Eindrapportage: Wieringermeer Preciezer
in de bollenteelt

Datum:

23 juli 2008

In opdracht van:

Contactpersoon:

Oostwaardhoeve
De heer C. Sonneveld
Nieuwesluizerweg 41B
1774 PE SLOOTDORP

Projectleiding:

LTO Noord Projecten B.V.
Postbus 649
2003 RP HAARLEM
www.ltonoordprojecten.nl
Ir. S.J. van Noordt
e-mail: svnoordt@lltonoordprojecten.nl
telefoon: 088 – 888 66 77

Contactpersoon:

Het Project Wieringermeer Precies is gefinancierd door:

Leader+

Provincie Noord-Holland

Productschap Tuinbouw

LTO Noord Projecten

LTO Noord

The Soil Company

Uitvoerders in het project zijn:

Oostwaardhoeve SBG Innovatie
-

The Soil Company

LTO Noord Projecten B.V.

Loonwerkers en akkerbouwers en mechanisatiebedrijven uit de Wieringermeer

2

Inhoudsopgave
1.
1.1
1.2

Inleiding ................................................................................................................................................................ 4
Wens voor doorstart ............................................................................................................................................ 4
Rapportage periode............................................................................................................................................ 5

2.

Resultaten en doelstellingen ............................................................................................................................... 6

3.

Aanpak / activiteiten............................................................................................................................................. 7

4.

Communicatie en PR........................................................................................................................................... 9

5.

Conclusie............................................................................................................................................................ 11

3

1. Inleiding
De agrarische bedrijven in de Kop van Noord-Holland zorgen voor inkomen en werkgelegenheid en zijn daarmee
economisch van grote betekenis voor de regio. Zowel direct op de productiebedrijven als in de toelevering,
verwerking en de afzet. De sector streeft naar duurzame vormen van land- en tuinbouw:
Economisch gezond en milieuverantwoord. De consumenten willen gezond en veilig voedsel tegen betaalbare
prijzen. De overheden willen dat de milieubelasting teruggedrongen wordt én dat de sector een belangrijke rol
blijft spelen in de regionale economie.
De sector moet zich voortdurend aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Kennis en innovatie zijn
voor deze noodzakelijke veranderingen absoluut noodzakelijk. Nieuwe productiemethoden en technieken worden
bedacht, ontwikkeld en in de praktijk toegepast. Tegen deze achtergrond namen een aantal agrarische
ondernemers samen met het AKC Noord-Holland het initiatief voor het project Wieringermeer Precies. In de
periode 2003-2006 heeft binnen het project Wieringermeer Precies een proeftuin aan initiatieven plaatsgevonden
om door middel van GPS gestuurde voertuigen het land heel precies te bewerken, waardoor uiteindelijk een
kostenbesparing en milieuwinst gerealiseerd kon worden.

