
1

GPS en de toepassingen 
in de land- & tuinbouw

Thomas Hoeterickx

Product Manager Fendt, Amazone & SmartFarming

Hilaire Van der Haeghe NV - Wilrijk

Wat is GPS? Of beter GNSS?

• Wereldwijde positiebepaling

• Opgezet door en voor Amerikaanse leger

• Tegenwoordige toepassingen:

99% civiel

1% militair

• Amerikaans systeem: NAVSTAR

• Russisch systeem: GLONASS

• Europees systeem: GALILEO (toekomst – 2019?)

• Chinees systeem: BEIDOU

GPS (GNSS) – Werking
• GPS bestaat uit 32 satellieten en 

draaien om de aarde op circa 20.000 

KM hoogte

• De satellieten zenden met een signaal 

continu hun actuele positie en 

nauwkeurige tijd.  

• De GPS ontvanger op de aarde 

ontvangt deze signalen van zoveel 

mogelijke satellieten   

• De ontvanger kan door middel van 

vertragingstijd van de zender een 

afstand berekenen

• De combinatie tussen minimaal 3 

afstanden (satellieten) geeft een 

positie 
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GPS – Werking

• Overdracht van signalen in 

licht snelheid

• 300 000 km / s

• Signaal looptijd 0,08644s

• Formule: 

snelheid  = afstand : tijd

• Afstand = snelheid x tijd

• Afstand = 300 000 km/s x 

0,08644s

• Afstand = 25932 km

GPS – positiebepaling

• 1 satelliet is niet genoeg omdat 

meerdere posities mogelijk zijn 

in deze straal

• 2 satellieten zorgen voor 

2 mogelijke posities omdat er 

2 snijpunten zijn; maar dit is 

nog steeds niet nauwkeurig 

genoeg om een exacte positie 

te bepalen 

GPS – positiebepaling
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• 3 satellieten zorgen voor 1 

snijpunt en dus een 

positiebepaling

• Guidance systemen hebben 

minimaal 4 satellieten nodig 

om een positie te bepalen 

GPS – positiebepaling

Berekeningfout: Atmosferische storing

• Op weg naar de aarde worden de signalen door de atmosfeer 

gebroken 

• Dat heeft als gevolg dat er een looptijd foutberekening wordt 

gecreëerd  

• Deze storing is niet continu 

maar is afhankelijk van 

dag en jaargetijde 

• Bijkomende 

berekeningsfouten zijn 

• Reflectie

• Tijdsverschil 

(satelliet en ontvanger)

Bijkomende berekeningsfout
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Positiebepaling door GPS 

alleen is te onnauwkeurig!

Atmosferische storing
+/- 5 Meter

Satellietpositie +/- 2,5 Meter

Tijdsverschil satellieten +/- 2 Meter

Troposferische Storing +/- 0,5 Meter

Multipath effecten +/- 1 Meter

Berekeningsfout +/- 1 Meter

Som            ca. +/-12 Meter

Een correctie is noodzakelijk !!!!

• Oppervlakte meting met eenvoudige GPS

Zwart: werkelijke ligging perceel

Rood: ligging perceel volgens GPS

5,81 ha

• D(ifferentiële)- GPS

Nauwkeurigheid

spoor aan spoor 

(max 15 min)

Nauwkeurigheid 

absoluut            

(na 1 dag)

Kosten / jaar

EGNOS +/- 20 cm +/- 80 cm Gratis

VBS

Starfire I

+/- 10 cm +/- < 1 meter Abonnement

Gratis

HP

Starfire II

+/- 5 cm +/- 10 cm Abonnement

Abonnement

RTK +/- 2 cm +/- 2 cm Gratis (Flepos)

VBS = Virtual Base Station

HP = High Precision

RTK = Real Time Kinematic
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Principe van EGNOS 
GPS satellieten

Referentie stations

(34 in Europa)

EGNOS satelliet

(geostationair)

EGNOS

correctie

Hoofdstation

Eén correctiesignaal geldig voor héél Europa

• Principe van RTK-GPS

• Basisstation op beperkte afstand (evt. virtueel)

