouw stimuleren door adoptie van PL 
toepassing te stimuleren

Via demonstraties van praktische toepassingen, interactie met 
toeleveranciers en regionale projecten, praktijkproeven en Nationale
Agenda Precisielandbouw
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Filmpjes NPPL

• NPPL intro (deelnemers 2018): 
https://www.youtube.com/watch?v=GfV9g-S_Rd8

• NPPL opzet (animatie): 
https://www.youtube.com/watch?v=NLfnBUEMzvs

https://www.youtube.com/watch?v=GfV9g-S_Rd8
https://www.youtube.com/watch?v=NLfnBUEMzvs
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NPPL deelnemers 2018

• Zes akkerbouwbedrijven in de schijnwerper

• Zevende bedrijf draaide in 2018 op 
achtergrond mee
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NPPL resultaten 2018 samengevat

Bodemherbiciden vra Phyophthora bestrijding timing en vra

• Plantmateriaal: Beter verdeeld

• GBM gebruik: 23 % (10 - 80 %) lager

• N gebruik: 10% lager 

• Kosten/baten: Gelijk of iets positief (geen meer-
opbrengsten door droogte)

• Toename duurzaamheid: Ja

• Inzichten: Componenten integreren

vergt tijd en geld

Vragen over kwaliteit sensordata



NPPL 2018 – Bodemherbicide toepassing 

Pieter van Leeuwen Boomkamp, Nijkerk

Bodemkaart – Beslisregel – Software- Fendt zelfrijder-spuit



1. Data = bodemkaart organische stof



2. Beslissen = doseerkaart bodemherbicide

Challenge / Sencor



3. Actie = aansturen spuit via taakkaart (dosering -33%) 
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Analyse en 

doorvertaling naar KWIN 
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▪ Kostenposten

● aanschaf bodemkaart

● Extra tijd en ICT/advies

● Mechanisatiekosten



Bodemherbicide taakkaart o.b.v. OS-kaart
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NPPL deelnemers 2019

● Negen nieuwe bedrijven

● 3 melkvee

● 3 akkerbouw

● 3 bloembollen

● Plus 7e bedrijf uit 2018



Nationale Proeftuin deelnemers
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Stef Ruiter



Bodemsensoren praktijkvergelijking

Rapport 2018: http://edepot.wur.nl/470847
Film 2018: https://www.youtube.com/watch?v=kwarCrFV_wE

http://edepot.wur.nl/470847
https://www.youtube.com/watch?v=kwarCrFV_wE


Kennisverspreiding en interacties

• Jaarverslagen en rapporten over praktijproeven

• Via www.proeftuinprecisielandbouw.nl

• Volg ons op Facebook, twitter, Instagram

• Vakbladartikelen en fimpjes

• Kennisdagen

• Toeleveranciersdagen

• Voordrachten en beurzen

• Nationale Agenda Precisielandbouw

http://www.proeftuinprecisielandbouw.nl/


Nationale Agenda Precisielandbouw (NAP)

• Kansen en belemmeringen voor doorontwikkeling precisielandbouw
in kaart plus plan van aanpak
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Geprioriteerde knelpunten
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Nationale Agenda Precisielandbouw (NAP)

• Adoptie van knelpunten/uitdagingen door private en publieke
partijen
• (meld je aan)

• Rapportage aan 2e kamer binnenkort
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Toepassingen 2020

• Beregening op Maat uitgebreid (druppelirrigatie, peil-gestuurde 
drainage, .....)

• Sensorgestuurde gewasbescherming in fruiteelt

• Gewas- en opbrengstmonitoring voor slimmer gebruik in de 
keten

• Precisiezaai in optimale bodem 
(grondbewerking+groebemester+zaaien)

• Strokenteelt

• Robottoepassingen in open teelten



2020: Phytophthora beheersing via DSS en VRA



2020: Taakkaart distelbestrijding



Bedankt voor uw
aandacht

www.proeftuinprecisielandbouw.nl

https://www.youtube.com/watch?v=ducxRPIB7cU&fe
ature=youtu.be

(engels versie NPPL film)

Email:corne.Kempenaar@wur.nl c.kempenaar@aeres.nl

Tel.: +31654954413

Skype: corne.kempenaar

mailto:corne.kempenaar@wur.nl
mailto:corne.kempenaar@wur.nl
mailto:corne.kempenaar@wur.nl


Jean-Marie Michielsen
expert NPPL



Precisietoepassingen

• variabel bodemherbicide doseren 

• variabel aardappel poten

• variabel loofdoden in consumptieaardappelen

• aaltjes plaatsspecifiek bestrijden in zaaiuien



Bodemscan

• Februari 2018

• Dualem-21S

• Bodemherbicide in ui



Bodemscan, meetresultaten



Bodemscan, omzetten naar bodemwaarden



Variabel bodemherbicide

• 2018

• Aanschaf John Deere spuit met mogelijkheid tot variabel
doseren op taakkaart



Bodemherbicide, taakkaart



Bodemherbicide, inlezen in terminal



Variabel bodemherbicide

• 2019

• ui

• Delphy



Probleem omschrijving

• Grote variatie! <15% – >40% slib

• Lichte grond ook aaltjes, laag in o.s..