1.1

Wens voor doorstart

Zoals uit het voorgaande mag blijken heeft de invoering van GPS duidelijke resultaten opgeleverd. Vanuit de
gebruikers is de wens ontstaan het gebruik van GPS te testen op andere teeltaspecten, zodat naast de reeds
beproefde landbewerkingsactiviteiten ook de teeltactiviteiten nauwkeuriger kunnen plaatsvinden.
Zo heeft het experiment “precisiebemesting in aardappels” binnen het project Wieringermeer Precies
hoopgevende resultaten opgeleverd. Dit heeft de wens doen ontstaan om deze techniek uitgebreider en in
andere teelten uit te gaan testen. Het idee is ontstaan dat precisie bemesten in combinatie met het variabel
toedienen van de meststoffen en het variëren in plantafstand tot aanzienlijke opbrengstverhogingen en
kwaliteitsverbeteringen zou kunnen leiden. Tevens zou deze productiemethode het neveneffect hebben dat door
de veel efficiëntere inzet van meststoffen ook het gebruik van meststoffen aanzienlijk wordt gereduceerd. Vooral
bloembollen is hierbij een heel interessant gewas. Noord-Holland is koploper in de productie en kwaliteit van
bloembollen en wil dit ook graag blijven. Naast bloembollen en aardappels zal ook het effect in ijsbergsla en uien
onderzocht gaan worden.
De motivatie achter de beoogde experimenten blijft hetzelfde: optimalisatie van de teelt. Dit uit zich in zowel
reductie van de kosten als verhogen van de opbrengst:
1. Reductie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddel;
2. Een meer gereguleerde teelt zodat een homogenere groei bewerkstelligd wordt wat zich uit in een hogere
opbrengst;
3. Verhoging van de opbrengst per hectare door verhoging gewasdichtheid.
Het innovatieve is het variabel bemesten en variabel planten te combineren met precisiebesturing. Hierdoor zijn
betere resultaten mogelijk en kunnen experimenten ook veel nauwkeuriger uitgevoerd gaan worden. Bovendien
is de toepassing van deze technieken in de bloembollen nieuw.
Waar in Wieringermeer Precies de nadruk lag op experimenteren met precisietechnologie, wil Wieringermeer
Preciezer in de doorstart dit uitgangspunt uitbouwen naar precisielandbouw: Precisielandbouw is een vorm van
landbouw waarbij teeltmaatregelen worden afgestemd op de variatie in ruimte en tijd van gewas- en
bodemcondities binnen percelen. De Wieringermeer is, gezien de enorme variatie in grondsoort, een uitstekend
proefgebied voor experimenten op het gebied van precisielandbouw.
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1.2

Rapportage periode

Eindrapportage: De beoogde looptijd van het project is 2 jaar, van 1 juli 2006 tot 30 juni 2008. Echter door een
veel latere afgifte van de Leader+-beschikking is het project pas 1 juni 2007 gestart. Daarnaast was het niet
mogelijk de einddatum aan te passen. De looptijd van het project is daarmee beperkt tot een jaar, waardoor niet
alle activiteiten konden worden uitgevoerd.

5

2. Resultaten en doelstellingen
Doelstellingen waren het versterken van de concurrentiekracht van de bloembollensector; en het terugdringen
van de milieubelasting door toepassing van nieuwe technologieën en die toegankelijk en praktijkrijp maken voor
bedrijven in de regio. Daarnaast wordt de regionale kennisinfrastructuur versterkt door het verspreiden en breed
beschikbaar maken van de opgedane kennis.
De resultaten zijn: meer inzicht in de toepassingsmogelijkheden van GPS-gestuurde landbouw door het uitvoeren
van experimenten in de bollenteelt; kennisontwikkeling en verspreiding op het gebied van de toepassing van
precisielandbouw in de agrarische sector.
In het project is de GPS-technologie doorontwikkeld en aangepast voor het variabel planten en bemesten in de
bloembollenteelt. De deelnemers (agrariërs en loonwerkers) hebben tijdens het plantseizoen geëxperimenteerd
met de ontwikkelde technologie en op basis daarvan de techniek weer bijgesteld. Uiteindelijk is de praktijkrijpe
technologie uitgedragen aan overige agrariërs / loonwerkers in twee demonstraties van de technieken. Deze
resultaten hebben bijgedragen aan de doelstellingen van het project.
Het verwerven en verspreiden van inzicht in de milieu- en economische winst – resultaat 3 volgens het
projectplan- heeft door de verkorte looptijd van het project niet plaatsgevonden. De technologie wordt nu echter
volop in de praktijk gebruikt, zodat de resultaten komend jaar zichtbaar zullen worden en via Praktijkcentrum
Oostwaardhoeve zijn weg zullen vinden naar geïnteresseerden.
De ontwikkelde technologie zal niet alleen gebruikt kunnen worden voor beplanting en bemesting, zoals in dit
project, maar de toepassing kan ook breder ingezet worden, bijvoorbeeld voor het pleksgewijs bestrijden van
plagen in gewassen (bijvoorbeeld aaltjes) of het plaatselijk verhogen van het organische stofgehalte in grond.
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3.