• Correctie d.m.v. radioverbinding/GSM-verbinding

• ± 2 cm nauwkeurig

• Naast GPS ook Glonass sattelieten

GPS-signaal GPS-signaal

RTK-correctie 

signaal

GPS-

ontvanger + 

computer

NTRIP-Correctiesignaal
• Hogere nauwkeurigheid

RTK BASISSTATIONSFLePoS/WalCors
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• De cirkel van precisielandbouw

Stuurcontroller

Radio-antenne

Terminal

GPS-antenne

Hydrauliek Wielsensor

Isobus connector 

(werktuigbesturing)

DynamIQ

Componenten automatische besturing

Automatische besturing tractoren

& zelfrijders
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Automatische besturing voor 

werktuigen: Side-shift

Wortels zaaien Wortelruggen trekken

Besturing voor gedragen of getrokken werktuigen

Besturing voor hydraulisch verstelbare ploegen

Automatische besturing voor 

werktuigen: ploegbesturing

Combinatiebesturing voor trekker én werktuig

Automatische besturing voor 

tractor & werktuig: Twin
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Bomen planten

Klantspecifieke aanpassingen of uitbreidingen

Speciale toepassingen

• Raster in vierkantverband

• Raster in driehoekverband

• Proefvelden 

Automatische sectiecontrole
voor spuiten, meststofstrooiers, zaaimachines, …
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VRA – Variabel doseren

Uitgebreide registratie

• Maximale benutting van het perceel
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• Poten in onbereden grond

• Vloeibare kunstmest op de juiste plek

• Eenvoudig aanleggen van spuitpaden
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• Langer doorwerken…

• Recht ploegen

• De aandacht bij het werk…
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• Een chauffeur uitsparen

• Rechte ruggen, perfecte aansluiting 

• Vaste rijpaden aanleggen
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• De hele werkbreedte benutten

• Glooiingen geen probleem

• Ook in speciale toepassingen perfect rechte rijen
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• Ook voor speciale machines

• Palen zetten of gaten 

boren op raster

• Vragen?

Dank voor uw aandacht!
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Gewassensoren

Thomas Hoeterickx

Product Manager Fendt, Amazone & SmartFarming

Hilaire Van der Haeghe NV - Wilrijk

• Waarom plaatsspecifiek bemesten?

• Planten ontwikkelen zich verschillend

• Zones met verschillende opbrengstverwachtingen

• Opbrengst is grotendeels van N-gift afhankelijk

• Andere invloedsfactoren: bodemtype, water, reliëf, 

structuur, …

De ideale bemestingsgraad is deze waarbij:
• de planten een maximale opbrengst leveren

• de bodem deze bemesting zonder verliezen/uitspoelen 

aan de plant ter beschikking kan stellen.

• Opbrengstpotentiekaart

Op een perceel met grote 

variatie in opbrengstpotentie

is het niet zinvol om dezelfde

dosis over het hele perceel

te gaan bemesten.

Op plaatsen waar de opbrengst

lager zal liggen, zal hierdoor

overbemest worden.
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• Werking gewassensoren

Vb. wintergerst (EC39-stadium)

Vegetatieindex Berekening (lichtfrequenties)
Betrekking 

op

IR/R Ratio IR/Rood 780/670 Biomassa

IR/I1 Ratio IR/IR 740/730 Biomassa

IR/I2 Ratio IR/IR 740/720 Biomassa

IR/G Ratio IR/Groen 780/550 N-gehalte

NDVI Normalized diff. veg. 

index

(800-670)/(800+670) Biomassa

SAVI Soil adjusted veg. index (1+B)(800-670)/(800+670+B) Biomassa

REIP Red edge inflection point 700+40((670+800)/2-700)/(740-700) N-gehalte/

LAI*

* LAI= Leaf Area Index (bladoppervlakte per grondoppervlakte)

• Fritzmeier ISARIA gewassensor

• Actieve lichtbron

• Selectieve frequenties

• Meerdere bandbreedtes (4!)

