
NPPL on Tour
MTS J.E.B. Punter



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 NPPL

16.15 uur
Precisietechniek in de praktijk
Interview met Bart van Loon

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
27

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


Jean-Marie Michielsen
expert NPPL



Koen van Boheemen koen.vanboheemen@wur.nl +31 317 489 027 

mailto:koen.vanboheemen@wur.nl


Inhoudsopgave

Toepassingen Variabel Bodemherbicide

Aaltjes

Belangrijke lessen

Toekomstbeeld



Variabel doseren van bodemherbiciden

Doel:

Minimaal effectieve dosering bodemherbicide spuiten

Effecten:
• Effectieve bestrijding onkruid

• Minimale toepassing gewasbeschermingsmiddel

• Minder groeireming gewas

• Financiele besparing

• Verlaging drift + milieubelasting



Variabel doseren van bodemherbiciden

Welke informatie heb je nodig:
• Bodemkaart (Lutum + OS)

• Doseringstabellen, hier is de berekening in Akkerweb uitgevoerd

• Weergegevens

Outputs:
• Taakkaart kant en klaar voor toepassing op spuit

• Besparingspercentage t.o.v. traditionele toepassing



Variabel doseren van bodemherbiciden

Meten van Passieve gamma straling:

• Sensor meet achtergrondstaling bodem plaatsspecifiek

• Model om meetwaardes om te zetten naar bodeminformatie

• Hierbij worden grondmonsters gebruikt om het model te calibreren

• Opgeleverd wordt een kaart met de variatie in specifieke 
bodemeigenschappen



Variabel doseren van bodemherbiciden

Meetmethode – Passieve gamma

Voorbeeld resultaat:



Variabel doseren van bodemherbiciden

Meetmethode – Passieve gamma

Kosten:

+- € 125 per ha

(afhankelijk van voorrijdkosten enz.)

2018:

26 ha gescand over de vorst in maart

72 ha gescand in najaar

Totaal dus nu 98 ha in kaart gebracht



Variabel doseren van bodemherbiciden

Beslismodel - Akkerweb

Berekening minimaal effectieve dosering:

• plaatsspecifieke informatie

-Lutum (klei) 
hogere lutum gehalte geeft hogere dosering

-Organische stof 
hoger organische stof gehalte geeft hogere dosering



Variabel doseren van bodemherbiciden

Bodemdata in Akkerweb



Variabel doseren van bodemherbiciden

Toepassingskaart in Akkerweb



Variabel doseren van bodemherbiciden

Invoeren gegevens spuit



Variabel doseren van bodemherbiciden

Taakkaart op maat in Akkerweb



Variabel doseren van bodemherbiciden

Importeren in Trimble terminal

-Taakkaart moet in goede map staan

Communicatie terminal met spuit

-2 unlocks nodig

-1x instellen, goede backup van configuratie maken!

Variabel spuiten werkt prima

- connectiviteit op maat voor tractor-termial-spuit combinatie 



Video NPPL website 30-7-2018

• https://www.proeftuinprecisielandbouw.nl/plaatsspecifieke-
herbicidebespuitingen-hebben-resultaat/

https://www.proeftuinprecisielandbouw.nl/plaatsspecifieke-herbicidebespuitingen-hebben-resultaat/


Variabel doseren van bodemherbiciden

Ervaringen & Resultaten 2018

Totaal 17 ha zaaiuien variabel gespoten

Opstartproblemen

-Map voor taakkaart op USB

-Problemen model met ‘scheiding’ in perceel

Na opstarten eigenlijk probleemloos

10% middelbesparing

Geen duidelijke verschillen in onkruiddruk

Meeropbrengst helaas niet zichtbaar



Variabel doseren van bodemherbiciden

Uitvoering 2019

Totaal 19,5 ha uien variabel gespoten

2x test-veld
• Minimale dosering veranderd in maximale

• Maximale dosering veranderd in minimale

Opnieuw 10% middelbesparing

Weinig verschil zichtbaar -> opbrengstmeting!

Maar gelukkig:

Veel minder werk/moeite dan in 2018



Variabel doseren van bodemherbiciden

Conclusies

Begin was wat stroef:

• Bediening Akkerweb

• GPS eigenaardigheden

Uitvoering daarna eigenlijk probleemloos

Nu kinderziektes er uit:

In 2019 qua begeleiding eigenlijk niets hoeven doen



Aaltjesmanagement

Doel:

Minimaal toedienen van granulaat

Effecten:
• Effectieve bestrijding van aaltjes

• Minimale toepassing gewasbeschermingsmiddelen

• Minder negatieve effecten bodemleven

• Financiele besparing

• Verlaging milieubelasting



Aaltjesmanagement

Intro

Conclusies 1e gesprek met Bart:

• Bart doet handmatig al wat apps kunnen bieden
• Handmatig granulaatstrooier aan/uit

• Vraagstuk Bart voornamelijk bij:
• Detectie

• Identificatie

• Specifieke behandeling per plek gewenst



Aaltjesmanagement

Aaltjesmanagement 2018

Aanpak:

• Identificatie plekken via satellietbeelden van BioScope

• Monster + analyse

• Gerichte behandeling + rekening houden met rotatie



Aaltjesmanagement

Aaltjesmanagement 2018

Resultaten:

• Problemen koppeling BioScope

• Weinig satellietbeelden

• Conclusies moeilijk
• 1 jaar

• Weinig beelden



Aaltjesmanagement

Aaltjesmanagement 2019

Aanpak:

• Nieuwe poging plekken in kaart te brengen met BioScope

• Op plekken specifiek onderzoek mogelijk

• Welke gewassen is de plek wel/niet zichtbaar?

• Gebruik aaltjesschema.nl voor identificatie + advies



Aaltjesmanagement

Aaltjesmanagement 2019

Resultaten:

• Opnieuw weinig satellietbeelden

• Waterschade door regen pinksteren

Welke plek wordt door aaltjes veroorzaakt en welke door wateroverlast?



Aaltjesmanagement

Conclusies

Huidige methode niet toepasbaar

• Te weinig satellietbeelden

Overweging om drones te gebruiken

• Relatief duur

• Graag in combinatie met andere dronemeting (N bijbemesten)



Belangrijke lessen

Na opstarten veel mogelijk met precisie-apparatuur

• Compost strooien op basis van bodemscan

• Maximaal gebruik Rate Control Module van Raven

• Kansen zoeken en grijpen

Communicatie en documentatie lang niet altijd vanzelfsprekend

Aaltjes blijven een lastige uitdaging



Toekomstbeeld

Voelhoorns goed afgesteld, kritisch

• Maximaal gebruik van aangeschafte Raven Control Module

Investering in opbrengstmeting

Blijf Bart vragen naar zijn ervaringen en ideeën de komende
jaren!



Bedankt voor jullie aandacht



Bart van Loon
MTS J.E.B. Punter