Aanpak / activiteiten

Na de start van het project is Stichting Wieringermeer Precies begonnen met de aanschaf van
besturingssystemen voor plantmachines. Besloten is om geen eigen plantmachine aan te schaffen met de
stichting, maar de besturingssets bij de diverse deelnemende agrariërs en loonwerkers op de machines te
installeren. Omdat de installatie van de besturingssystemen per plantmachine verschillend kan zijn en de
deelnemers niet allemaal op hetzelfde ogenblik konden installeren, is besloten dat de deelnemers zelf de
aanschaf coördineerden. De deelnemers hebben een eigen bijdrage betaald voor het gebruik van het
besturingssysteem op hun machines. In totaal hebben er zeven bedrijven deelgenomen. Zes daarvan hebben
geëxperimenteerd met variabel planten en één met variabel bemesten.
Ontwikkeling
De variatie in partijen bloembollen is groot. Zowel grootte, als vorm en uiterlijk kunnen verschillen. Er is daarom
veel tijd gestoken in het ontwikkelen van een computerprogramma die de bollen precies kan tellen, zodat de
aanvoersnelheid van de bollen aangepast kon worden op de ingevoerde waardes op het besturingssysteem van
de plantmachine. Deze ontwikkelingen zijn telkens in de praktijk getest, om vervolgens weer aanpassingen te
kunnen doen. Op basis van de positie van de plantmachine in het veld krijgt de computer een seintje wanneer de
machine meer of minder bollen moet afgeven. Daarbij is het belangrijk dat de machine snel genoeg reageert. Dat
is een vrij ingewikkelde voorziening, maar is in dit project goed gelukt. Ook zijn er programma’s en systemen
ontwikkeld voor bemesting.
Bodemkaarten
Een gespecialiseerd bedrijf (The Soil Company) heeft met behulp van moderne methoden en technieken de
bodemsamenstelling van diverse percelen van de deelnemers nauwkeurig in kaart gebracht. Deze kaarten zijn
gekoppeld aan een RTK-GPS-systeem om zowel de hoeveelheid beplanting als bemesting exact af te stemmen
op de bodemgesteldheid.

Experimenten
Variabel planten
Bij de experimenten met variabel beplanten is de plantafstand in de rij op basis van de digitale bodemkaart
afgestemd op de zwaarte van de grond. De plantmachine wordt gekoppeld aan een RTK-GPS-ontvanger, en
deze ontvanger is gekoppeld aan de bodemkaart van het perceel. De zwaarte van de grond bepaalt de
hoeveelheid bollen die geplant wordt. De zwaarte van de grond varieert in een perceel. De planter is voorzien van
een elektronische teller, waarmee de aanvoersnelheid van de bollen geregeld kan worden, om het aantal bollen
af te kunnen stemmen op de zwaarte van de grond. Op deze manier wordt op elke meter perceel het optimale
aantal bollen geplant. Naar verwachting leidt dit tot zowel opbrengstverhoging als kwaliteitsverbetering, wat in de
experimenten al naar voren gekomen is. De totale resultaten van de geplante percelen worden echter pas na de
oogst precies bekend.
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Variabel bemesten
Bij het experiment variabel bemesten is de behoefte aan nutriënten op basis van de digitale bodemkaart heel
nauwkeurig afgestemd op de groeikracht van de grond. Door de bemester te koppelen aan een RTK-GPS
ontvanger werd het mogelijk plaatsspecifiek te bemesten. Op plaatsen waar voldoende nutriënten aanwezig zijn,
wordt minder bemest dan op schralere plaatsen. Zo ontstaat op elke plek in het perceel een optimale
voedingstoestand en optimale groeiomstandigheden voor de bloembollen.
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4.

