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1 PROEFSTATION VOOR DE GROENTETEELT 
Contactpersoon: 
Onno Bes 

Adres:  
Duffelsesteenweg 101 

2860 Sint-Katelijne-Waver   

Activiteiten: 
Onderzoek en advies in de groenteteelt 

Sector: 
Groenteteelt 

Teelten: 
Tomaten, sla, veldsla, radicchio, prei, bloemkool, broccoli, spruitjes, kolen, boerenkool, koolrabi, 

Chinese kool, paksoi, komkommers, courgettes, pompoenen, paprika, andijvie, selder, asperges, 

knoflook, knolvenkel, ajuin, bonen, erwten, radijs, pastinaak, rapen, rode biet, schorseneren, 

wortelen, bataat, spinazie, peterselie, snijbiet, rucola en raapstelen 

1.1 AANWEZIGE TECHNIEKEN OF ERVARINGEN OP HET GEBIED VAN GPS, SENSOREN 

EN PRECISIE?  
- rtk-gps op alle tractoren 

- machine-sturing op rtk-gps 

o plantmachines, rooier, etc. 

- proefvelden uitzetten op gps 

- afgifteregeling vloeibare meststoffen op gps 

- afgifteregeling korrelmeststoffen op gps 

- plantafstand in de rij met gps 

- proefveldspuitmachine met gps 

- herhaalbewerkingen met gps (schoffelen, aanaarden) 

- elk jaar op dezelfde rijsporen 

- 4 jaar ervaring met de Isaria-gewassensor 

- 1 jaar ervaring met de Fritzmeier bodemstaal machine 

- SpectraCam getest 

- Bodemscan met de Veris 

- Eerste proeven met drone-beelden (Ilvo)  

1.2 AANWEZIGE OVERIGE MACHINES?  
Alle machines op het proefstation worden aangestuurd door gps. 

1.3 STAAT HET BEDRIJF OPEN VOOR PRESICIELANDBOUW EN SENSOREN? 
Ja, zeker. Het proefstation doet zoveel mogelijk automatiseren met behulp van rtk-gps. En heeft al 

veel ervaring opgedaan met de Isaria gewassensor. Het proefstation hoopt uit de data van de 

gewassensor nuttige info te halen om te kunnen bijbemesten. Helaas nog met wisselende resultaten. 

1.4 WAT ZIJN DE EERSTE KNELPUNTEN WAAR HET BEDRIJF AAN DENKT? 
Veel data verzamelen is geen probleem. Het verwerken van de verzamelde data is bij de meeste 

commerciële sensoren ook vrij eenvoudig, maar uiteindelijk is het de gebruiker die zijn conclusies 
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moet trekken uit de resultaten. De data interpreteren kan op vele manieren en de gebruiker moet 

toch nog veel sturen op gevoel. 

Het blijft een vraag of een gewassensor voldoende meerwaarde kan bieden om de investering terug 

te verdienen.  

1.5 ZIJN ER NOG IDEEEN OP HET BEDRIJF ROND DIT THEMA? 
- Schoffelen in de rij met rtk-gps i.p.v. camera’s 

o Voordeel hiervan is: schoffelmachine kan goedkoper worden en je kan ook nog 

schoffelen als het gewas de rij al gesloten heeft en ook in hogere gewassen 

- Plantmachine optimaliseren om nog nauwkeuriger de plant weg te zetten op raster 

- Slangenpomp vernieuwen met sectie-sturing 

- Geen dronebeelden maar camera beelden met de tractor 

o Als er uit de dronebeelden duidelijke conclusies getrokken kunnen worden 

(resultaten zijn nog niet beschikbaar) dan zouden we die camera ook aan de tractor 

kunnen hangen en bij elke bewerking (schoffelen/spuiten) beelden maken en 

verwerken.  

o Als dit mogelijk blijkt te zijn is dit voor een landbouwer een kleinere stap om te 

zetten… 

1.6 HOE WORDT NU DATA (CIJFERS) OPGESLAGEN/VERWERKT? 
Meeste data wordt verwerkt in Excel en wordt in Excel zoveel mogelijk geautomatiseerd verwerkt 

d.m.v. VBA. Data die gekoppeld is aan gps-coördinaten wordt uitgelezen en verwerkt in Qgis.  

De teeltregistratie gebeurt in Geofolia (Isagri). Producties van de proeven worden bijgehouden in 

Excel. Producties naar de veiling worden geregistreerd op Extranet van de veiling en zijn daar terug te 

vinden.   

1.7 WAAR LOOPT HET BEDRIJF TEGEN AAN OP VLAK VAN DATAMANAGEMENT? 
Registratiesoftware van de gps-terminal wordt nauwelijks gebruikt, omdat dit niet gekoppeld kan 

worden met een goed teeltregistratieprogramma op kantoor. Het zou zeer interessant zijn als 

plantdatum en oogstdatum, maar ook locatie en gebruikte meststoffen met de gps-terminal direct 

ingegeven kunnen worden  en dat deze registratie gekoppeld wordt in een uitgebreid 

teeltregistratieprogramma op kantoor. 

1.8 ZIET DE EXPERTGROEP NOG ANDERE MOGELIJKE TECHNIEKEN VOOR HET BEDRIJF? 
Proefstation zit zelf in de expertgroep 
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2 INSTITUUT VOOR LANDBOUW-, VISSERIJ- EN VOEDINGSONDERZOEK 

(ILVO) 
Contactpersoon: 
Jürgen Vangeyte, Simon Cool 

Adres:  
Burg. Van Gansberghelaan 115, bus 1 

9820 Merelbeke   

Activiteiten: 
Multidisciplinair, baanbrekend en onafhankelijk 

onderzoek gericht op duurzame landbouw en visserij 

in economisch, ecologisch en maatschappelijk 

perspectief 

Sector: 
Landbouw, visserij en voeding 

Teelten: 
‘alle’ teelten 

2.1 AANWEZIGE TECHNIEKEN OF ERVARINGEN OP HET GEBIED VAN GPS, SENSOREN 

EN PRECISIE?  

2.1.1 GPS 
o 2x Moseg RTK GPS (Stonex receiver) 

o Trimble RTK GPS 

o RTK GPS John Deere met 2630 scherm  

o Gen 4 4600 John Deere schermen met RTK GPS 

2.1.2 Software 
o Verwerkingssoftware GIS, commercieel  

 Trimble Ag Software (Farmworks)  

 Myjohndeere 

 MiniGIS  

 Dacom teeltregistratie  

o Verwerkingssoftware beelden, commercieel  

 Agisoft  

 Pix4D 

 MVTech Halcon  

 Matlab  

o Software - acquisitie/verwerking/sturing, commercieel  

 Labview 

2.1.3 Camera’s 
o Parrot Sequoia  

o Thermale camera 

o Sony Alpha A7RIII 

o Sony Alpha A6000 

o Hyperspectrale snapshot camera  
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o SICK LMS 111 lidar scanner  

o SICK LMS 100 lidar scanner  

o Specim FX10E hyperspectrale linescan 

o Photoneo Phoxi 3D camera (structured light) 

o Greenseeker  

o 3x Microsoft kinect camera’s  

o 4x AVT Mako G507C POE 

2.1.4 Platformen voor sensoren 
o Altigator Onyxtar hydra 12 drone 

o DJI M600 

o Fieldrobot  

o Hypercart  

o Bodemstaal Gator 

2.1.5 Precisie machines 
o Bogballe kunstmeststofstrooier met weegsysteem en VRT 

o Amazone spuitmachine met Amaselect 

o Stalmestspreider met weeginstallatie 

o Drijfmestvat met sensoren 

o Maai-dorstoestel met vochtsensor en weegsysteem  

o DJI Agras spuitdrone 

2.1.6 Sensoren 
o Penetrologger Eijkelkamp  

o Bodemvochtsensoren  

o Weerstations  

o Sunscan (LAI)  

o Dacom Pro Weerstation + Dacom Pro Terrasen 

o Smartfarm Fieldmate + Rainmate 

 

2.2 AANWEZIGE OVERIGE MACHINES?  
Diverse. 

2.3 STAAT HET BEDRIJF OPEN VOOR PRESICIELANDBOUW EN SENSOREN? 
Jazeker. In dit kader werd recent op ILVO een Living Lab precisielandbouw gelanceerd waarin we in 

een praktijkomgeving en samen met de eindgebruiker (landbouwer, loonweker) en de verschillende 

stakeholders (technologieleveranciers, industrie, consultants, enz.) precisielandbouw technologie 

gaan co-ontwikkelen, testen, evalueren en demonstreren. Het doel is om innovatie en adoptie van 

precisielandbouw- technologie in Vlaanderen te promoten en versnellen. 

2.4 WAT ZIJN DE EERSTE KNELPUNTEN WAAR HET BEDRIJF AAN DENKT? 
 Technologie vaak gekoppeld aan grote investeringen  

 Kennishiaten  

 Technische problemen, onvoldoende kennis, interoperabiliteit (apparatuur, software & 

management pakketten, machines)  

 Onvoldoende onafhankelijke adviezen of evaluaties  

 Weegt de economische meerwaarde op tegen de kostprijs voor de teler? Terugverdientijd?  

 Veel data waar te weinig mee gebeurt 
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2.5 ZIJN ER NOG IDEEEN OP HET BEDRIJF ROND DIT THEMA? 
Verzamelen van ‘alle’ data (bodemscans, weerdata, bodem- en gewassensoren, satelliet- en 

dronedata, labo analyses, tractordata, opbrengstmetingen) in een aantal specifieke cases en het 

uitvoeren van plaatsspecifieke behandelingen (bemesting, gewasbescherming, enz.).  

2.6 HOE WORDT NU DATA (CIJFERS) OPGESLAGEN/VERWERKT? 
Teeltplanningen en teeltregistraties worden uitgevoerd deels manueel en deels via de cloud (recent). 

Data wordt deels lokaal, deels via de cloud opgeslagen en wordt verwerkt via open-source software 

of commerciële software (zie hierboven).  

2.7 WAAR LOOPT HET BEDRIJF TEGEN AAN OP VLAK VAN DATAMANAGEMENT? 
Uitwisselbaarheid van data van verschillende sensoren en technieken. Automatisch registreren van 

teelthandelingen en gegenereerde data via oudere GPS technologie.  

2.8 ZIET DE EXPERTGROEP NOG ANDERE MOGELIJKE TECHNIEKEN VOOR HET BEDRIJF? 
ILVO zit zelf in de expertgroep 
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3 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (KU LEUVEN) 
Contactpersoon: 
Prof. Wouter Saeys, Dr. Niels Wouters 

Adres:  
Kasteelpark Arenberg 30, bus 2456, 3001 Heverlee 

Activiteiten: 
Multidisciplinair, baanbrekend basisonderzoek en 

toegepast onderzoek gericht op kennisopbouw en 

innovatie in de agrovoedingsindustrie 

Sector: 
Akkerbouw, Voedergewassen, Tuinbouw en Voeding 

Teelten: 
‘alle’ teelten 

3.1 AANWEZIGE TECHNIEKEN OF ERVARINGEN OP HET GEBIED VAN GPS, SENSOREN 

EN PRECISIE?  

3.1.1 Software 
- Verwerkingssoftware signalen en beelden  

o Matlab, PLS-toolbox/Solo, Python, R, JMP, SAS, … 

- Software - acquisitie/verwerking/sturing  

o LabVIEW, ROS,  Arduino, C++, Python, … 

3.1.2 GPS 

- 2x Septentrio RTK GPS (POLARX2eH )   

 

3.1.3 Spectroscopie 
- Double integrating spheres  

- Spatially resolved spectroscopy (SRS) setup 

- Supercontinuum laser Fianium SC450-4 (450 – 2400 nm) 

- Monochromator Oriel Cornerstone 260 ¼ (450 – 2800 nm) 

- Verscheidene Si en InGaAs detectoren 

- Spectrofotometers 

o Bruker MPA FTA NIR (800 – 2700 nm)  

o Zeiss Corona VISNIR 45 (1000 – 1700 nm) 

o Zeiss Corona VISNIR Remote (400 – 1700 nm) 

o Zeiss PGS 1,7 – 256 (1000 – 1700 nm) 

o Zeiss MCS621 VIS II (400 – 1000 nm) 

o ASDI Labspec pro (400 – 2500 nm) 

- … 

3.1.4 Camera technologie 
- Hyperspectrale camera’s & componenten 

o Specim v9, v10 & v17 spectrografen 

o IMEC lijnscan camera (600 – 1000 nm) 

o IMEC snapscan camera (400 – 900 nm) 
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o 2 x IMEC snapshot camera (470 – 670 + 600 – 1000 nm) 

o Headwall hyperspsec spectrograph + MCT camera (800 – 2400 nm) 

o High speed multi-spectraal filterwiel 

- Thermale camera’s 

o FLIR SC7650 

o FLIR lepton 2 & 3.5 

o Xenics Gobi 320 

o Optris Pi400 

- Verscheidene  monochrome + RGB camera’s (CCD/CMOS) 

- Schlieren fotografie (beweging luchtpatronen) 

- 3D camera’s 

o SICK ruler E 600S (laser line scanner) 

o SICK LMS 200 LIDAR scanner 

o Kinect camera (structured light) 

o Intel realsense D415 (stereovisie + structured light) 

3.1.5 Platformen voor sensoren 
- Grote Lopende band: 3 x 0.4 m @ 100 cm /s 

- Grote lopende band: 3 x 0.15 m @ 15 cm/s 

- Kleine lopende band: 1 x 0.4 m @ 25 cm /s 

- Precisie translatie slede: 0.5 m (voor hyperspectrale metingen) 

- Optische tafel Newport M-ST-UT2-58-12 

- ‘Light box’ voor fotografie 

- Edevis Actieve thermografie setup 

- … 

3.1.6 Machines voor precisielandbouw 
- Tractoren New Holland T4 & T7 

- 2 autonome tractors (CNH Boomer) 

- Maaidorser 

- Druivenoogster 

- Spuitboom 

- … 

3.1.7 Data Acquisitie & controle 
- Verscheidene platformen van National Instruments (PXI, COMPAQrio, NiDAQ, …) 

- Arduino, Raspberry Pi, … 

3.1.8 Andere sensoren 
- IMU, Thermokoppels, Capacitieve sensoren, Druksensoren, … 

 

3.2 AANWEZIGE OVERIGE MACHINES?  
 

- Vibrationeel testplatform 

o 4-poster met 150 kW vermogen 

o Slag tot 20 cm, frequenties tot 20 Hz 

o Time wave replication (TWR) 

 

- Weiss klimaatkamer (temperatuur en luchtvochtigheid) 
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- Universele testmachines/ trekbanken 

o UTS Testsysteme GmbH – met verscheidene krachtcellen (10N, 200N, 5kN) en 

accessoires 

o Lloyd LS1 (1 kN) 

 

- Andere testopstellingen 

o Impact pendulum (met kracht & versnellingssensors) 

o Food texture puff device (contactloze inspectie reologische eigenschappen) 

o Akoestische eitikker 

 

- MeBioS beschikt ook over een interne werkplaats ten einde snel in-house prototypes te 

kunnen ontwikkelen. 

3.3 STAAT HET BEDRIJF OPEN VOOR PRESICIELANDBOUW EN SENSOREN? 
Ja. MeBioS werkt reeds tientallen jaren rond onderwerpen in de preciesielandbouw en heeft een 

uitgebreide expertise opgebouwd inzake diverse meettechnieken en sensoren voor de 

agrovoedingssector. Hierbij wordt waar mogelijk steeds nauw samengewerkt (nationaal en 

internationaal) met relevante industrie en stakeholders uit de sector (landbouwers, proefcentra, …) 

teneinde deze nieuwe technologie te promoten. 