• N-index & Bio-massa bepaling

• Online, Offline of met Map-Overlay

• Online: rechtstreeks aansturen van strooier of spuit

• Offline: eerst registreren, dan via VRA-kaart aansturen

• Map-Overlay: online, maar met achterliggende 

opbrengstpotentiaal-kaart

• Uniek: wintertarwe volgens gewasstadium

(andere gewassen in ontwikkeling)

+ =
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• Fritzmeier ISARIA gewassensor

• Fritzmeier ISARIA gewassensor

IBI – Isaria Biomass Index

• Op biomassa georiënteerde meetwaarde

• Geeft inzage over de bestandsdichtheid

• Herkent zeer goed droogte- of vorstschade

• Wanneer de IBI onder een bepaalde, 

door de gebruiker gedefinieerde waarde valt, 

wordt er een vast ingestelde dosis gegeven.

IRMI – Isaria vegetatie index

• Meetwaarde oriënteert zich op groenkleuring 

(Chlorophyll)

• Aan de hand van de IRMI kan de 

stikstofvoorraad in de plant afgeleid worden

• Onafhankelijk van:

• Soort

• Tijdstip

• Lichtintensiteit (zonneschijn)

Combinatie van beiden geeft het optimale:

Voedingsstofbehoefte via IRMI

Reactie op bijzondere omstandigheden (schade)

Optimaal in drogere periodes

• Fritzmeier ISARIA gewassensor

Veel 

grasgroei
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• Fritzmeier ISARIA gewassensor

Luchtfoto            Bodemkaart        EM38 Bodemscan

Opbrengstkaart Map-overlay

• Fritzmeier ISARIA gewassensor

• Meetvoordelen

• Geen jaarlijkse calibratie nodig

• Meet het actuele nutriëntengehalte van het gewas

• Zeer nauwkeurig door meting nabij gewas

• Unieke meetgevoeligheid door gebruik van 4 verschillende 

golflengten

• Meer dan 500 meetwaarden per seconde

• Robuuste LED-technologie met een levensduur van 50.000 

uren.

• Actief meetsysteem voor 24u/dag functionaliteit

• Geen externe invloedsfactoren 

(dauw, straling, gewasvariatie, licht, …)

• Fritzmeier ISARIA gewassensor

• Rekenvoordelen

• Afstandsregistratie van voedingsconditie van de plant

• Algoritmes gebaseerd op jarenlange onderzoeken op een 

verscheidenheid van gewassen (TUM)

• In-cab verwerking van de meetresultaten voor onmiddelijke 

actie

• Draadloze data-overdracht via Bluetooth > geen datakabels

• Map-overlay integratie voor opbrengstpotentie

• Geïntegreerde gps voor data-registratie

• Mogelijkheid om de actuele stikstofbehoefte van het gewas 

te detecteren

• Aansturing van applicator dmv. RS232 of ISOBUS
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• Fritzmeier ISARIA gewassensor

• Bemestingsvoordelen

• Nauwkeurige meting en uitvoering van stikstofbehandeling

• Creëert een database van variabele toepassingskaarten

• Werkt zowel met kunstmeststrooiers als spuittoestellen voor 

toediening van zowel vaste als vloeibare meststoffen

• Fritzmeier ISARIA gewassensor

• Algemene voordelen

• Stijging van opbrengst (tot 1t/ha)

• Het opbrengstpotentieel optimaal benutten

• Dalen van de input-kosten (meststoffen: tot -30 kg N/ha)

• Goed voor omgeving en milieu

• Data-beveiliging, aangezien geen 3de partij tussenkomt

• Fritzmeier ISARIA gewassensor

Uit Akkermagazine, februari 2012

„Hoe breder een akkerbouwer de systemen inzet binnen zijn bedrijf, des te groter is het voordeel. In 

combinatie met het toedienen van meststoffen levert het gebruik van gewas-sensoren tien procent 

besparing op en bij loofdoding van aardappelen zelfs dertig tot veertig procent.

Naast de besparing op gewasbeschermingsmiddelen werkt de techniek ook opbrengstverhogend. 

Doordat gebruikers een eventueel stikstoftekort in een eerder stadium opmerken, kunnen ze

sneller maatregelen nemen en herstelt het gewas beter.”
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• Vragen?

Dank voor uw aandacht!