Communicatie en PR

In navolging van het project Wierngermeer Precies heeft het vervolgproject Wieringermeer Precies regionale
bekendheid gekregen door diverse artikelen in de regionale bladen en vakpers (zie bijlage 1).
Via de website: www.wieringermeerprecies.nl is informatie verstrekt over de voortgang van het project. Het
informatiecentrum heeft steeds een centrale plaats ingenomen als het gaat het ontvangen van belangstellenden,
organiseren van bijeenkomsten en open dagen. Op onderstaande dagen zijn de demodagen gehouden.
Vrijdag 16 November 2007
Op vrijdag 16 november 2007 is in Spierdijk een demonstratie gehouden met een bollenplantmachine waarvan
de teller elektronisch werkte. Deze teller kon de aanvoersnelheid van de bollen regelen, zodat de hoeveelheid
bollen per m-1 of per roe overeenkomt met de ingestelde waarde. Dit systeem is de basis voor het plaatsspecifiek
planten, waarmee aan de hand van de bodemkaart, een variabele dosering van bollen kan plaatsvinden.
Opkomst ca. 30 personen.
uitkomsten/resultaten, elektronisch telsysteem werkt goed, aantal bollen per m. is exact. Dit laatste is op een
aantal praktijkvelden gecontroleerd.

Bollentelers bekijken de eerste resultaten van het variabel planten op de demo van 16 november 2007
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Vrijdag 23 mei 2008
Op 23 mei 2008 werden de resultaten van de ontwikkelingen getoond aan geïnteresseerde agrariërs en
loonwerkers. Op praktijkbedrijf ‘De Oostwaardhoeve’ is een grote bijeenkomst georganiseerd waar drie
demonstraties gegeven werden:
• Variabel planten
• Variabel bemesten met vloeibare meststof
• Variabel bemesten met kunstmest
Op deze bijeenkomst waren ca. 100 personen aanwezig. Er werd getoond hoever de techniek op dit moment is.
Het variabel planten was zover, dat in de praktijk getest kan worden of de ontwikkelde apparatuur voldoende
praktijkrijp is. Op de demo waren de resultaten zodanig, dat de ingestelde hoeveelheid, en de variatie die volgens
de bodemkaart aangegeven werd overeen kwamen.
Het variabel bemesten met vloeibare meststof is al twee seizoenen in de praktijk toegepast. Technisch is het
mogelijk, alleen of daarmee een egaler gewas groeit is moeilijk vast te stellen.
Variabel bemesten met kunstmest is ook gedemonstreerd op de demo. In de praktijk zal ervaring opgedaan
moeten worden of hiermee positieve resultaten op besparing van kunstmest en egalere opbrengst gerealiseerd
kan worden.
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5.

Conclusie

Het project Wieringermeer Preciezer heeft een moeizame start gekend. De beoogde looptijd van het project zou
2 jaar zijn, van 1 juli 2006 tot 30 juni 2008. Echter door een veel latere afgifte van de Leader+-beschikking is het
project pas 1 juni 2007 gestart. Daarnaast was het niet mogelijk de einddatum aan te passen. De looptijd van het
project is daarmee beperkt tot een jaar, waardoor niet alle activiteiten konden worden uitgevoerd. Van de tien
deelnemers zijn er uiteindelijk zeven geweest die hebben deelgenomen en hebben geïnvesteerd in apparatuur.
Op zich een knappe prestatie als we bedenken onder welke tijdsdruk dit is gebeurd. Een prestatie met name van
de verschillende mechanisatie bedrijven . In een kort tijdsbestek hebben zij het technisch voor elkaar gekregen
een koppeling te maken tussen de digitale bodemkaart en de variabel aansturing van de plant- en of
bemestingsmachine.
Met het project Wieringermeer Preciezer is ingespeeld op de verschillen binnen het perceel. Om
precisielandbouw te kunnen bedrijven is het nodig dat men weet waar men zich op het perceel bevindt om aan de
hand van actuele gegevens (bodemeigenschappen via digitale bodemkaart) in te spelen op de lokale
omstandigheden. Hierdoor kunnen besparingen op hulpbronnen (brandstof, bemesting, plantmateriaal) worden
gerealiseerd wat een gunstig effect heeft op het milieu en het economisch rendement.
Technisch gezien zijn we met project Wieringermeer Preciezer er in geslaagd bovenstaande te realiseren.
Uiteindelijke metingen zullen verder moeten wijzen of de verwachtingen omtrent milieuwinsten verbetering van
het economisch rendement ook daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden.
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