3.4 WAT ZIJN DE EERSTE KNELPUNTEN WAAR HET BEDRIJF AAN DENKT? 
- Implementatie van technologie door eindgebruikers gaat vaak erg traag, vooral in de agro-

sector. Dit ligt veelal aan: 

o Kost vs. Terugverdientijd 

o Soms beperkte extra toegevoegde waarde t.o.v. huidige technologie 

o Laag vertrouwen van eindgebruiker in nieuwe technologie 

 

- Verregaande autonomie & robuustheid van nieuwe technieken is nodig. Eindgebruikers 

ontbreekt vaak de technische kennis (bv. van softwarepakketten) en tijd om nieuwe 

technieken zelf te implementeren en diens resultaten volledig zelf te interpreteren. 

- Correcte interpretatie van gecapteerde data is vaak een groot knelpunt. Gezien de grote 

complexiteit of hoeveelheid data die vaak gecapteerd wordt, is dit veelal geen eenvoudige 

opdracht om hieruit de informatie te puren die gewenst is. Dit vergt dan ook vaak 

specialistische kennis inzake multivariate statistiek en kennis van fysische processen. 

 

3.5 ZIJN ER NOG IDEEEN OP HET BEDRIJF ROND DIT THEMA? 
- Toegevoegde waarde zit vaak in het intelligent combineren van data afkomstig van 

verschillende bronnen/sensoren. 

- Bij het maken van interpretatie- en beslissingsmodellen moet geprobeerd worden om de 

“kennis van de eindgebruiker” hierin te verwerken. Deze is gebaseerd op jarenlange ervaring 

en dus erg waardevol. 

- Nieuwe technologie laat toe om alle individuele producten/bomen/stukken akker/… te 

analyseren zonder verlies aan productiesnelheid. Dit maakt behandeling op maat mogelijk wat 

zal leiden tot toegenomen efficiëntie in de productie- en verwerkingsprocessen. 
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3.6 HOE WORDT NU DATA (CIJFERS) OPGESLAGEN/VERWERKT? 
Gecapteerde data wordt nu voornamelijk lokaal opgeslagen, verwerkt en geïnterpreteerd via 

verscheidene software-tools. Naar de toekomst toe is het de bedoeling opslag en toepassingen 

gedeeltelijk te verschuiven naar de cloud. Dit betreft dan voornamelijk meta-data en reeds gedeeltelijk 

verwerkte data aangezien het niet altijd efficiënt is ruwe data (soms Terabytes) online beschikbaar te 

maken. 

Dataverwerking gebeurt veelal nog manueel gezien de vele unieke testcases die elk een specifieke 

aanpak vergen. Waar mogelijk worden gestandaardiseerde protocollen gebruikt. Naar de toekomst 

toe is het de bedoeling om (voor data die dit toelaat) sommige algoritmes online (cloud-based) te 

kunnen toepassen. 

3.7 WAAR LOOPT HET BEDRIJF TEGEN AAN OP VLAK VAN DATAMANAGEMENT? 
 Beperkte standaarden qua opslag van (meta-)data. Dit geeft beperkingen naar 

uitwisselbaarheid en interpreteerbaarheid van data naar derden toe. 

 Grote hoeveelheden data (Gigabytes tot Terabytes) moeten verwerkt en (tijdelijk) opgeslagen 

worden. Dit proces moet efficiënter. 

 

3.8 ZIET DE EXPERTGROEP NOG ANDERE MOGELIJKE TECHNIEKEN VOOR HET BEDRIJF? 
KULeuven zit zelf in de expertgroep  
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4 HOOIBEEKHOEVE APB 
Contactpersoon: 
Gert Van de Ven/Brent Dierckx 

Adres:  
Hooibeeksedijk 1 

2440 Geel   

Activiteiten: 
Onderzoek en voorlichting voedergewassen 

Sector: 
Akkerbouw/voedergewassen 

Teelten: 
Gras/klaver, mais, voederbieten, granen, eiwitgewassen 

4.1 AANWEZIGE TECHNIEKEN OF ERVARINGEN OP HET GEBIED VAN GPS, SENSOREN 

EN PRECISIE?  
- rtk-gps op 2 tractoren waarvan 1 uitgerust met een bandendruksysteem. 

- registratie brandstofverbruik 

- Bodemscan met de Veris 

- Eerste proeven met drone-beelden (New Holland – VITO) 

- Eerste ervaringen met online –opbrengstmeting bij mais 

- Mais zaaien en spuiten mbv GPS 

4.2 AANWEZIGE OVERIGE MACHINES?  
Meststofstrooier Vicon.  

4.3 STAAT HET BEDRIJF OPEN VOOR PRESICIELANDBOUW EN SENSOREN? 
Ja, In de toekomst wil de Hooibeekhoeve verdere stappen zetten om enerzijds bij de 

(proef)veldwerkzaamheden meer gebruik te maken van rtk-gps. Anderzijds is het de bedoeling om 

meer demo’s en onderzoek te verrichten hoe de verschillende technieken van precisielandbouw te 

implementeren bij de teelt van voedergewassen en na te gaan welke technieken zowel economisch 

als ecologisch het meest rendabel zijn. 

4.4 WAT ZIJN DE EERSTE KNELPUNTEN WAAR HET BEDRIJF AAN DENKT? 
Voedergewassen zijn laag salderende gewassen. Het effect van de technieken op de productie en/of 

kwaliteit is doorgaans te klein om de investering of meerprijs te verantwoorden.  

De ervaringen leren ondertussen dat gras en mais opvolgen via gewasbeelden geen evidentie is 

omwille van respectievelijk de invloed van het groeistadium en de ontwikkeling van een de maiskolf 

die niet kan beoordeeld via beelden. 

4.5 ZIJN ER NOG IDEEEN OP HET BEDRIJF ROND DIT THEMA? 
- Samenstelling mengmest in real-time gaan meten en op basis hiervan mest gaan toedienen 

- Plaatsspecifieke opbrengstbepaling bij mais incl NIR-meting van DS en voederwaarde. 

- Toepassen van bodem en/of gewasbeelden en op basis hiervan de bemesting gaan 

optimaliseren 
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- Proefaanleg verfijnen met GPS-aangestuurde zaaimachine, kunstmest strooien, mechanische 

onkruidbestrijding, …. 

4.6 HOE WORDT NU DATA (CIJFERS) OPGESLAGEN/VERWERKT? 
Meeste data van de proeven wordt verwerkt en bijgehouden in Excel  

De teeltregistratie gebeurt in Crop R.  

De GPS van de tractor is gekoppeld aan PLM (CNH) 

4.7 WAAR LOOPT HET BEDRIJF TEGEN AAN OP VLAK VAN DATAMANAGEMENT? 
De gegevens die worden verzameld nemen toe. Momenteel wordt er gezocht op welke manier en 

efficiënt een databank kan opgezet worden. 

4.8 ZIET DE EXPERTGROEP NOG ANDERE MOGELIJKE TECHNIEKEN VOOR HET BEDRIJF? 
Hooibeekhoeve zit zelf in de expertgroep. 
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5 BOOMKWEKERIJ DE BRUYN 
Contactpersoon: 
Kim Van Hulle 

Functie: 
Verkoop en IT 

Adres:  
Vennestraat 6a 

3130 Begijnendijk   

Activiteiten: 
- Boomteelt 

- Verkoop aan handelaars en particulier 

Sector: 
- Boomkwekerij 

Teelten: 
- Laanbomen 

- Solitaire heesters 

- Meerstammige bomen 

Oppervlakte bedrijf: 
106 hectare boomkwekerij 

5.1 AANWEZIGE TECHNIEKEN OF ERVARINGEN OP HET GEBIED VAN GPS, SENSOREN 

EN PRECISIE?  
- 1 Raven-SBG met rastermodule 

o Boomplantmachine voor kleine bomen, waarbij telkens een pons een afdruk in de 

plantgeul maakt. Op deze afdruk wordt een boom gezet en daarna wordt de geul 

direct dicht gedrukt. 

o Boomplantmachine voor grote bomen, in plaats van een pons wordt hier gebruik 

gemaakt van een lift. Met een kraan worden grote bomen op de lift geplaatst en de 

lift zal telkens zakken op een rasterpunt, zodat de boom perfect op raster geplant 

wordt. 
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Afbeelding 1: boomplantmachine voor grote bomen  

5.2 AANWEZIGE OVERIGE MACHINES?  
In de rij (tussen de bomen) wordt er geschoffeld met een schoffelmachine met een voeler. Andere 

machines die nu nog zonder gps gebruikt worden zijn een meststofstrooier, breker en hakselaar. 

Voor het planten wordt de grond gespit door een loonbedrijf. Dit gebeurt ook zonder gps. 

5.3 STAAT HET BEDRIJF OPEN VOOR PRESICIELANDBOUW EN SENSOREN? 
Ja, zeker. De gps en de gekoppelde rastermodule wordt nu al zeer efficiënt ingezet. Gewassensoren 

in de boomteelt zijn nog niet zo actueel, maar indien deze beschikbaar zijn wilt Boomkwekerij De 

Bruyn dit zeker verder bekijken en testen. 

5.4 WAT ZIJN DE EERSTE KNELPUNTEN WAAR HET BEDRIJF AAN DENKT? 
- Kostprijs van een gps-systeem wordt terugverdient door de enorme arbeidsbesparing, dus 

dit is geen knelpunt. 

- Bodemsensoren op kleine perceeltjes is niet rendabel. Doordat het zo’n kleine perceeltjes 

zijn weet de zaakvoerder perfect waar eventuele problemen zitten. 

- Teeltregistratie in de terminal is niet uitgebreid genoeg om te kunnen gebruiken.  

5.5 ZIJN ER NOG IDEEEN OP HET BEDRIJF ROND DIT THEMA? 
- Schoffelen in de rij op gps en raster, maar dit is geen prioriteit omdat het systeem met een 

voeler ook zeer goed werkt 

- Tweede gps-terminal aankopen om met twee tegelijk te werken en klaar te zijn voor de 

toekomst 

- Teeltregistratie in gps terminal als er een zeer goed efficiënt programma achter zit 
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- Stockbeheer van de bomen in de gps terminal en direct gelinkt met het kantoor. Locatie 

bomen bekend, waar staan nog bomen en hoeveel van welk lot 

5.6 HOE WORDT NU DATA (CIJFERS) OPGESLAGEN/VERWERKT? 
- Ingemeten gps-lijnen en percelen worden op de terminal opslagen en automatisch ook 

online opgeslagen. Op deze manier zijn deze ook beschikbaar op kantoor. 

- Teeltregistratie gebeurt nu nog op papier en wordt daarna overgetypt in een Excel. 

- Stockbeheer van de bomen gebeurt in een administratiesoftwarepakket speciaal voor de 

boomkwekerij.  

5.7 WAAR LOOPT HET BEDRIJF TEGEN AAN OP VLAK VAN DATAMANAGEMENT? 
- Teeltregistratie gebeurt op papier en wordt daarna overgetypt in een Excel. Dit zou veel 

efficiënter moeten via gps-terminal 

- Stockbeheer gebeurt wel in een speciaal computerprogramma, maar stocktellingen moeten 

nog altijd manueel gebeuren. 

- Stockbeheer zou ook via gps moeten gaan, zodat er altijd een perfect overzicht is waar welke 

boom geplant is, hoeveel er nog staan en waar. Met barcodes, zodat ook perfect de 

verschillende partijen (lot) gevolgd kunnen worden. 

5.8 ZIET DE EXPERTGROEP NOG ANDERE MOGELIJKE TECHNIEKEN VOOR HET BEDRIJF? 
- Bomen rooien met gps 

o Registratie van de gerooide bomen 

- In de rij schoffelen of iets op gps raster 

- Teeltregistratie combineren met gps 

- Stockbeheer automatiseren 
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6 DE CEUSTER N.V. 
Contactpersoon: 
Geert Van Meensel 

Functie: 
Projectleider tuinbouw 

Adres:  
Fortsesteenweg 30 

2860 Sint-Katelijne-Waver   

Activiteiten: 
- Grondbewerkingen 

- Nivellering van percelen 

- Nivellering voor industriebouw 

- Planten van boomgaarden 

- Aanleg en onderhoud van sportterreinen 

- Aardbeien ruggentrekken 

- Serre ruimen 

- Serre-glas wassen 

- Grondontsmettingen 

Sector: 
Groenteteelt, fruitteelt, sportterreinen, serreteelten 

6.1 AANWEZIGE TECHNIEKEN OF ERVARINGEN OP HET GEBIED VAN GPS, SENSOREN 

EN PRECISIE?  
- Boomgaarden aanplanten  

o Perceel wordt ingemeten met een rtk-gps toestel 

o Op kantoor worden de bomenrijen getekend op de meeste ideale positie of op vraag 

van de teler 

o Rasterpunten voor de bomen worden ingetekend 

o Rasterpunten voor de palen worden ingetekend 

o Teler krijgt te horen hoeveel bomen en hoeveel palen er op het perceel passen 

o Plantkaarten worden ingeladen in gps-terminal 

o In één werkgang worden de bomen geplant en de palen geplaatst 

- Aardbeien ruggen trekken 

o In één werkgang spitten, ruggentrekken (automatische vlakstellingen), plastiek 

leggen en druppelslang leggen 

- Verwarmingsslangen trekken voor sportterreinen 

- Reinigen van kunstgras (watervelden)  
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6.2 AANWEZIGE OVERIGE MACHINES?  
In serres werkt gps niet, waardoor bewerkingen daar zonder gps gebeuren. Ook de grote tractoren 

om te diepspitten en kilveren rijden zonder rtk-gps.  

6.3 STAAT HET BEDRIJF OPEN VOOR PRESICIELANDBOUW EN SENSOREN? 
Ja, zeker. De Ceuster heeft een zeer doordacht systeem ontwikkeld om aardbeienruggen zeer precies 

aan te leggen. De automatische vlakstelling maakt het perfecte beeld compleet.  

Na de aankoop van het gps-systeem zijn ze de markt verder gaan verkennen en hebben ze de stap 

gezet naar boomgaarden aanplanten. Ook hier is zeer goed nagedacht over de werking van de 

machine.  

6.4 WAT ZIJN DE EERSTE KNELPUNTEN WAAR HET BEDRIJF AAN DENKT? 
- Klanten verwachten tegenwoordig echte precisie en rechte rijen, maar het zou niet veel extra 

mogen kosten aan loonwerk. Alle precisietechnieken kosten veel geld, maar je kan ze niet 

rechtstreeks doorrekenen aan de klant. Rtk-gps is extra reclame om meer klanten te krijgen 

en op deze manier kan men de investering toch terugverdienen.  

- Nieuwe technieken bedenken, ontwikkelen, testen en in werking zetten kost zeer veel tijd en 

energie. De tijd om dit allemaal te doen is niet beschikbaar en ook niet direct terug te 

verdienen.  

6.5 ZIJN ER NOG IDEEEN OP HET BEDRIJF ROND DIT THEMA? 
- Nu wordt er gewerkt met een dubbel raster om boomgaarden te planten. Een rasterpunt 

voor de boom te planten en een rasterpunt om het gat te boren voor de palen te plaatsen. 

Om bestuivers te plaatsen zou een derde rasterpunt interessant zijn. 

- Camerabeelden voor ziektes vroegtijdig te detecteren op sportvelden 

- Vochtsensoren in sportvelden om te bepalen wanneer en hoeveel er beregend moet worden 

- Een handsensor voor particulieren om te bepalen wat en hoeveel DCM-meststoffen men 

moet toepassen voor bepaalde planten of gazon 
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6.6 HOE WORDT NU DATA (CIJFERS) OPGESLAGEN/VERWERKT? 
- Loonwerkaanvragen worden in de computer ingepland. Op de dag dat men deze werken gaat 

uitvoeren ontvangt iedere werknemer een werkbon met zijn/haar opdracht en de locatie. Op 

deze werkbon moet de werknemer tevens alle gebruikte producten noteren en de 

werktijden, bewerkte oppervlakte of gereden aantal meters. Deze werkbonnen worden 

ingeleverd en nadien allemaal gedigitaliseerd door de administratie. 