• Resultaat in verleden: op zware grond onkruid-druk, op lichte grond 
groei-remming door bodemherbicide in combinatie met aaltjes.

• 2019 egaal perceel (vooraan nog onkruid druk).

• Nog wel aanpassing van de kaart.





Variabel herbicide toepassen?

• Bij grote variatie in lutum/o.s. (zandkoppen) en matige 
selectiviteit middel.

• Kaart is de basis, moet zorgvuldig samengesteld worden!

• Evalueren en optimaliseren van de kaart.



Variabel poten

• 2018 en 2019

• Gebaseerd op historische beelden

• CZAV

• machine



• Gebruikt voor plantafstanden

• Ook te gebruiken voor

• Toepassing bodemherbiciden

• Toepassing basisbemesting

• Toepassing OS toediening

Bepaling bodemkwaliteit



• Gebruikt voor plantafstanden

• Ook te gebruiken voor
• Toepassing bodemherbiciden

• Toepassing basisbemesting

• Toepassing OS toediening

Bepaling 
bodemkwaliteit



• Op basis van Zonekaart 

• Behoud van zone indeling

Variabel Poten



• Op basis van Zonekaart 

• Indeling op werkbreedte

• Kopakker  

Variabel poten 



Loofdoding

• 2018

• Dronebeelden

• CZAV

• Akkerweb



Loofdoding: Data = dronebeeld



Loofdoding: Beslis = doseerkaart 

Farmworks +/-20% Akkerweb +/-10%



Loofdooding:Actie = machine taakkaart op Terminal



Loofdoding

• Wordt dit jaar weer herhaald

• Martin weet nu ook precies waar de taakkaart in de 
spuitterminal moet worden ingelezen.



Aaltjes in ui

• Bemonstering percelen in januari 2019

• resultaten



Video NPPL website aaltjes 17-7-2019

• https://www.proeftuinprecisielandbouw.nl/op-zoek-naar-
aaltjes-in-de-uien/

https://www.proeftuinprecisielandbouw.nl/op-zoek-naar-aaltjes-in-de-uien/


Aaltjes in ui

• Resultaten

• Aanbevelingen



Aaltjes in ui

Er warden twee plant parasitaire aaltjes gedetecteerd:

• Wortellesie aaltje:

• Pratylenchus neglectus: vrijlevend aaltje

• wortelknobbelaaltje:

• Meloidogyne chitwoodi, semi-vrijlevend



Beheersing M chitwoodi
vruchtwisseling

• Resistente groenbemester (bladrammenas)

• Binnenkort resistente suikerbiet en aardappelrassen (melod)

• Slechte waardplant:Avena strigosa

• niet waard: Tagetes patula

Chemisch

• Alleen bij zeer hoge dichtheden (kosten-baten analyse) inzet van granulaat

• Nemadecide



Aaltjes in ui, Nemadecide



Opbrengstmeting

• Uiteindelijk gaat het om de opbrengst / sortering / kwaliteit

• Ook mogelijk om data te verzamelen van percelen door 
opbrengstmeting van graanoogst.

• Op eigen Claas combine niet mogelijk (althans loggen kan niet)

• Gaat bij maïshakselen opbrengst loggen



Kosten en baten precisietoepassingen

• variabel bodemherbicide doseren 
• Kosten bodemscan (20-30 € p.er ha per jaar) plus advies en machine

• Baten besparing op middel (10-25%) en eventuele opbrengststijging

• variabel aardappel poten
• Idem

• variabel loofdoden in consumptieaardappelen
• Kosten biomassa kaart (1-25 € per ha) plus advies en machine

• Baten besparing op middel (20-50%)

• aaltjes plaatsspecifiek bestrijden in zaaiuien
• Nog geen data



Terugblik over 2 jaar

• Martin stapte in als geïnteresseerde met enige voorkennis

• Concrete vraag: mijn spuit vervangen door één met nieuwe
technologie, wat is dan noodzakelijk?

• Via NPPL project advies en via POP3 subsidie

• Martin heeft ondertussen flink geïnvesteerd: spuit, bodemscans, 
advies van NPPL/Delphy/CZAV

• Inzicht in opties van variable doseren is flink vergroot



Conclusies en lessen

• Alles is mogelijk, maar je moet wel kennis hebben van de 
‘electronische’ kant op de machines
• Bijvoorbeeld het uitwisselen van files van en naar machineterminal en 

in welk format die moet staan en op welke plek

• Er is grote keuze in aanbieders van data (scans) en advies, niet
altijd even duidelijk wat ‘goed’ is. 
• vergelijking bodemscans bij NPPL telers Max Sturm en Bart van Loon

• Wat levert het nu op? 
• hoe meer de technieken gebruikt worden, hoe meer het gaat opleveren

• het kost nu nog relatief veel tijd, maar deze vermindert



Bedankt voor jullie aandacht

Jean-Marie Michielsen

jean-marie.michielsen@wur.nl

06 51 18 10 75

mailto:jean-marie.michielsen@wur.nl


Martin de Meijer
Hoek