- Ingemeten gps-lijnen/percelen worden automatisch vanuit de tractor opgeslagen in een 

Dropbox. Op deze manier is er een veilige back-up beschikbaar en is deze data direct 

beschikbaar op kantoor. 

- Klanten kunnen gratis hun gps-lijnen/percelen ontvangen. 

- Personeel registreert in de gps-terminal de gereden meters of bewerkte oppervlakte en de 

werktijden. Deze registratie wordt automatisch mee in de Dropbox opgeslagen. Deze 

registratie dient als controle voor de werkbonnen. 

6.7 WAAR LOOPT HET BEDRIJF TEGEN AAN OP VLAK VAN DATAMANAGEMENT? 
Met alle geschreven werkbonnen is er zeer veel administratie op papier. Vanaf volgend jaar wordt dit 

knelpunt aangepakt met een digitaal systeem en digitale werkbonnen voor de werknemers.  

6.8 ZIET DE EXPERTGROEP NOG ANDERE MOGELIJKE TECHNIEKEN VOOR HET BEDRIJF? 
- Mechanische onkruidbestrijding in boomgaarden op gps om ook tussen elke boom te 

schoffelen op rasters 

- Aangepaste machine om ook betonpalen te plaatsen tijdens het aanplanten van de 

boomgaard 

- Wortelsnoei met gps in boomgaarden 
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7 LOONWERKEN AERNOUTS TAX 
Contactpersoon: 
Stef Aernouts 

Functie: 
Mede zaakvoerder 

Adres:  
Jonkerweg 17 

2990 Loenhout   

Activiteiten: 
- Grondbewerkingen 

- Nivellering van percelen 

- Oogsten van gras, granen en mais 

- Zaaien van gras, granen en mais 

- Veris bodemscan 

- Kalk strooien 

- Compost strooien 

- Drijfmest uitrijden 

Sector: 
Akkerbouw 

7.1 AANWEZIGE TECHNIEKEN OF ERVARINGEN OP HET GEBIED VAN GPS, SENSOREN 

EN PRECISIE?  
- 10 John Deere gps-systemen 

o Grondbewerkingen 

o Zaaien met sectieafsluiting 

o Grondbewerking en zaaien van mais in één werkgang met gps 

 Spitten 

 Variabele zaaidichtheid 

 Bodemherbicide 

 Granulaatstrooien 

 

o Variabel compost strooien met taakkaarten 
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o Variabel kalk strooien met taakkaarten 

o Variabel drijfmest uitrijden met NIR-sensor en taakkaarten 

o Sectiesturing van de veldspuit 

o Opbrengstmeting op de John Deere hakselaar 

- 1 New Holland gps-systeem 

o Opbrengstmeting op de New Holland maaidorser 

- 2 Trimble gps-systemen 

o Veris scan 

o Nivelleren op gps i.p.v. laser 

7.2 AANWEZIGE OVERIGE MACHINES?  
Bijna alle werkzaamheden in de akkerbouwsector worden met gps uitgevoerd. Nivelleren kan met 

gps uitgevoerd worden, maar wordt vaker gedaan met laser. 

7.3 STAAT HET BEDRIJF OPEN VOOR PRESICIELANDBOUW EN SENSOREN? 
Ja, zeker. Het personeel wordt zoveel mogelijk aangemoedigd om de gps-systemen te gebruiken. De 

zaakvoerders staan ook volledig achter deze werkwijze. Precisie is zeer belangrijk en kan gemakkelijk 

geleverd worden met deze systemen. Alle mogelijke technieken worden bekeken en aangekocht 

indien het interessant lijkt te zijn. Aernouts Tax is voortdurend bezig met nieuwe technieken te 

bekijken. Zo hebben ze hun kalkstrooier zelf aangepast om variabel te doseren aan de hand van 

taakkaarten. 

7.4 WAT ZIJN DE EERSTE KNELPUNTEN WAAR HET BEDRIJF AAN DENKT? 
- Klanten verwachten echte precisie en rechte rijen, maar het zou niet veel extra mogen 

kosten aan loonwerk. Alle precisietechnieken kosten veel geld, maar je kan ze niet 

rechtstreeks doorrekenen aan de klant. Rtk-gps is extra reclame om meer klanten te krijgen 

en op deze manier kan men de investering toch terugverdienen.  

- Aernouts kan met de gps-technieken ook bestrijdingsmiddelen en meststoffen besparen, wat 

uiteindelijk de kostprijs per hectare doet dalen, maar dit is zeer moeilijk duidelijk te maken 

aan de klanten. 

- Aernouts heeft een opbrengstmeting om opbrengstkaarten te maken op de hakselaar en 

maaidorser, alles wordt ook effectief gelogd en opgeslagen op pc, maar de klant vraagt nooit 

achter deze kaarten.  

- Indien een klant geïnteresseerd is naar de opbrengstkaarten van zijn percelen zal er in 

onderling overleg een prijs besproken worden voor deze data. 

- Veris is ook een hele grote investering geweest, maar rijdt eigenlijk te weinig om rendabel te 

zijn. 

7.5 ZIJN ER NOG IDEEEN OP HET BEDRIJF ROND DIT THEMA? 
- Gewassensor om onkruiden te herkennen en deze plaatsspecifiek met dopafsluiting te 

behandelen 

- Volledig autonome tractoren. Tractor op perceel zetten en instellen wat er moet gebeuren 

en dan alles volledig autonoom laten werken. Technieken bestaan, maar kostprijs is zeer 

hoog en kan ook hier weer zeer moeilijk doorgerekend worden naar de klant toe. 

7.6 HOE WORDT NU DATA (CIJFERS) OPGESLAGEN/VERWERKT? 
- Loonwerkaanvragen worden in de computer ingepland. Op de dag dat men deze werken gaat 

uitvoeren ontvangt iedere werknemer een werkbon met zijn/haar opdracht en de locatie. Op 

deze werkbon moet de werknemer tevens alle gebruikte producten noteren en de 
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werktijden, bewerkte oppervlakte of gereden aantal meters. Deze werkbonnen worden 

ingeleverd en nadien allemaal gedigitaliseerd door de administratie. 

- De digitalisering gebeurt in een eigen op maat gemaakt softwareprogramma. 

- Ingemeten gps-lijnen/percelen worden niet automatisch vanuit de tractor online opgeslagen. 

Het meeste personeel bewaart de ingemeten gps-lijnen niet. Indien ze wel bewaard worden, 

dan worden ze via usb overgezet op pc of naar een andere gps-terminal. 

- Klanten kunnen gratis hun gps-lijnen/percelen ontvangen. 

- Data verzamelt door de Veris bodemscanner wordt direct opgeslagen in een Dropbox en is 

beschikbaar voor Aernouts zelf, maar ook Bodemkundige Dienst en Agrometius. 

7.7 WAAR LOOPT HET BEDRIJF TEGEN AAN OP VLAK VAN DATAMANAGEMENT? 
- Met alle geschreven werkbonnen is er zeer veel administratie op papier. Er zijn wel 

softwareprogramma’s voor loonwerkers, maar er komt uiteindelijk geen duidelijk overzicht 

uit van de werkuren en gebruikte producten die doorgerekend kunnen worden aan de klant 

en tegelijkertijd ook de registratie van de werkuren van het personeel.  

7.8 ZIET DE EXPERTGROEP NOG ANDERE MOGELIJKE TECHNIEKEN VOOR HET BEDRIJF? 
- Onkruidbestrijding in mais door gewassensoren of camera’s. Er wordt gewerkt met 

bodemherbicide bij zaaien, waardoor onkruidbestrijding nadien zeer beperkt kan blijven. 

Hier is zeker in gewasbeschermingsmiddelen te besparen. Uiteraard is dit een investering die 

de kostprijs per hectare zal verhogen, maar de hoeveelheid herbicide zal dalen. De klant 

hiervan overtuigen zal de grootste uitdaging zijn. 

- Softwarepakket en digitale werkbonnen zou voor een enorme administratieve verlichting 

kunnen zorgen. Alle tractoren rijden met gps dus traceerbaarheid, uren en bewerkte 

oppervlakte zijn mogelijk te koppelen aan het softwarepakket.  
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8 DENYS CARROTS 
Contactpersoon: 
Jan De Coninck 

Functie:  
Mede zaakvoerder 

Adres:  
Grote Roeselarestraat 14, 8760 

Meulebeke   

Activiteiten: 
Telen van wortelen 

Sector: 
Groenten 

Teelten: 
Wortelen 

8.1 AANWEZIGE TECHNIEKEN OF ERVARINGEN OP HET GEBIED VAN GPS, SENSOREN 

EN PRECISIE?  
- 2  GPS-systemen om de volgende werkzaamheden uit te voeren: 

o Kverneland GPS voor spuiten en strooien 

o SBG (Raven) GPS op vaste trekker voor alle andere werkzaamheden (zaaien, 

grondbewerking, rooien) 

- Verschillende gewassensoren uitgebreid getest (Isaria, Fritzmeier, Yara ). 

- Laatste 2 jaar gebruik van satellietbeelden om groei op te volgen 

8.2 AANWEZIGE OVERIGE MACHINES?  
Alle machines: Zaaimachine, grondbewerking, centrifugaalstrooier, strooier, spuitmachine, rooier, 

enz.  

8.3 STAAT HET BEDRIJF OPEN VOOR PRESICIELANDBOUW EN SENSOREN? 
Jazeker. Dit bedrijf is een pionierbedrijf op het vlak van GPS en precisielandbouw. Door te focussen 

op één enkele teelt is het gemakkelijker om te investeren in specifieke technieken. In combinatie met 

de grote bedrijfsoppervlakte worden investeringen snel terugverdiend. Grootste voordelen zijn het 

makkelijker en preciezer werken, betere ergonomie en de duidelijke economische meeropbrengst   

8.4 WAT ZIJN DE EERSTE KNELPUNTEN WAAR HET BEDRIJF AAN DENKT? 
- Qua GPS geen knelpunten. Geen opleiding nodig, 15-30 min uitleg volstaat, na gebruik is 

iedereen overtuigd van de meerwaarde, zeer gebruiksvriendelijk. Werken max. met een 3tal 

personeelsleden. Zelfs de vader van Jan werkt met GPS. Voor sommige landbouwers kan 

kostprijs wel nog knelpunt zijn 

- Verschillende gewassensoren werden in het verleden uitgebreid getest (Fritzmeier, Yara, 

AGLeader) maar gaven geen echte meerwaarde met wisselende resultaten. Enkel interessant 

om percelen onderling te vergelijken qua biomassa (vooral met Fritzmeier). Bovendien wordt 

er zeer veel data verzameld die eigenlijk niet verwerkt wordt. Bij de verwerking ontbreekt 

dikwijls de kennis van de landbouwer/percelen. Dit jaar en vorig jaar geen sensoren gebruikt 
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maar overgestapt naar raadplegen satellietbeelden. Ook hier voorlopig beperkte 

meerwaarde en beschikbaarheid 

- Belang van IT kennis wordt steeds groter, opleidingen IT nodig voor 

landbouwers/loonwerkers. Tijdens de drukste periodes (zaaien, oogsten, gewasbescherming) 

zou de landbouwer eigenlijk nog tijd moeten vinden om alle data te verzamelen en bekijken 

maar hier is de tijd niet voor. 

- Data uitwisseling tussen verschillende sensoren/software pakketten is nog moeilijk en vraagt 

veel kennis en tijd 

8.5 ZIJN ER NOG IDEEEN OP HET BEDRIJF ROND DIT THEMA? 
- Nieuwe Kverneland spuitmachine met 4 doppen per dophouder (die elk individueel kunnen 

aangestuurd worden, sectie per sectie), idee om in de toekomst plaatsspecifiek onkruid te 

gaan spuiten met behulp van camera’s (zwarte nachtschade, melganzevoet) 

- Minder interesse in plaatsspecifiek vloeibaar bemesten, voorkeur voor vaste meststoffen. 

Ziet vooral grote toekomst voor plaatsspecifiek spuiten. 

8.6 HOE WORDT NU DATA (CIJFERS) OPGESLAGEN/VERWERKT? 
- Alles via teeltregistratieprogramma Isagri (neemt veel tijd in beslag om alles te registeren, 

redelijk veel dubbel werk, niet alle gegevens kunnen ingelezen worden) 

- Data uitwisseling tussen verschillende systemen/software moet veel beter 

- Alles zou eigenlijk via gsm moeten kunnen verlopen zodat alles op het veld kan gebeuren 

8.7 WAAR LOOPT HET BEDRIJF TEGEN AAN OP VLAK VAN DATAMANAGEMENT? 
- Uitwisseling van data tussen sensoren en software pakketten 

- Interpretatie van data 

- Backup van gegevens. 

8.8 ZIET DE EXPERTGROEP NOG ANDERE MOGELIJKE TECHNIEKEN VOOR HET BEDRIJF? 
- Individuele dopafsluiting 

- Ziektedetectie met sensoren 

- Opvolging gewasgroei met camera’s 
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9 HOF TEN BOSCH 
Contactpersoon: 
Josse en Jan Peeters 

Functie: 
Zaakvoerders 

Adres:  
De Limburg Stirumlaan 66 

3040 Huldenberg   

Activiteiten: 
- Teelt van akkerbouwgewassen 

- Teelt van peren 

- Bayer ForwardFarm 

o Op vraag van Bayer worden er proeven uitgevoerd op vlak van gewasbescherming, 

precisielandbouw en andere teelttechnieken. 

Sector: 
- Akkerbouw 

- Fruitteelt 

Teelten: 
- Chips-aardappelen 50 ha, lange termijn bewaring 

- Wintertarwe 25-30 ha 

- Suikerbiet 10 ha 

- Wintergerst 10 ha 

- Korrelmais 5 ha 

- Conference peren 2 ha 

- Koolzaad 7 ha 

- 7ha beheersovereenkomst, akkerranden, natuurstroken, houtkanten,… 

9.1 AANWEZIGE TECHNIEKEN OF ERVARINGEN OP HET GEBIED VAN GPS, SENSOREN 

EN PRECISIE?  
- 2 Trimble gps-systemen voor de volgende werkzaamheden uit te voeren: 

o Percelen klaarleggen voor te zaaien of planten 

o Aardappels planten met variabele plantafstand 

o Bieten zaaien met automatische sectieafsluiting en variabele zaaiafstand 

o Spuiten met sectieafsluiting 

- Greenseeker gewassensoren aan de veldspuit voor variabele dosis regeling 

- Drempels tegen erosie tussen aardappelruggen en in mais 
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Gele schop maakt tussen  elke aardappelrug een drempel tegen erosie. De afstand van de 

drempels is  variabel instelbaar.  

- Machine van loonwerkers laten aanpassen 

o Opbrengstmeting op aardappelrooier 

o Opbrengstmeting op combine voor graan en koolzaad 

o Variabel drijfmesttoediening op taakkaarten in combinatie met NIR-sensor 

o Variabel kalk strooien op taakkaarten 

o Variabel compost strooien op taakkaarten 

- Bodemscan laten uitvoeren met de Veris en de bodemsensor van UGent. 

9.2 AANWEZIGE OVERIGE MACHINES?  
2 keer per jaar wordt de grond opengetrokken met een cultivator vooraan de tractor. Door deze 

machine vooraan de tractor te hangen wordt het mogelijk om twee handelingen tegelijk uit te 

voeren. Zo kan er in één werkgang ook nog een niet-kerende grondbewerking achteraan de tractor 

uitgevoerd worden, of direct achter de tractor geplant of gezaaid worden. 

Deze grondbewerkingsmachine zijn niet gps aangestuurd, maar uiteraard wordt er wel gewerkt met 

een gps-gestuurde tractor. 

 

Cultivator voor in de fronthef van een tractor 

9.3 STAAT HET BEDRIJF OPEN VOOR PRESICIELANDBOUW EN SENSOREN? 
Ja, zeker. De zaakvoerders zijn er van overtuigd dat dit de toekomst is. Je kan er veel tijd en ook geld 

mee besparen. De investering in gps in combinatie met sectieafsluiting heeft Hof Ten Bosch in 7 jaar 

terug verdiend. 
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9.4 WAT ZIJN DE EERSTE KNELPUNTEN WAAR HET BEDRIJF AAN DENKT? 
- Kostprijs van alle mogelijke technieken is hoog. Zonder de Bayer Forwardfarm hadden ze wel 

de stap gezet naar gewone gps (waarschijnlijk geen rtk) en ook de Greenseekers op de 

veldspuit zouden ze wel aangeschaft hebben. Door de samenwerking met Bayer is alles in 

stroomversnelling ingevoerd en is nu Hof Ten Bosch volledig rtk-gps uitgerust met zeer veel 

verschillende technieken. 

- Wat de loonwerker met de data van Hof Ten Bosch doet gaat hij binnenkort bespreken. Het 

is tenslotte zijn perceel en dus is Hof Ten Bosch ook eigenaar van die data.  

- Als machine terug komt van onderhoud moet je alle instellingen goed nakijken. Eén cijfer 

verandert in de spuitcomputer kan grote gevolgen hebben voor de bespuiting die je gaat 

uitvoeren. Dit is een voorbeeld waarbij de offset was aangepast in de software, waardoor de 

spuitmachine soms te vroeg ging spuiten en soms te laat. 

- “Er is een tijd geweest dat de gps niet kon geüpdatet worden omdat anders de gekoppelde 

spuitmachine niet meer werkte. De fabrikanten werkte niet samen op dit vlak.” 

9.5 ZIJN ER NOG IDEEEN OP HET BEDRIJF ROND DIT THEMA? 
- Zaaimachine voor granen laten afsluiten d.m.v. rtk-gps, zodat er zo weinig mogelijk overlap is 

- Machine sturing 

- Pesticide injectie bij de veldspuit, zodat de Greenseeker wel gebruikt kan worden bij 

loofdoding van aardappel om te besparen op herbicide. Maar dat tegelijkertijd de 

ziektebestrijding wel aan de volledige dosis toegediend kan worden. Nu zijn dit nog twee 

aparte bespuiting aan het einde van een teelt. 

- Dopafsluiting in plaats van sectieafsluiting op veldspuit 

- Getrokken spuit laten sturen op gps 

9.6 HOE WORDT NU DATA (CIJFERS) OPGESLAGEN/VERWERKT? 
- Greenseeker data wordt rechtstreeks online opgeslagen en kan bekeken worden door de 

zaakvoerder, maar ook Bayer en Agrometius hebben toegang tot deze data. 

- Ingemeten percelen met de Trimble gps-systemen worden op de terminal opgeslagen en 

tevens ook online opgeslagen. Op deze manier kan er zeer gemakkelijk tussen de 2 terminals 

gewisseld worden. En zijn de percelen ook op de pc beschikbaar. 

- Opbrengstmetingen door de loonwerker worden online opgeslagen en zijn ook beschikbaar 

voor Agrometius en Bayer. 

- De registratiemodule in de Trimble gps-systemen wordt niet gebruikt. Alle registraties 

gebeuren op kantoor. Sinds 2018 wordt er voor de teeltregistratie gewerkt met de 

softwareprogramma Geofolia van Isagri. 

- Een deel administratie wordt nog op papier bijgehouden, maar indien mogelijk wordt alles 

gedaan op de pc en in Excel. 

9.7 WAAR LOOPT HET BEDRIJF TEGEN AAN OP VLAK VAN DATAMANAGEMENT? 
- De online dataopslag van de gps-data werkt zoals het moet zijn. De teeltregistratie gebeurt 

tot op heden nog altijd op de boerderij, nog makkelijker werken zou zijn dat er rechtstreeks 

vanuit de tractor geregistreerd kan worden. Volgend jaar zal er een smartphone aangekocht 

worden en zal de zaakvoerder met de smartphone direct alles in Geofolia gaan registreren. 
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9.8 ZIET DE EXPERTGROEP NOG ANDERE MOGELIJKE TECHNIEKEN VOOR HET BEDRIJF? 
- Machinesturing voor zaai en plantmachines 

- Dopafsluiting i.p.v. sectieafsluiting  

- Mogelijkheden bekijken van de registratiesoftware van Trimble 
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10 GROENTENHOF 
Contactpersoon: 
Rudy Crocket 

Functie: 
Zaakvoerder 

Adres:  
Bovenstraat 179 

2880 Bornem   

Activiteiten: 
- Teelt van groente 

Sector: 
- Vollegrondsgroenteteelt 

Teelten: 
- Prei 

- Venkel 

Oppervlakte bedrijf: 
50 hectare 

10.1 AANWEZIGE TECHNIEKEN OF ERVARINGEN OP HET GEBIED VAN GPS, SENSOREN 

EN PRECISIE?  
- Trimble FM1000 systeem op 2 tractoren voor de volgende werkzaamheden: 

o Recht rijden bij het planten van prei en venkel. Met name voor de arbeidsbesparing. 

o Recht rijden bij het zaaien van preiplanten opkweek 

- Kverneland sectiesturing op de veldspuit 

- Een aantal percelen is gescand met de Veris bodemscanner 

10.2 AANWEZIGE OVERIGE MACHINES? 
Schoffelmachine, plantmachines, spuit, zaaimachine, … 

10.3 STAAT HET BEDRIJF OPEN VOOR PRESICIELANDBOUW EN SENSOREN? 
Ja, zeker. Nieuwe evoluties worden opgevolgd en indien ze voldoende interessant lijken wordt dat 

verder bekeken en mogelijk aangekocht. 

10.4 WAT ZIJN DE EERSTE KNELPUNTEN WAAR HET BEDRIJF AAN DENKT? 
- Kostprijs van een gps-systeem wordt terugverdient door de enorme arbeidsbesparing, dus 

dit is geen knelpunt. 

- Deel van de gps-functies worden niet gebruikt, zoals de registratiemodule. Registreren 

tijdens het planten vraagt tijd en hier wordt geen prioriteit aangegeven. Ook omdat er nog te 

weinig kennis is om deze module te gebruiken. 

- Bodemsensoren op kleine perceeltjes is niet rendabel. Een bodemscan uit laten voeren moet 

op grote percelen gebeuren of meerdere percelen tegelijk om een grote oppervlakte te 

bekomen. 

- Communicatie tussen het Trimble-systeem en de Kverneland veldspuit werkt niet goed, 

waardoor de veldspuit niet gekoppeld is met de Trimble-terminal.  
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- In het bestaande Trimble-systeem moeten basisinstellingen aangepast worden in functie van 

de rijsnelheid. Dit vraagt enige kennis en tijd voor de aanvang van de werkzaamheden. 

- De schoffelmachine in het volgende bed inzetten gaat met gps te traag, waardoor er niet 

geschoffeld wordt met gps. 

- Prei rooien op gps lukt niet omdat de rooier te snel rijdt 

- Correctiesignalen via radio levert storingen op, hierdoor is er nu 1 systeem omgebouwd naar 

gsm-verbinding. 

10.5 ZIJN ER NOG IDEEEN OP HET BEDRIJF ROND DIT THEMA? 
- Bij aankoop van een nieuwe veldspuitmachine moet de machine kunnen gekoppeld worden 

aan het Trimble systeem 

- Bij aankoop van een nieuwe tractor moet deze gps-voorbereid zijn voor het nieuwe Trimble 

systeem 

10.6 HOE WORDT NU DATA (CIJFERS) OPGESLAGEN/VERWERKT? 
- Teeltregistratie gebeurt in het registratie programma Geofolia 

- Percelen worden opgeslagen op de terminal en usb-stick, maar worden na een seizoen niet 

meer bewaard. Veel percelen worden gehuurd met een teeltrotatie van 4 of 5 jaar. Inmeten 

van een perceel gaat sneller dan het perceel terug opzoeken. 

10.7 WAAR LOOPT HET BEDRIJF TEGEN AAN OP VLAK VAN DATAMANAGEMENT? 
- Teeltregistratie gebeurt in Geofolia. Dit zou veel efficiënter moeten via de gps-terminal, maar 

door te weinig tijd en niet zo’n uitgebreid programma wordt dit momenteel nog niet gedaan. 

- Teeltregistratie uit laten voeren in de gps door het personeel is nog een stap verder. 

10.8 ZIET DE EXPERTGROEP NOG ANDERE MOGELIJKE TECHNIEKEN VOOR HET BEDRIJF? 
- Machine sturing om nog nauwkeuriger te planten en ook op gps te kunnen schoffelen 

- Prei rooien op gps verder afregelen 

- Beide systemen uitrusten met gsm-verbinding om niet afhankelijk te zijn van een minder 

betrouwbare radioverbinding 

  



 
32 Bedrijfsfiche 
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11 CROPXPLORER (ISARIA) – FRITZMEIER 

 
Afbeelding 1. CropXplorer  is  een frame met 2 sensoren die zowel voor  als achter de tractor bevestigd 

kan worden.  

11.1 DOEL VAN DE SENSOR 
Snel en eenvoudig de stikstofbehoefte en de biomassa van het gewas op een perceel in kaart 

brengen en rechtstreeks de dosering van een kunstmeststrooier of veldspuit aansturen. 

11.2 TEELTEN WAARIN HET TOEGEPAST WORDT 
Granen en aardappelen 

11.3 MOGELIJKE GEWASSEN 
Mogelijk alle gewassen niet hoger dan 1,8 meter. Vooraf onderzoek in de teelt is wel vereist. 

11.4 BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 
De CropXplorer gewassensor bestaat uit een frame waarin alles geïntegreerd is. Aan het frame zijn 

twee meetkoppen bevestigd en tevens zit is er een gps-ontvanger in geïntegreerd.  Het frame is 

uitklapbaar en heeft een maximum werkbreedte van 7 meter (afhankelijk van de gewashoogte).  

Alle data van de meetkoppen wordt doorgestuurd naar de computer (tablet) in de tractor. Op dit 

scherm kan de gebruiker direct de actuele stikstofindex en biomassa aflezen. Tevens wordt er real-

time een overzicht gemaakt.  

De CropXplorer sensor heeft verschillende toepassingen, namelijk registreren en aansturen. Met de 

CropXplorer is het mogelijk om real-time te gaan doseren. De CropXplorer is in staat om de dosering 

van een kunstmeststrooier of veldspuit te regelen. Op deze manier kan de sensor vooraan de tractor 

meten en achteraan de tractor direct de juiste hoeveelheid stikstof doseren.    

Ook is het mogelijk om alleen de metingen te registeren en deze later op de computer uit te lezen en 

te visualiseren. Op deze manier kan men diverse kaartlagen maken en/of achteraf nog een taakkaart 

maken voor een kunstmeststrooier. 
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Afbeelding 2: geregistreerde meetdata  verwerkt door de computer  

11.5 WERKING EN PRINCIPE VAN DE SENSOR 
De CropXplorer verricht metingen door middel van lichtreflectie. Selectieve lichtfrequenties in 4 

bandbreedtes worden naar het gewas uitgestraald en de reflectie van dat licht worden gemeten door 

een sensor die mee geïntegreerd zit in de meetkop. Aan de hand van de verschillende 

reflectiewaarden wordt de biomassa en stikstofindex bepaald.   

Van de gemeten stikstofgehalte en biomassawaardes wordt een gemiddelde berekend voor de hele 

werkbreedte  

11.5.1 Communicatie en benodigde voorzieningen 
De data wordt via Bluetooth verstuurt naar een computer in de tractor. Real-time aansturen van een 

machine kan via ISO-bus of seriële aansluiting. 

De tractor heeft enkel een 12 volt aansluiting nodig. Het uitklappen van het frame gebeurt dan ook 

met elektrische cilinders. 

11.6 EXTRA’S 

11.6.1.1 Aantal sensoren 

Het is ook mogelijk om de meetkoppen te kopen zonder frame. Op deze manier kan je de sensoren 

bevestigen aan een bepaalde machine. Bijvoorbeeld aan je veldspuitmachine. Je kan in het aantal 

sensoren ook variëren, meer dan 2 sensoren is ook mogelijk. 

11.6.1.2 Rtk-gps 

De machine beschikt over een eigen geïntegreerde gps-ontvanger. Deze is uiteraard niet zo 

nauwkeurig als rtk-gps. De bijgeleverde computer (tablet) heeft ook de mogelijkheid om aangesloten 

te worden op een externe gps-ontvanger. Op deze manier wordt het mogelijk om de rtk-gps van de 

tractor te koppelen aan de CropXplorer en zo een zeer nauwkeurige positiebepaling te bekomen. 

11.7 INZETBAARHEID VAN DE SENSOR 
De Isaria kan ingezet worden zowel overdag als ’s nachts en bij zonnig en/of bewolkt weer. De sensor 

is inzetbaar vanaf dat het gewas blad gevormd heeft tot aan de oogst. 
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11.8 KOSTPRIJS 
+/- € 25.000,00 

11.9 KNELPUNTEN/BEPERKINGEN/ONDERZOEK 
In de teelt van aardappelen en granen zijn al zeer veel onderzoeken uitgevoerd waar duidelijke 

kalibratiewaarden op bepaald konden worden. Op deze manier werd dit systeem ook betrouwbaar 

en verder ontwikkeld. Er zijn speciale modellen opgesteld om de ideale dosering stikstof toe te 

dienen. 

In de groenteteelt of andere sectoren is nog maar weinig of zelfs in bepaalde sectoren geen 

onderzoek gedaan. Het Proefstation voor de Groenteteelt heeft al 4 jaar in zeer veel teelten de Isaria 

getest met regelmatig verklaarbare gemeten verschillen. Maar in bepaalde teelten/seizoenen waren 

er wisselende resultaten. 

Om de Isaria of CropXplorer echt in andere sectoren te gaan gebruiken is verder onderzoek nodig. 

Niet enkel het soort gewas heeft invloed op een betrouwbare meting maar ook het ras. Dit alles 

maakt het zeer complex. 

Voor de groenteteelt en andere sectoren zijn er nog geen stikstofmodellen beschikbaar, als gebruiker 

kan je wel bepaalde gemeten parameters koppelen aan een hoeveelheid stikstof en zelf op deze 

manier een model maken.  

11.10 VOORDELEN 
- Compacte machine 

- Werkt volledig elektrisch. Enkel een 12 volt aansluiting nodig 

- Inzetbaar op elk moment van de dag door eigen lichtbron 

- Eenvoudige kalibratie nodig bij aanvang van het perceel  

- Zeer veel meetdata 

- Data wordt automatisch verwerkt, geen kennis vereist over dataverwerking 

- Data blijft van de teler. Er is geen online connectie met fabrikant of leverancier. 

- Niet gebonden aan één gps-merk 

- Mogelijkheid tot real-time aansturen van kunstmeststrooier of veldspuit 

11.11 KENNIS VEREIST 
Er is geen kennis vereist om de CropXplorer te gebruiken. Bij de eerste keer gebruik is een korte 

uitleg over de software wel gewenst. 

11.12 LEVERANCIERS 
- Case IH dealers zijn verdeler van de CropXplorer 

- Hilaire v/d Haeghe is verdeler van de Claas Isaria sensor 

11.13 REFERENTIES 
[1] Website Fritzmeier: http://fritzmeier-umwelttechnik.com/isaria/?lang=en# 
[2] Onderzoek van proefcentra: https://www.proeftuinnieuws.be/wp-

content/uploads/2018/02/SMART-Crops-test-mogelijkheden-van-bemesten-op-basis-van-
gewassensing.pdf 

[3] Leverancier: https://www.caseih.com/emea/nl-benelux/home 
[4] Leverancier: https://vanderhaeghe.be/nl/ 
  

http://fritzmeier-umwelttechnik.com/isaria/?lang=en
https://www.proeftuinnieuws.be/wp-content/uploads/2018/02/SMART-Crops-test-mogelijkheden-van-bemesten-op-basis-van-gewassensing.pdf
https://www.proeftuinnieuws.be/wp-content/uploads/2018/02/SMART-Crops-test-mogelijkheden-van-bemesten-op-basis-van-gewassensing.pdf
https://www.proeftuinnieuws.be/wp-content/uploads/2018/02/SMART-Crops-test-mogelijkheden-van-bemesten-op-basis-van-gewassensing.pdf
https://vanderhaeghe.be/nl/
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12 GREENSEEKER – TRIMBLE 

 
Afbeelding 1. Greenseeker  in de fronthef van een tractor  

12.1 DOEL VAN DE SENSOR 
Snel en eenvoudig de actuele conditie van het gewas in kaart brengen voor monitoring of voor 

rechtstreekse dosering van een kunstmeststrooier of veldspuit. 

12.2 TEELTEN WAARIN HET TOEGEPAST WORDT 
De Greenseekers kunnen in alle gangbare gewassen worden toegepast 

12.3 MOGELIJKE GEWASSEN 
Mogelijk in alle gewassen, in gangbare gewassen zijn reeds onderzoeken gebeurt om de 

inzetbaarheid van de Greenseekers te vergroten en om zo ook fungicide te kunnen doseren op basis 

van de metingen van Greenseekers. In nieuwe sectoren of gewassen is vooraf onderzoek wel 

aangeraden. 

12.4 BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 
De Greenseeker gewassensoren worden met 4 of 6 sensoren (afhankelijk van de werkbreedte van 

het werktuig waarmee de toepassing wordt uitgevoerd) opgebouwd op een frame voorop de trekker, 

rechtstreeks op de spuitboom van een spuit of op een machine naar keuze. De data van de 

meetkoppen wordt doorgestuurd naar een computer met scherm in de tractor. Op dit scherm kan de 

gebruiker direct de actuele gemeten gewascondities aflezen.  

De Greenseeker heeft verschillende toepassingen, namelijk registreren en aansturen. Met de 

Greenseeker is het mogelijk om real-time te gaan doseren. De Greenseeker is instaat om de dosering 

van een kunstmeststrooier of veldspuit te regelen. Op deze manier kunnen de sensoren vooraan de 

tractor of op de spuitboom meten en achteraan de tractor of via de spuit direct de juiste hoeveelheid 

stikstof of andere middelen doseren.    
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Ook is het mogelijk om alleen de metingen te registeren en deze later op de computer uit te lezen en 

te visualiseren. Op deze manier kan men diverse kaartlagen maken en/of achteraf nog een taakkaart 

maken voor een kunstmeststrooier.  

 
Afbeelding 2: Screenshot van het scherm in  de tractor  

12.5 WERKING EN PRINCIPE VAN DE SENSOR 
De Greenseeker verricht metingen door middel van lichtreflectie. Selectieve lichtfrequenties in 3 

bandbreedtes worden naar het gewas uitgestraald en de reflectie van dat licht worden gemeten door 

een sensor die mee geïntegreerd zit in de meetkop. Aan de hand van de verschillende 

reflectiewaarden wordt de biomassa en de plantconditie bepaald. 

Elke sensor heeft een eigen lichtbron, waardoor de data consequent is en niet onderhevig is aan 

omgevingsfactoren (zonlicht, bewolking,…) 

De meetkoppen meten apart en worden gemiddeld om per werkbreedte een meting te bekomen 

voor biomassa en de plantconditie.  

12.5.1 Communicatie en benodigde voorzieningen 
Via een kabel (CANBUS) worden de gegevens van de sensoren naar het scherm doorgestuurd. 

Vervolgens kan de gemeten data via USB stick of draadloos via 4G netwerk naar een computer 

overgedragen worden.  

De tractor heeft enkel een 12 volt aansluiting nodig om met de sensoren aan de slag te gaan en 

tevens is een Trimble display vereist. 
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12.6 EXTRA’S 

12.6.1.1 Aantal sensoren 

Het is ook mogelijk om nog extra losse meetkoppen te kopen. Op deze manier kan je zelf bepalen 

hoeveel sensoren je gaat bevestigen binnen een bepaalde werkbreedte.  

12.6.1.2 Rtk-gps 

De sensoren beschikken zelf niet over een gps-ontvanger. Standaard worden deze sensoren 

gekoppeld aan het rtk-gps scherm van Trimble. 

12.7 INZETBAARHEID VAN DE SENSOR 
De Greenseeker kan ingezet worden zowel overdag als ’s nachts en bij zonnig en/of bewolkt weer. De 

sensor is inzetbaar vanaf dat het gewas blad gevormd heeft tot aan de oogst. 

12.8 KOSTPRIJS 
4 Greenseeker sensoren: ±€ 11.000 

6 Greenseeker sensoren: ±€ 15.000 

12.9 KNELPUNTEN/BEPERKINGEN/ONDERZOEK 
De Greenseeker is ontwikkeld om te koppelen aan een rtk-gps systeem van Trimble.  

In zeer diverse teelten wordt de sensor momenteel al ingezet. Om de Greenseeker echt in andere 

sectoren/teelten te gaan gebruiken is verder onderzoek aangewezen. Niet enkel het soort gewas 

heeft invloed op een betrouwbare meting maar ook het ras. Dit alles maakt het zeer complex. 

12.10 VOORDELEN 
- Compacte sensoren 

- Zeer breed inzetbaar. De gebruiker kan zelf bepalen hoeveel en waar de sensoren worden 

bevestigd 

- Werkt volledig elektrisch. Enkel een 12 volt aansluiting nodig 

- Inzetbaar op elk moment van de dag door eigen lichtbron 

- Geen kalibratie nodig 

- Zeer veel meetdata 

- Data wordt automatisch verwerkt, geen kennis vereist over dataverwerking 

- Mogelijkheid tot real-time aansturen van kunstmeststrooier of veldspuit 

12.11 KENNIS VEREIST 
Bij de eerste keer gebruik is een uitleg over de software gewenst. 

12.12 LEVERANCIERS 
Leverancier: Vantage-Agrometius 

12.13 REFERENTIES 
[1] Website leverancier: www.vantage-agrometius.be 
 
 
  

http://www.vantage-agrometius.be/
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13 OptRx – AG Leader 

 
Afbeelding 1. De OptRx is een losse sensor die  de gebruiker zelf  kan bevestigen aan een machine naar 

keuze 

13.1 DOEL VAN DE SENSOR 
Snel en eenvoudig de actuele conditie van het gewas in kaart brengen en naar wens direct de 

dosering van een kunstmeststrooier, veldspuit of ander (ISOBUS) werktuig aan sturen. 

13.2 TEELTEN WAARIN HET TOEGEPAST WORDT 
Akkerbouw (Aardappelen, granen, bieten, uien), groenteteelt (sla, kool etc.), bloementeelt (o.a. 

Tulpen) gras: graszoden, silage, voetbalvelden, golfbaan, gazon maar ook groenbemester om bodem 

voor volgende teelt te optimaliseren. 

13.3 MOGELIJKE GEWASSEN 
Alle gewassen, maar vooraf een paar testen is wel aangeraden. 

13.4 BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 
De OptRx gewassensor bestaat standaard uit 1 tot 10 losse sensoren die de gebruiker zelf aan een 

machine naar keuze kan bevestigen. De data van de meetkoppen wordt doorgestuurd naar een GPS 

scherm in de tractor. Op dit scherm kan de gebruiker direct de actuele gemeten gewascondities 

aflezen. Hetzelfde scherm is stuurhulp/automaat, geschikt voor ISOBUS, camera’s en draadloze 

overdracht van data. 

De OptRx sensor heeft verschillende toepassingen, namelijk registreren en aansturen. De OptRx is 

instaat om de dosering van een kunstmeststrooier of veldspuit real-time te regelen. Op deze manier 

kan de sensor vooraan de tractor meten en achteraan de tractor direct de juiste hoeveelheid stikstof 

doseren.    

Ook is het mogelijk om alleen de metingen te registeren en deze later op de computer uit te lezen en 

te visualiseren. Op deze manier kan men diverse kaartlagen maken en/of achteraf nog een taakkaart 

maken voor een kunstmeststrooier.  
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Afbeelding 2: Screenshot van het scherm in  de tractor  

13.5 WERKING EN PRINCIPE VAN DE SENSOR 
De OptRx verricht metingen door middel van lichtreflectie.  OptRx is een actieve sensor met eigen 

lichtbron en selectieve lichtfrequenties in 3 bandbreedtes: licht wordt naar het gewas uitgestraald en 

de reflectie van dat licht wordt gemeten door een sensor die mee geïntegreerd zit in de meetkop. 

Door pulserend te belichten wordt met en zonder buitenlicht gemeten en wordt de invloed van 

(wisselend) buitenlicht uitgefilterd. Aan de hand van de verschillende reflectiewaarden wordt de 

biomassa en het groeipotentieel bepaald.  OptRx brengt met de NDRE index de achterlopende zones 

binnen een gewas/perceel in beeld. 

13.5.1 Communicatie en benodigde voorzieningen 
OptRx communiceert via een mastermodule en CAN bus met het scherm. De sensoren worden dus 

allen op dezelfde bus aangesloten. Het scherm kan data via USB en/of WiFi naar iPad (met gratis 

Affinitie app) of hotspot (via een licentie) naar SMS/AgFinti cloud exporteren. 

 

De tractor heeft enkel een 12 volt aansluiting nodig om met de sensoren aan de slag te gaan en 

tevens is een Ag Leader computerscherm vereist. 

13.6 EXTRA’S 

13.6.1.1 Aantal sensoren 

Het is ook mogelijk om nog extra losse meetkoppen te kopen. Op deze manier kan je zelf bepalen 

hoeveel sensoren je gaat bevestigen binnen een bepaalde werkbreedte.  
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Op het trekkerscherm wordt in alle aanzichten de gemeten waarden door middel van kleuren 

weergegeven. Men kan luchtfoto en/of een vorige scan als achtergrond gebruiken.  

 

13.6.2 Aansturen machines 
Geschikt voor eigenlijk alle ISOBUS strooiers, spuiten en met Ag Leader modules kan vrijwel iedere 

strooier op kostengunstige wijze geschikt gemaakt worden voor variabel toepassen.  

13.6.3 Tablet software 
Data is ook eenvoudig op iPad te bekijken en daarbij zijn notities of foto’s toe te voegen. Het is met 

laatste update ook mogelijk om op iPad taakkaarten te maken aan de hand van data. 

13.6.3.1 Rtk-gps 

De sensoren beschikken zelf niet over een gps-ontvanger. De OptRx sensoren moeten gekoppeld 

worden aan het gps scherm van Ag Leader. Het Ag Leader scherm kan gebruik maken van een 

bestaand (RTK) GPS signaal (van bijvoorbeeld een ander gps-merk) of voorzien worden van een Ag 

Leader (RTK) GPS antenne met eventueel stuurautomaat.  

13.7 INZETBAARHEID VAN DE SENSOR 
De OptRx kan ingezet worden zowel overdag als ’s nachts en bij zonnig en/of bewolkt weer. De 

sensor is inzetbaar vanaf dat het gewas het eerste blad gevormd heeft tot aan de oogst. 

13.8 KOSTPRIJS 
- Set van 2 sensoren  +/- 9000 euro (incl. bekabeling) 

- Scherm:   +/- 5000 euro 

13.9 KNELPUNTEN/BEPERKINGEN/ONDERZOEK 
De OptRx is ontwikkeld om te koppelen aan een scherm van Ag Leader. Gebruikers die werken met 

een andere rtk-gps systeem op hun tractor zullen een apart scherm moeten aanschaffen om de 

sensoren te kunnen gebruiken. Wel is het Ag Leader scherm geschikt voor bedienen en direct 

aansturen van ISOBUS spuit en strooier. 

In zeer diverse teelten wordt de sensor momenteel al ingezet. Om de OptRx echt in andere 

sectoren/teelten te gaan gebruiken is verder onderzoek aangewezen.  

13.10 VOORDELEN 
- Compacte sensoren 

- Zeer breed inzetbaar. De gebruiker kan zelf bepalen hoeveel en waar de sensoren worden 

bevestigd 

- Werkt volledig elektrisch. Enkel een 12 volt aansluiting nodig 

- Inzetbaar op elk moment van de dag door eigen lichtbron 

- Geen kalibratie nodig 

- Zeer nauwkeurig het gewas in beeld  

- Data wordt automatisch verwerkt, geen kennis vereist over dataverwerking 

- Mogelijkheid tot real-time aansturen van kunstmeststrooier of veldspuit 

- Scherm is ook geschikt voor sturen, ISOBUS, camera’s etc. 

- Maakt deel uit van een compleet pakket van hard en software voor meten en analyse 

13.11 KENNIS VEREIST 
Bij de eerste keer gebruik is een korte uitleg over de software wel gewenst. 
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13.12 LEVERANCIERS 
Importeur: Homburg Holland 

Verdeler België: Pascal Quintyn 

13.13 REFERENTIES 
[1] Website importeur: https://www.homburg-holland.com/nl/homburgholland 
[2] Website verdeler: https://www.bvbaquintyn.be/ 
 
 
  

https://www.homburg-holland.com/nl/homburgholland
https://www.bvbaquintyn.be/
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14 SPECTRACAM – TECHNATURE 

 
Afbeelding 1. SpectraCam is  een frame met sensor die  zowel voor  als  achter de tractor bevestigd kan 

worden, of  direct aan een machine.  

14.1 DOEL VAN DE SENSOR 
Snel en eenvoudig de stikstofbehoefte, biomassa en stress van het gewas op een perceel in kaart 

brengen 

14.2 TEELTEN WAARIN HET TOEGEPAST WORDT 
Aardappelen, uien, suikerbieten, bonen, spruitkool en tarwe. 

14.3 MOGELIJKE GEWASSEN 
Mogelijk alle gewassen, maar vooraf onderzoek in de teelt is wel vereist. 

14.4 BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 
De SpectraCam bestaat uit een frame waarin alles geïntegreerd is. Aan het frame is een meetkop 

bevestigd en tevens zit is er een gps-ontvanger in geïntegreerd.  Het frame is uitklapbaar en kan aan 

alle soorten machines bevestigd worden.  

Alle gemeten data wordt doorgestuurd naar een computer in de tractor. Deze computer maakt de 

nodige berekeningen en op het meegeleverd touchscreen scherm kan de gebruiker de sensor 

instellen, bedienen en de werking controleren. 

De SpectraCam logt alle beelden en de data wordt rechtstreeks naar een online-platform gestuurd 

waar de gebruiker de data kan raadplegen. Nadien kan de gebruiker deze data omzetten naar een 

taakkaart.  



 
45 Productfiche 

 
Afbeelding 2: screenshot online platform  

14.5 WERKING EN PRINCIPE VAN DE SENSOR 
De SpectraCam maakt foto’s van het gewas met 5 verschillende licht golflengtes. Aan de hand van de 

foto en de lichtreflectie worden de grondpixels verwijderd en wordt er enkel op de gewaspixels een 

berekeningen gemaakt. Hierdoor kan al vroeg in het seizoen gemeten worden. De volgende 

berekeningen worden gemaakt: 

- Chlorofyl red edge = hoeveelheid chlorofyl 

- Chlorofyl green = hoeveelheid chlorofyl op basis van de groentint 

- NDVI = stikstofinhoud van het gewas 

- NDRE = stikstofinhoud van het gewas, maar geeft een beter beeld bij een groot gewas  

- REIP = plantstress 

- WDVI = biomassa van het gewas 

- NO3 = een nieuwe index die sterk correlleert met het NO3 gehalte in het blad 

De sensor maakt gebruik van een lichtcorrectie model. Bij elke foto wordt de lichtintensiteit van 

buitenaf berekend aan de hand van een ColorChecker. In de berekening van bovengenoemde 

parameters wordt rekening gehouden met deze lichtintensiteit. 

 
Afbeelding 3: ColorChecker voor l ichtcorrectie  berekening  
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14.5.1 Communicatie en benodigde voorzieningen 
De data wordt vanaf de computer via 4G verstuurt naar het online-platform. De meegeleverde 

touchscreen is gekoppeld met de computer in de tractor. 

De tractor heeft enkel een 12 volt aansluiting nodig. Indien het frame bevestigd is aan een 

veldspuitmachine, dan is het mogelijk om deze automatisch te laten uitklappen en inklappen d.m.v. 

een mechanische constructie. 

14.6 EXTRA’S 

14.6.1.1 Aantal sensoren 

De meeste klanten kunnen al veel rendement behalen op basis van één sensor. Echter is het mogelijk 

om meerdere sensoren te plaatsen. 

14.6.1.2 Rtk-gps 

De machine beschikt over een eigen geïntegreerde gps-ontvanger. Deze is uiteraard niet zo 

nauwkeurig als rtk-gps. De sensor heeft ook de mogelijkheid om aangesloten te worden op een 

externe gps-ontvanger. Op deze manier wordt het mogelijk om de rtk-gps van de tractor te koppelen 

aan de SpectraCam en zo een zeer nauwkeurige positiebepaling te bekomen. 

14.7 INZETBAARHEID VAN DE SENSOR 
De SpectraCam kan ingezet worden zowel overdag als ’s nachts en bij zonnig en/of bewolkt weer. De 

sensor is inzetbaar vanaf dat het gewas blad gevormd heeft tot aan de oogst. 

14.8 KOSTPRIJS 
+/- € 25.000,00 

14.9 KNELPUNTEN/BEPERKINGEN/ONDERZOEK 
In de teelt van aardappelen en uien zijn al onderzoeken uitgevoerd waar duidelijke kalibratiewaarden 

op bepaald konden worden. Op deze manier werd dit systeem ook betrouwbaar en commercieel.  

In de groenteteelt of andere sectoren is nog weinig of zelfs in bepaalde sectoren geen onderzoek 

gedaan. Het Proefstation voor de Groenteteelt heeft één maal de sensor getest in een late teelt 

bloemkool. Door diverse omstandigheden konden we nog geen grote conclusies trekken uit stikstof 

en biomassa, maar in knolvoetaantasting was er zeker een tendens te zien t.o.v. REIP berekende 

waarden.  

Om de SpectraCam echt in andere sectoren te gaan gebruiken is verder onderzoek nodig. Niet enkel 

het soort gewas heeft invloed op een betrouwbare meting maar ook het ras. Dit alles maakt het zeer 

complex. 

14.10 VOORDELEN 
- Compacte machine 

- Werkt volledig elektrisch. Enkel een 12 volt aansluiting nodig 

- Inzetbaar op elk moment van de dag  

- Geen kalibratie nodig 

- Veel meetdata 

- Data wordt automatisch verwerkt, geen kennis vereist over dataverwerking 

- Data kan niet verloren gaan door de koppeling met het online-platform 
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14.11 KENNIS VEREIST 
Er is geen kennis vereist om de SpectraCam te gebruiken. Bij de eerste keer gebruik is een korte 

uitleg over de software en het online-platform wel gewenst. 

14.12 LEVERANCIERS 
Technature 

14.13 REFERENTIES 
[1] Website Technature: https://www.technature.nl/ 
 
 
 
  

https://www.technature.nl/
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15 PARROT SEQUOIA MULTISPECTRALE CAMERA 

 
Afbeelding 1. De Parrot sequoia is een camera met 4 lenzen voor de verschi llende banden en komt met 

een naar boven te richten zonnesensor  

15.1 DOEL VAN DE SENSOR 
Met behulp van de Parrot Sequoia wordt de vitaliteit van de planten bepaald door bepaling van de 

hoeveelheid licht die ze absorberen of reflecteren. 

15.2 TEELTEN WAARIN HET TOEGEPAST WORDT 
Vollegrond gewassen zonder afscherming, fruitteelt. 

15.3 MOGELIJKE GEWASSEN 
Alle gewassen die niet afgeschermd zijn. 

15.4 BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 
De Parrot Sequoia multispectrale camera biedt een uitgebreide, aanpasbare oplossing die compatibel 

is met alle soorten drones. Deze bevat 4 sensoren en kan zo de reflectie bepalen van de volgende 4 

banden: groen, rood, red edge en near infrared. 

De camera bestaat uit 2 delen, een naar het gewas te richten unit met 4 lenzen voor de 4 

verschillende banden en een naar boven te richten zonnesensor. 

Het opnemen van multispectrale data kan vanuit de hand, maar het is de bedoeling dat de camera 

boven het veld gebracht wordt om vanuit de lucht beelden te nemen. Dit kan met behulp van een 

drone of fixed-wing. 

De opgenomen data dient verwerkt te worden met computersoftware om de afzonderlijke foto’s 

samen te zetten tot een overzichtsbeeld, zodat op basis van die overzichtsbeelden keuzes kunnen 

gemaakt worden in functie van het veld. Met behulp van die data kan een taakkaart gemaakt 

worden. 
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Afbeelding 2: NDVI overzichtsbeeld van al le opgenomen beelden verwerkt in Agisoft  

15.5 WERKING EN PRINCIPE VAN DE SENSOR 
De Parrot Sequoia meet de lichtreflectie van 4 verschillende banden op (groen, rood, red edge en 

near infrared). 

Met behulp van de zonnesensor wordt een correctie doorgevoerd met het inkomende licht zodat de 

hoeveelheid van reflectie ten opzichte van het inkomende licht kan bepaald worden. In tegenstelling 

tot enkel de intensiteit zoals een klassieke camera.  

15.5.1 Communicatie en benodigde voorzieningen 
De Parrot Sequoia zend zijn eigen netwerk uit, via smartphone of computer kan zo geconnecteerd 

worden en het toestel ingesteld worden en dataopname gestart of gestopt worden. 

De camera wordt met behulp van een drone naar de gewenste locaties op het veld gebracht om data 

op te nemen, dit volgens een vooringesteld vliegpatroon. 

Het toestel heeft een 5V USB voeding nodig van minstens 12W 

15.6 EXTRA’S 

15.6.1.1 Kalibratie 

Om een waarheidsgetrouw beeld te verkrijgen is het nodig voor een vlucht met behulp van een 

gekende referentie zoals een 50% reflectiepaneel een kalibratie uit te voeren.  

15.6.1.2 GCP’s 

Om een orthomosaic op de juiste locatie te geo-referenen is het noodzakelijk enkele grondpunten in 

het veld te voorzien en deze op te meten met een RTK gps systeem. Op die manier is een gemaakte 

taakkaart plaatsgebonden correct en kan die onmiddellijk toegepast worden door een RTK gestuurde 

tractor. 

15.7 INZETBAARHEID VAN DE SENSOR 
De Parrot kan overdag ingezet worden, ook bij variabel weer dankzij de sunshine sensor die 

correcties doorvoert bij wisselende belichting. De sensor is inzetbaar vanaf dat het gewas blad 

gevormd heeft tot aan de oogst. 

15.8 KOSTPRIJS 
+/- € 3.700,00 Parrot Sequoia Camera 

Ook benodigd zijn: drone (bv Matrice M100), software (Pix4D of Agisoft), computer, datastorage, 

RPAS licentie 
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15.9 KNELPUNTEN/BEPERKINGEN/ONDERZOEK 
De uitwerking van de hele keten, van dronevlucht naar taakkaart, met het stitchen van de data in 

Pix4D/Agisoft en het interpreteren van de bekomen orthomosaïc. Deze uitwerking hiervan is een 

heel technisch gegeven waar telkens opnieuw inventieve oplossingen nodig zijn. 

De sensor is goed voor het in kaart brengen van variaties binnen het veld. De kwantificering van die 

variaties naar applicaties is momenteel waar het meeste onderzoek nog in dient te gebeuren. 

De benodigheid van een piloot met licentie en geregistreerd en verzekerd toestel. 

15.10 VOORDELEN 
- Data verzamelen van het veld gebeurt zonder in contact te komen met het veld. 

- De opname gebeurt losstaand van applicaties. 

- De nauwkeurigheid op de grond is zeer goed, klaar voor precisielandbouw per plant. 

- Data blijft van de teler. Er is geen online connectie met fabrikant of leverancier. 

- Mogelijkheid tot het variabel instellen van kunstmeststrooier of veldspuit 

15.11 KENNIS VEREIST 
Voor het gebruik van de Parrot Sequoia is het best een service provider in te schakelen op korte 

termijn. Het gebruik en toelating is een leerproces die doorlopen dient te worden maar het is 

mogelijk individueel aan de slag te gaan met de sensor. 

15.12 LEVERANCIERS 
Parrot is verdeler voor België 

15.13 REFERENTIES 
[1] Website Parrot: https://www.parrot.com/business-solutions-us/parrot-professional/parrot-
sequoia 
[2] Leverancier: https://www.parrot.com 
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16 VERIS MSP3 – VANTAGE-AGROMETIUS 

 
Afbeelding 1. Veris MSP3 wordt bevestigd achter  een tractor  en de scan wordt u itgevoerd door een 

loonweker 

16.1 DOEL VAN DE SENSOR 
Snel en eenvoudig de EC, pH en organische stof van de bodem in kaart brengen, evenals het reliëf 

van het perceel .  

16.2 TEELTEN WAARIN HET TOEGEPAST WORDT 
Alle teelten 

16.3 MOGELIJKE GEWASSEN 
Sensor is voor alle gewassen inzetbaar, omdat de sensormetingen op braak liggende percelen 

gebeurd. Dus voor het zaaien/planten of na de oogst. Ook kan het scannen gebeuren wanneer er een 

groenbemester aanwezig is op het perceel. Naast akkerland kan de scanner ook ingezet worden op 

graslanden. 

16.4 BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 
De Veris is een gedragen werktuig dat in de hefinrichting achter de tractor wordt bevestigd. De  

machine bevat diverse sensoren om zeer veel data te verzamelen van de bodem. In combinatie met 

de gekoppelde rtk-gps is elke gemeten data te koppelen aan een gps coördinaat.  Op deze manier 

wordt het mogelijk om taakkaarten te maken voor een bepaalde bodembewerking uit te voeren. 

Alle gemeten data wordt opgeslagen op een computer in de tractor. De gebruiker kan real time alles 

volgen op een scherm in tractor. 
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16.5 WERKING EN PRINCIPE VAN DE SENSOR 

16.5.1 EC meting 
De EC wordt gemeten door middel van elektrische geleidbaarheid. Elektrische stroom wordt door de 

grond geleid en deze geleidbaarheid wordt gemeten en geregistreerd. Er wordt gemeten in twee 

dieptes, namelijk 0-30 cm en 0-90 cm.  

Aan de hand van een EC meting kan de bodemstructuur bepaald worden. Bijvoorbeeld een hoge EC 

kan duiden op een nattere/zwaardere bodem. 

16.5.2 pH meting 
Voor de pH wordt al rijdend elke 20 meter een bodemstaal genomen. Het genomen bodemstaal 

wordt telkens enkele seconde tegen een pH meter gedrukt om de zuurtegraad van de bodem te 

bepalen. Na elke meting wordt de pH meter automatisch gereinigd met water. De pH metingen 

worden gekalibreerd aan de hand van een analyse van enkele grondstalen door een erkend 

laboratorium. 

16.5.3 Organische stof meting 
De organische stof wordt bepaald aan de hand van een spectrometing. Er wordt een spectrometer 

door de bovenste grondlaag getrokken en elke seconde wordt er een meting uitgevoerd. Deze 

meting werkt eigenlijk hetzelfde als een gewassensor. De spectrometer straalt een bepaalde 

lichtfrequentie uit op de bodem en meet de reflectie van het licht. 

 
Afbeelding 2: Spectrometer voor het bepalen van de organische st of  
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16.5.4 Communicatie en benodigde voorzieningen 
De communicatie tussen de computer en de tractor en de machine is niet draadloos en gaat via 

datakabels. 

Deze machine kan in principe achter elke tractor bevestigd worden er is enkel 12 volt en een 

dubbelwerkend olieventiel vereist.  

16.6 EXTRA’S 

16.6.1.1 Aantal sensoren 

In totaal bevat deze machine 3 sensoren. Er is ook een compacter element verkrijgbaar waarin 2 

sensoren verwerkt zitten, namelijk de EC meter en organisch stof meter. Dit element heeft de naam 

Veris IScan gekregen. Dit compacte model kan op een bestaand werktuig zoals een cultivator 

gemonteerd worden, zo hoeft er geen extra bewerking uitgevoerd te worden.  

16.6.1.2 Rtk-gps 

De Veris MSP3 werkt met een rtk-gps positiebepalingssysteem.  

16.7 INZETBAARHEID VAN DE SENSOR 
Het hele jaar rond kan er gescand worden. Enkel bij vorst is het niet mogelijk om te scannen omwille 

van de te harde grond. Er kan op alle gronden gescand worden voor het planten/zaaien of na de 

oogst. Ook is het scannen tijdens de groei van een groenbemester mogelijk. 

16.8 KOSTPRIJS 
De Veris MSP3 is als bodemscanner op zich niet te koop. Vantage Agrometius biedt dit aan als een 

dienst. Het perceel wordt gescand, de referentiestalen worden genomen en het volledig afgewerkte 

rapport komt uiteindelijk bij de landbouwer terecht. Zodoende wordt alles geregeld door Vantage 

Agrometius. Bij deze dienst wordt er een tarief per hectare gehanteerd. Dit tarief is afhankelijk van 

de grote van het perceel en varieert van 110 euro per hectare tot 175 euro per hectare. 

De Veris I-Scan is wel te koop. 

16.9 KNELPUNTEN/BEPERKINGEN/ONDERZOEK 
Een bodemscan met de Veris MSP3 wordt normaal altijd door een loonwerker uitgevoerd en in 

opdracht van Vantage Agrometius. De verzamelde data wordt verwerkt door Vantage Agrometius. 

Bruikbare data voor de teler zal niet direct dezelfde dag beschikbaar zijn. Normaal is er ongeveer 4 

weken tussen het uitvoeren van de bodemscan en het afleveren van het afgewerkte rapport. 

Uitvoeren van een bodemscan gebeurt standaard aan een vrij hoge snelheid ( 8 tot 10 km/h) en om 

de 10 meter. Dit wordt standaard ook in de prijsofferte zo opgenomen. Uiteraard op kleinere 

percelen is soms 10 meter te ruim om nog een duidelijk beeld te krijgen van de bodemtoestand. Op 

vraag kan deze afstand wel verkleind worden, maar uiteraard wordt de kostprijs per hectare hierdoor 

hoger. 

De Veris MSP3 kan enkel ingezet worden op percelen waar geen teelt staat. Gewasresten, onkruid of 

groenbedekkers vormen geen probleem aangezien de loonwerkers hun trekker vooraan voorzien van 

een frees welke het strookje grond freest waarin de organische stof en pH metingen gebeuren. 

Voor het scannen van graslanden wordt dit na de laatste snede gras gedaan, omdat de gemaakte 

scheur in de zode (hier wordt de frees niet gebruikt) gedurende de winter kan dicht groeien. 
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16.10 VOORDELEN 
- Compacte machine 

- Samenwerking Agrometius en loonwerker verloopt vlot 

- Inzetbaar op elk moment van de dag en gedurende het hele jaar 

- Veel meetdata 

- Naast de meetdata van de 3 sensoren wordt er ook een hoogtekaart gemaakt van het 

perceel 

- Data wordt verwerkt, de teler heeft geen kennis nodig over dataverwerking 

- Teler krijgt na afloop via Agrometius een duidelijk en uitgebreid verslag 

- Diverse taakkaarten kunnen gemaakt worden op basis van de 3 gemeten parameters van de 

bodem. 

16.11 KENNIS VEREIST 
Daar deze sensor enkel door de loonwerker wordt ingezet is er voor de teler geen kennis vereist. 

16.12 LEVERANCIERS 
Vantage Agrometius 

16.13 REFERENTIES 
[1] Website Vantage Agrometius: www.vantage-agrometius.be 
 
  

http://www.vantage-agrometius.be/
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17 CASE IH SOILXPLORER 

 
Afbeelding 1. De SoilXplorer  wordt bevestigd vooraan een tractor en komt niet in aanraking met de 

bodem. 

17.1 DOEL VAN DE SENSOR 
Snel en eenvoudig de bodemtextuur, waterhuishouding en bodemstructuur in kaart brengen. Tevens 

kan er een grondbewerkingsmachine aangestuurd worden om eventuele storende lagen te 

bewerken. 

17.2 TEELTEN WAARIN HET TOEGEPAST WORDT 
Alle teelten 

17.3 MOGELIJKE GEWASSEN 
Sensor is voor alle gewassen inzetbaar. De sensormetingen worden bekomen zonder de bodem te 

raken, hierdoor wordt het mogelijk om tijdens een teelt de sensor ook te gebruiken. 

17.4 BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 
De SoilXplorer is een gedragen werktuig die in de hefinrichting vooraan de tractor wordt bevestigd. 

In combinatie met de gekoppelde rtk-gps is elke gemeten data te koppelen aan een gps coördinaat.  

Op deze manier wordt het mogelijk om na het verzamelen taakkaarten te maken om een bepaalde 

bewerking uit te voeren. 

Alle gemeten data wordt opgeslagen op een computer in de tractor. De gebruiker kan real time alles 

volgen op een scherm in tractor. 

17.5 WERKING EN PRINCIPE VAN DE SENSOR 

17.5.1 Werking sensor 
De metingen gebeuren door middel van elektrische geleidbaarheid.  Er is één spoel die een 

elektromagnetisch veld opwerkt en dit signaal wordt door vier ontvangende spoelen opgevangen om  

zo de geleidbaarheid te meten en registreren. Uit deze metingen wordt de diepte van een storende 

laag bepaald, maar ook de waterhuishouding van de bodem en de bodemtextuur.  

De sensor heeft een meetbereik van 1,3 meter breed en 1,15 meter diep. 
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17.5.2 Real-time aansturen van de diepteregeling achteraan de tractor 
Het is mogelijk om via ISOBUS communicatie rechtstreeks een grondbewerkingsmachine aan te 

sturen. Als de sensor een storende laag detecteert op een bepaalde diepte zal de machine achteraan 

deze diepte gaan opentrekken. Op deze manier van variabele diepteregeling kan er sneller en met de 

nodige brandstofbesparing een grondbewerking uitgevoerd worden. 

17.5.3 Communicatie en benodigde voorzieningen 
De communicatie tussen de sensor en de computer in de tractor gaat via ISOBUS. Ook de 

communicatie naar de diepteregeling van de machine achteraan de tractor gaat via ISOBUS. 

De gemeten data is via USB als shape-file of iso-XML file over te zetten op de computer op kantoor. 

Bij de SoilXplorer wordt software meegeleverd om deze files eenvoudig te verwerken en bekijken. 

Deze machine kan in principe aan elke rijdend voertuig bevestigd worden. Er is enkel 12 volt nodig 

voor de computer in de tractor. 

Als men direct de diepteregeling van het werktuig achteraan de tractor wilt bedienen, moet men het 

AFS700 scherm van CNH gebruiken. 

17.6 EXTRA’S 
Bij aankoop van de SoilXplorer is een computerscherm inbegrepen. Ook wordt er software 

bijgeleverd om de data op kantoor te verwerken. 

17.6.1.1 Rtk-gps 

De SoilXplorer is standaard uitgerust met een DGPS antenne, maar om een correctere 

positiebepaling te bekomen kan de sensor gekoppeld worden aan de rtk-gps van de tractor door 

middel van NMEA-berichten. 

17.7 INZETBAARHEID VAN DE SENSOR 
De SoilXplorer kan ingezet worden zowel overdag als ’s nachts en bij zonnig en/of bewolkt weer. De 

sensor is het hele jaar inzetbaar ook als er een gewas staat.  

17.8 KOSTPRIJS 
+/- € 28000,00 

17.9 KNELPUNTEN/BEPERKINGEN/ONDERZOEK 
De verwerking van de verzamelde data gebeurt door de landbouwer zelf op zijn pc. De software 

wordt meegeleverd om van de data duidelijke overzichtskaarten te maken. Uiteindelijk conclusies 

trekken tot welke handeling waar moet gebeuren blijft een beslissing die de landbouwer zelf moet 

nemen. De software geeft geen adviezen om de bodem homogener te maken. 

17.10 VOORDELEN 
- Compacte machine (33 kg) 

- Gehele jaar inzetbaar  

- Veel meetdata 

- Data wordt verwerkt door meegeleverde software, de teler heeft geen kennis nodig over 

dataverwerking 

- Data blijft van de teler. Er is geen online connectie met fabrikant of leverancier 

- Mogelijkheid tot real-time aansturen van een machine achteraan de tractor 

- Direct resultaat van de meting 
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17.11 KENNIS VEREIST 
Bij eerste keer gebruik is een korte opleiding over de gebruikersinterface van het scherm inbegrepen.  

17.12 LEVERANCIERS 
CASE IH dealers 

17.13 REFERENTIES 
[1] Website Case IH: https://www.caseih.com/emea/nl-benelux/home 
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18 NIR-SENSOR VOOR DRIJFMEST 

  

  
Afbeelding 1. NIR-sensoren voor dr ijfmest van John Deere en D -TEC [3] worden aangeboden op 

uitrijvoertuigen van Joskin [6] en Vervaet [5].   

18.1 DOEL VAN DE SENSOR 
Snel en eenvoudig de nutriënteninhoud van drijfmest bepalen om te doseren op basis van 

samenstelling. 

18.2 TEELTEN WAARIN HET TOEGEPAST WORDT 
Alle teelten waar drijfmest toegepast wordt. 

18.3 BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 
De NIR-sensor wordt op de losbuis van een uitrijvoertuig of transport-trailer voor mengmest 

gemonteerd. Tijdens het laden of lossen meet de sensor continu de samenstelling van de mest. Dit 

laat toe om voor het uitrijden al te weten wat de gehaltes aan N, P en K zijn en/of tijdens het 

uitrijden de dosis aan te passen aan de gemeten inhoud.  

De data wordt doorgestuurd naar de computer op de machine of in de tractor. Als deze voorzien is 

van een GPS kan dosis aan N, P of K geregeld worden op basis van een taakkaart en kan de gegeven 

dosis in kaart gebracht worden. 

18.4 WERKING EN PRINCIPE VAN DE SENSOR 
De NIR-sensor verricht metingen door middel van lichtreflectie. Licht van een halogeenlamp met 

breed emissiespectrum wordt door het kijkvenster gestuurd om de mest in de losbuis te belichten. 

Het gereflecteerde licht wordt vervolgens via de meetkop naar een spectrofotometer gestuurd die 

het reflectantiespectrum opmeet in het golflengtebereik van 900 tot 1700 nm. Door middel van 

calibratiemodellen worden op basis van dit reflectantiespectrum de gehaltes aan N en P in de mest 

berekend.  
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18.4.1 Communicatie en benodigde voorzieningen 
De data wordt via CAN-BUS (ISOBUS) naar de display in de trekker gestuurd. 

18.5 EXTRA’S 
De nauwkeurigheid voor N is het hoogst, deze voor P iets lager en voor K typisch het laagst.  

18.6 KOSTPRIJS 
+/- € 25.000,00 

18.7 KNELPUNTEN/ONDERZOEK 
De nauwkeurigheid van NIR-spectroscopie voor Vlaamse varkensdrijfmest werd onderzocht in het 

doctoraatsonderzoek van Prof. Wouter Saeys aan de KU Leuven [1]. 

De kalibraties voor de commerciële sensoren werden ontwikkeld en geëvalueerd op basis van Duitse 

en Nederlandse meststalen. In Nederland werd in 2017 een piloot-project uitgevoerd waarbij de 

nauwkeurigheid van de sensoren op een objectieve manier bepaald werd door de universiteit van 

Wageningen. Doordat de leveranciers toen hun kalibraties nog volop aan het ontwikkelen waren, 

voldeden de sensoren nog niet aan de vooropgestelde normen om het huidige systeem van 

verplichte bemonstering volledig te vervangen. De commissie van deskundigen zag echter wel 

duidelijk potentieel voor NIRS-analyse van dierlijke mest.  

Door de verschillen in rassen en managementsystemen zou het kunnen dat de nauwkeurigheid bij 

meting van Vlaamse drijfmest lager is. Er zijn echter geen cijfers beschikbaar over de nauwkeurigheid 

van de commerciële systemen hiervoor is echter nog onvoldoende onderzocht. 

18.8 VOORDELEN 
- Snelle meting van alle mest 

- Informatie over samenstelling direct beschikbaar 

- Werkt volledig elektrisch. Enkel een 12 volt aansluiting nodig 

- Inzetbaar op elk moment van de dag door eigen lichtbron 

- Data wordt automatisch verwerkt, geen kennis vereist over dataverwerking 

- Data blijft van de landbouwer. Er is geen online-connectie met fabrikant of leverancier nodig. 

- Mogelijkheid tot real-time doseren op basis van actuele samenstelling drijfmest  

18.9 KENNIS VEREIST 
Er is geen specifieke kennis vereist om de NIR-sensor te gebruiken. Bij de eerste keer gebruik is een 

korte uitleg over het gebruik en de aandachtspunten wel gewenst. 

18.10 LEVERANCIERS 
D-TEC [3], John Deere [4], Vervaet [5], Joskin [6] 

18.11 REFERENTIES 
[1] W. Saeys (2006). Doctoraatsonderzoek over NIR op mest aan de KU Leuven: 

https://lirias.kuleuven.be/handle/1979/288 
[2] P. Hoeksma & A. Aarnink (2017). Bepaling van het stikstof- en fosfaatgehalte van een vracht 

drijfmest door middel van Nabij Infra Rood Spectroscopie (NIRS) – Resultaten van een pilot. 
https://www.wur.nl/upload_mm/a/4/c/5c9bacd0-7f55-4bbd-bd96-
3500d33d11bf_1719219_Oene%20Oenema%20bijlage%201.pdf  

[3] D-TEC NIR-sensor op mesttanktrailer: https://www.d-tec.nl/d-tec-ontwikkelt-nabij-infrarood-
op-mesttanktrailer/news/page/133  

https://lirias.kuleuven.be/handle/1979/288
https://www.wur.nl/upload_mm/a/4/c/5c9bacd0-7f55-4bbd-bd96-3500d33d11bf_1719219_Oene%20Oenema%20bijlage%201.pdf
https://www.wur.nl/upload_mm/a/4/c/5c9bacd0-7f55-4bbd-bd96-3500d33d11bf_1719219_Oene%20Oenema%20bijlage%201.pdf
https://www.d-tec.nl/d-tec-ontwikkelt-nabij-infrarood-op-mesttanktrailer/news/page/133
https://www.d-tec.nl/d-tec-ontwikkelt-nabij-infrarood-op-mesttanktrailer/news/page/133
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[4] Website John Deere HarvestLAb: https://www.deere.nl/nl/agrarische-management-
oplossingen/precisielandbouw/harvestlab-3000/   

[5] Artikel trekkerweb over NIR-sensor op uitrijvoertuig Vervaet: 
http://www.trekkerweb.nl/artikel/2016/05/vervaet-wereldwijd-eerste-met-variabele-nir-
sensor-afgifte.html  

[6] Systeem op JOSKIN-tanks: https://www.joskin.com/nl/uitrusting/mengmesttank/beheer-en-
controle  

 
 
 
 

  

https://www.deere.nl/nl/agrarische-management-oplossingen/precisielandbouw/harvestlab-3000/
https://www.deere.nl/nl/agrarische-management-oplossingen/precisielandbouw/harvestlab-3000/
http://www.trekkerweb.nl/artikel/2016/05/vervaet-wereldwijd-eerste-met-variabele-nir-sensor-afgifte.html
http://www.trekkerweb.nl/artikel/2016/05/vervaet-wereldwijd-eerste-met-variabele-nir-sensor-afgifte.html
https://www.joskin.com/nl/uitrusting/mengmesttank/beheer-en-controle
https://www.joskin.com/nl/uitrusting/mengmesttank/beheer-en-controle
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19 GPS TRACTOR EN MACHINE STURING 

 
Afbeelding 1.  Een gps-antenne van de tractor  

19.1 DOEL VAN DE STURING 
- Verhogen van arbeidsefficiëntie 

- Sneller en efficiënter uitvoeren van teeltwerkzaamheden, waaronder mechanische 

onkruidbestrijding 

- Beperking van inzet gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen 

- Efficiëntere perceelindeling 

19.1.1 Tractorsturing 
Er zijn diverse gps-merken die het mogelijk maken om een tractor automatisch een lijn te laten 

volgen. Met alle hetzelfde doel om een rijdende tractor te sturen met een zo hoog mogelijke 

nauwkeurigheid.  

19.1.2 Machinesturing 
Er zijn ook enkel gps-merken die machinesturing aanbieden. Dit is een automatische sturing die als 

doel heeft om niet enkel de tractor exact te laten sturen, maar ook nog eens een extra stuurcorrectie 

te geven naar de machine, zodat ook de machine exact gestuurd wordt.  

19.2 TEELTEN WAARIN HET TOEGEPAST WORDT 
In alle gewassen die in openlucht staan kan gps-sturing toegepast worden. 

19.3 MOGELIJKE GEWASSEN 
Alle gewassen 

19.4 BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 

19.4.1 Tractorsturing 
De nieuwste tractoren zijn verkrijgbaar met ingebouwde gps-sturing van het tractormerk zelf. Echter 

is het ook mogelijk om later een tractorsturing te installeren van een gps-merk naar keuze. Een 

tractorsturing bestaat uit enkele modules, namelijk: 
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- gps-antenne op het dak van de tractor voor het ontvangen van gps-satellieten 

- gsm-antenne of radioantenne voor het ontvangen van correctiesignalen om een 

nauwkeurigheid te bereiken van +/- 1 á 2 cm 

- waterpasbox om hellingen of oneffenheden in het perceel te meten en de positiebepaling 

hierop te bepalen 

- stuurventielen die rechtstreeks de bestaande sturing kan aansturen 

- terminal (computer) in de tractor voor de bediening van het systeem 

19.4.2 Machinesturing 
Een onafhankelijk machinesturing heeft een eigen waterpasbox en gps-antenne. Bij een 

machinesturing krijgt de tractor naast het stuurventiel voor de tractorsturing er ook een stuurventiel 

voor de machine bij. Dit stuurventiel wordt aangestuurd door de gps-terminal. Vanuit dit stuurventiel 

wordt de machine onafhankelijk van de tractor bijgestuurd. Het stuurmechanisme kan een side-shift 

stuurschijven/wielen of een stuurdissel zijn.  

19.4.3 Gps-terminal 
De terminal van de gps is een touchscreen scherm waar de gebruiker de bediening mee uitvoert. 

Naast enkel sturen zijn er meestal nog verschillende mogelijkheden met de terminal, zoals 

bijvoorbeeld teeltregistratie of de dosering regelen van een machine aan de hand van taakkaarten. 

Ook gps-data leveren aan een andere computer/machine is meestal mogelijk. 

 
Afbeelding 2: r ijenfrees en aanaarden in prei met gps -antenne en waterpasbox voor de machine -sturing  
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19.5 WERKING EN PRINCIPE VAN DE GPS-STURING 

19.5.1 Werking tractorsturing 
De gps-antenne bepaald de locatie van de tractor en in combinatie met een rtk-correctiesignaal is 

deze positiebepaling zeer precies. Om eventuele hellingen of oneffenheden te berekenen in de 

positiebepaling heeft een tractorsturing een waterpas nodig. Deze waterpas meet hoe schuin de 

tractor staat en berekend aan de hand van deze hoek en de positiebepaling van de antenne de 

exacte locatie van de tractor. 

Op de terminal stelt de gebruiker in welke lijn de tractor moet volgen. Als de positiebepaling van de 

tractor niet exact op de lijn zou zijn, zal de terminal de stuurventielen van de tractorsturing opdracht 

geven om naar links of rechts te sturen.  

Er zijn ook systemen op de markt die niet met een stuurventiel werken, maar waarbij het stuur van 

de tractor wordt gestuurd.  

19.5.2 Machinesturing 
De machinesturing werkt onafhankelijk van tractorsturing maar wel op dezelfde manier. Er wordt 

ook een waterpas gebruikt voor de helling te berekenen en een gps-antenne om de positie te 

bepalen.  

De stuurventielen zijn meestal gewone olieventielen waarin hydrauliekslangen gestoken kunnen 

worden. De olieventielen geven stuur commando’s naar links en rechts. Een machinesturing kan 

meestal rechtstreeks gebeuren op een bestaande stuurmechanisme, bijvoorbeeld een side-shift van 

een schoffelmachine of een stuurdissel van een rooimachine.  

Indien er geen bestaand of bruikbaar stuursysteem aanwezig is kan er altijd wel naar een oplossing 

gezocht worden. Bijvoorbeeld een aparte side-shift tussen de heflatten van de tractor of één of twee 

stuurschijven aan een plantmachine bevestigen. 

 
Bij lage 3: s ide-shift ci l inder  tussen de hef latten waaraa n een machine kan bevestigd worden  

19.5.3 Communicatie 
De meeste gps-systemen werken met ISO-bus of CAN-bus om de tractor en/of machine te sturen. Dit 

is een intern communicatiesysteem waar de gebruiker zelf niet mee moet werken. 
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19.5.4 Benodigde voorzieningen 
Om tractorsturing te laten installeren heeft de tractor minimaal hydraulische stuurbekrachtiging 

nodig.  

Voor machinesturing heeft men minimaal 1 dubbelwerkend olieventiel nodig op de tractor en een 

hydraulische stuurmechanisme aan de machine.  

19.6 EXTRA’S 
Elk gps-systeem biedt zijn eigen extra’s aan. Dit kan gaan om een simpele teeltregistratie op de 

terminal tot een ingewikkeld rasterpatroon die een bepaalde machine aanstuurt. We noemen in dit 

fiche de meest aangeboden toepassingen. 

19.6.1 Externe NMEA data 
Via seriële berichten kan er NMEA-data (gps-data) doorgestuurd worden naar een machine of andere 

precisielandbouw toepassing. 

19.6.2 Sectiesturing 
Het is bij enkele merken ook mogelijk om de secties van een machine aan te sturen, op deze manier 

wordt overlap of onbehandelde plaatsen vermeden.  

19.6.3 Hoogtekaarten maken 
De meeste systemen bieden de mogelijkheid om hoogtekaarten te maken van het perceel. Het 

systeem logt dan continue de hoogte van de gps-antenne tijdens het rijden op het perceel en op 

deze manier maakt de terminal een hoogtekaart. De gebruiker krijgt dan een perfect beeld van de 

afwatering van het perceel. 

19.6.4 Teeltregistratie 
Via de terminal kan de gebruiker direct teeltregistratie ingeven en deze laten koppelen met de 

positiebepaling.  Achteraf kan men de registratie op kantoor bekijken en verwerken. 

19.6.5 Rasterpatronen 
Enkele gps-systemen kunnen ook rasterpatronen aanbieden. De gebruiker stelt een bepaald raster in 

op de terminal en als de positiebepaling exact op een rasterpunt arriveert zal er een signaal 

uitgestuurd worden. Dit kan een beep zijn, maar ook een serieel bericht of een spanningspuls. Op 

elke rasterpunt kan dan een machinale bewerking uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld op elk rasterpunt 

een plant in de grond planten of op elk rasterpunt een gat in de grond boren. 

19.7 INZETBAARHEID VAN GPS 
GPS kan ingezet worden zowel overdag als ’s nachts en bij zonnig en/of bewolkt weer.  

19.8 KOSTPRIJS 
Afhankelijk van de eisen en opties die de gebruiker wilt ligt de prijs voor een rtk-gps systeem met 

stuurventiel tussen de 16000 en 35000 euro. 

19.9 KNELPUNTEN/BEPERKINGEN/ONDERZOEK 
- Aanschafprijs van een volledig systeem inclusief machinesturing en de vele mogelijke opties 

heeft zijn prijskaartje. Deze investering is terug te verdienen als men ook alles uit het 

systeem gebruikt.  

- Er zijn goedkopere alternatieve om een tractor te laten sturen op rtk-gps. Die systemen 

functioneren goed voor grondbewerkingen te doen, maar zeker nog niet voor 

herhaalbewerking in een teelt. 
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- Teeltregistratie software in de gps-terminal is meestal zeer beperkt en niet te koppelen aan 

het teeltregistratieprogramma op kantoor 

19.10 VOORDELEN 
- Kan op iedere tractor en machine geïnstalleerd worden 

- Zeer nauwkeurig 

- Arbeidsbesparing gegarandeerd 

- Zeer uitgebreide software mogelijkheden 

- Inzetbaar op elk moment van de dag  

- Kalibraties gebeuren allemaal automatisch, geen kennis van de gebruiker vereist 

- Zeer veel extra toepassingen mogelijk 

19.11 KENNIS VEREIST 
Bij de eerste keer gebruik is een uitleg over de software gebruikelijk. 

19.12 LEVERANCIERS 
- Raven-SBG Raven Europe 

- Trimble: Vantage Agrometius 

- AG-Leader Homburg Holland 

- Topcon  Mechan Groep 

- FieldBee Efarmers 

19.13 REFERENTIES 
[1] Website Raven Europe: http://raveneurope.com/ 
[2] Website Vantage Agrometius: https://www.vantage-agrometius.nl/ 
[3] Website Homburg Holland: https://www.homburg-holland.com/nl/agleader 
[4] Website Mechan Groep: https://www.mechangroep.nl/ 
[5] Website eFarmers: https://efarmer.mobi/nl/ 
 
 
  

http://raveneurope.com/
https://www.vantage-agrometius.nl/
https://www.homburg-holland.com/nl/agleader
https://www.mechangroep.nl/
https://efarmer.mobi/nl/
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20 PLANTAFSTAND OP RTK-GPS EN RASTER 

 
Afbeelding 1: bloemkool geplant op een rasterpatroon  

20.1 DOEL VAN DE TECHNIEK 
- Snel en eenvoudig van plantafstand wisselen, zonder tandwielen te vervangen 

- Exacte plantafstand (cm-nauwkeurig) 

- Vooraf mogelijk om exact plantpatroon te bepalen en te bereken hoeveel planten er exact 

nodig zijn 

- Dubbelraster om in één werkgang bomen te planten op een bepaalde afstand en palen te 

plaatsen op een andere afstand 

- Dwars over het perceel kunnen de planten ook op één lijn geplant worden om makkelijker 

gewasbehandelingen uit te voeren 

- Mogelijkheid creëren om ook tijdens de teelt met rtk-gps een handeling op of rond de plant 

uit te voeren, denk hierbij aan schoffelen of planten aangieten 

20.2 TEELTEN WAARIN HET TOEGEPAST WORDT 
- Op het Proefstation wordt deze techniek toegepast op alle gewassen die met een 4-rijge 

Perdu plantmachine worden geplant en met een 2-rijige Perdu plantmachine. 

- In de boomkwekerij wordt dit toegepast om bomen te planten in rasterpatroon 

- Boomgaarden aanplanten met dubbel raster om bomen te planten en palen te plaatsen in 

één werkgang. 
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Afbeelding 2: fruitbomen planten en palen plaatsen in 1 werkgang  

20.3 MOGELIJKE GEWASSEN 
De rastertechniek wordt ook gebruikt om handmatig in raster pompoenen te planten. Maar dit kan 

voor zeer veel gewassen en toepassingen gebruikt worden. 

 
Afbeelding 3: pompoenen geplant in rasterpatroon  

20.4 BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 

20.4.1 Rastermodule van het gps-systeem 
Om de plantafstand automatisch te laten regelen moet het gps-systeem uiteraard de mogelijkheid 

bieden om een raster in te stellen. Bijvoorbeeld voor een plantafstand van 40 cm stelt de gebruiker 

een rasterpuntafstand in van 40 cm.  

Bij een dubbelraster patroon zijn er twee uitgangen en twee plantafstanden instelbaar. Voor beide 

rasterpunten kan men ook de startpositie nog instellen. 
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Afbeelding 4: Instel ling dubbel raster:  Plantafstand fruitbomen is 1 meter (D1) en de gaten voor de 

palen worden exact tussen  twee bomen geboord (Q2) op een afstand van 4 meter (D2).  

Deze patronen kunnen ingesteld worden in de gps-terminal of men kan de patronen en lijnen vooraf 

op de pc intekenen en deze importeren in het gps-systeem. 

 
Afbeelding 5: vooraf gemaakte plantkaart op de pc 

Deze rastermodule is een extra softwarepakket dat nodig is inclusief een signaaluitgangen om elk 

rasterpunt door te geven aan de plantmachine of ander machine. 

20.4.2 Machine regeling 
Naast het softwarepakket dat nodig is moet de machine ook een elektrische regeling hebben om op 

het rasterpunt een bewerking uit te kunnen voeren. Op het Proefstation zijn de bestaande Perdu 
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plantmachines omgebouwd om dit mogelijk te maken. Ook bomenplantmachine worden vaak 

aangepast om dit mogelijk te maken. Eventueel een tractor laten stoppen op een rasterpunt is ook 

mogelijk.  

20.5 WERKING EN PRINCIPE VAN HET OP RASTER PLANTEN 

20.5.1 Werking rastermodule van het gps-systeem 
De gebruiker stelt in het gps-systeem enkele parameters in, zoals: 

- Gewenste afstand tussen elk rasterpunt 

- Type rasterpatroon (vierkant, driehoek of eigen samenstelling met verschillende afstanden) 

- Referentiepunt waarop het rastersignaal gegeven moet worden, dit kan de gps-antenne zijn 

of het referentiepunt van de machine.  

- Type signaal dat naar de machine gestuurd moet worden op elk rasterpunt. Dit kan een 

spanningspuls zijn of een stopcommando voor de tractor en/of een digitaal bericht. 

20.5.2 Perdu plantmachine 
Als de plantmachine een spanningspuls van het gps-systeem krijgt dan wordt de plantmachine 

tijdelijk geactiveerd om de plant in de grond te plaatsen. De aandrijving van de plantelementen 

wordt opnieuw onderbroken na een plant geplant te hebben. Zodra er weer een spanningspuls van 

het gps-systeem binnen komt wordt de aandrijving terug gekoppeld en zal de volgende plant geplant 

worden. Op deze manier wordt elke plant geplant op een afstand die de gebruiker instelt in de gps-

terminal. 

20.5.3 Boomkwekerij aanplanten 
Vaak wordt in de boomkwekerij de boom nog manueel in de grond gezet, maar wordt er machinaal 

een gleuf getrokken. In deze gleuventrekker wordt er een marker gemaakt die op elk rasterpunt een 

afdruk maakt in de grond. Hierop dient de boom geplaatst te worden en zal de gleuf direct terug 

dicht gemaakt worden door de machine. Bij zwaardere bomen wordt er gewerkt met een hefmast in 

de gleuventrekker die op elke rasterpunt op de grond zakt en de boom plaatst. 

 
Afbeelding 6: met een kraan wordt de boom op een hefmast geplaatst  die exact op een rasterpuls  de 

boom op de grond zal  laten zakken  
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20.5.4 Boomgaarden aanplanten 
- Perceel wordt ingemeten met een rtk-gps toestel 

- Op kantoor worden de bomenrijen getekend op de meeste ideale positie of op vraag van de 

teler 

- Rasterpunten voor de bomen worden ingetekend 

- Rasterpunten voor de palen worden ingetekend 

- Teler krijgt te horen hoeveel bomen en hoeveel palen er op het perceel passen 

- Plantkaarten worden ingeladen in gps-terminal 

De plantmachine beschikt over twee technieken. Eén techniek is de marker in de gleuventrekker die 

aanduid waar de boom geplaatst moet worden. De andere techniek is een grondboor om gaten te 

boren voor de palen te plaatsen. De boor treedt in werking als de tractor een stopcommando krijgt 

van de gps-computer. De tractor stopt enkel op het rasterpunt dat aangeduid is als rasterpunt voor 

palen. Bij de rasterpunten voor de bomen blijft de tractor rijden en zal alleen de marker een 

bewerking doen. 

20.5.5 Andere mogelijke technieken 
Pompoenen worden zeer ruim geplant (plantafstand van 100 cm) en maar 1 rij per rijspoor. Om 

pompoenen exact en snel te kunnen planten wordt ook de rastermodule van het gps-systeem 

gebruikt. Op elke rasterpunt (dus elke 100 cm) wordt er water op de grond gespoten en nadien 

wordt er op elke gemarkeerde plek met water een plant handmatig geplant of gezaaid. 

20.5.6 Communicatie en benodigde voorzieningen 
De communicatie tussen het gps-systeem en de machine gebeurt met spanningspulsen. 

Communicatie via seriële berichten is ook mogelijk. 

Om te planten op een ingestelde rtk-gps plantafstand is het vereist dat de gebruiker beschikt over 

een gps-systeem met een rastermodule. Tevens moet de machine uiteraard ook beschikken over de 

mogelijkheid om enkel op een rasterpunt een bewerking te doen. 

20.6 EXTRA’S 
Als de gebruiker beschikt over de rastermodule kan men veel meer dan alleen planten op een 

rasterpatroon. Er zijn eindeloos veel mogelijkheden met dit systeem. Als de planten op raster geplant 

zijn kan men hierna ook perfect op of naast de plant een handeling uitvoeren, bijvoorbeeld planten 

aangieten of de plantvoet aangieten. Momenteel wordt er op het Proefstation gewerkt aan een 

schoffelmachine die tussen elke plant gaat schoffelen d.m.v. rtk-gps in plaats van met camera’s. 

20.7 INZETBAARHEID VAN GPS 
GPS kan ingezet worden zowel overdag als ’s nachts en bij zonnig en/of bewolkt weer.  

20.8 KOSTPRIJS 
De rastermodule is een extra softwarepakket van het gps merk. Richtprijzen voor deze module liggen 

tussen de 500 en 1500 euro.  

De machines die men wilt koppelen aan deze rastermodule moeten beschikken over de mogelijkheid 

om rastersignalen te ontvangen of men moet de machine om laten bouwen. De prijs voor het 

ombouwen van een machine zal sterk afhangen van de ingreep die er gedaan moet worden. 
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20.9 KNELPUNTEN/BEPERKINGEN/ONDERZOEK 
Er is heel veel mogelijk als men beschikt over de rastermodule, maar veel machine-mogelijkheden 

zijn nog niet commercieel en zal de gebruiker zelf moeten bedenken. Vaak met een kleine aanpassing 

aan een machine is het mogelijk om deze op raster te laten te werken. 

Het perfect afregelen van een aangepaste machine vraagt wel kennis van zaken. Dit afregelen dient 

wel maar eenmaal te gebeuren. 

20.10 VOORDELEN 
- Geen tandwielen van de plantmachine meer wisselen om de plantafstand te veranderen 

- Altijd de gewenste plantafstand 

- Mogelijkheid om na het planten nog een handeling te doen op plantlocatie 

- Vooraf plantpatroon bepalen en berekenen hoeveel planten er nodig zijn 

20.11 KENNIS VEREIST 
Een uitleg over de rastermodule van het gps-systeem is nodig. Eenmaal deze kennis opgedaan te 

hebben is er geen verdere kennis meer vereist. Echter als men een nieuwe of aangepaste machine 

wilt koppelen aan de rastermodule is wel enige kennis nodig om deze machine perfect af te regelen. 

20.12 LEVERANCIERS 
Technieken beschreven in dit fiche zijn allemaal gekoppeld aan een gps-systeem van Raven-SBG. De 

Perdu plantmachines zijn aangepast door AVS-Agri uit Oppuurs. 

20.13 REFERENTIES 
[1] Website Raven Europe: http://raveneurope.com/ 
[2] Website AVS-Agri: https://www.avsagri.be/nl 
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