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De allereerste apps dateren uit 2008. Deze
apps waren destijds beschikbaar voor Apple
IOS en Google Android. Beide merken
zijn tegenwoordig nog steeds de grootste
aanbieders van apps: ongeveer een miljoen
apps per merk. De agrarische appmarkt
beschikt over hele andere getallen, zegt Jaap
de Jong van AgroApps, een onafhankelijke
online database voor agrarische apps. „De
eerste Nederlandstalige applicaties dateren uit
2011. Op dit moment bestaan er iets meer dan
150 Nederlandstalige agrarische apps, waarvan
dus 51 voor de akkerbouw.”
De meeste populaire akkerbouwapps van
dit moment zijn volgens AgroApps: BASF
onkruiden, Akkerapp, Telersmaat, Isa Teelt,
Onkruidherkenning, AvebeAgro, Grimme
Tools, Beeldenbank en Uien Kennis App.
„Akkerbouwers maken niet alleen gebruik van
speciﬁeke apps, ook mechanisatie-apps zijn
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een must-have voor telers”, vindt De Jong.
Maar de meest gedownloade apps zijn volgens
hem de weerapps. En ook social mediaapplicaties doen het goed in de akkerbouw.

Weerapps
Dat laatste bevestigt akkerbouwer Cor
Biemond uit Godlinze (GR). „Ik ben nog niet
een hele grote appgebruiker, het moet wel
een doel hebben”, vindt hij. „Maar Buienradar
en Weeronline zijn puur praktische apps, die
ik veel in mijn werk gebruik. Ook check ik
graag mijn e-mail op de mobiele telefoon
en maak ik gebruik van WhatsApp. Als ik
bijvoorbeeld een vraag heb over een ziekte
in het gewas, maak ik een foto en stuur die
via WhatsApp naar een adviseur bij DLV. De
lijntjes zijn zo heel kort en het bespaart tijd.”
Ook voor Robert Sleutel uit Wieringerwerf

(NH) is Weeronline een belangrijke app.
Daarnaast is hij erg tevreden over de VTAapp, voor het bekijken en toevoegen van
transactiemeldingen. „Deze app kun je
gebruiken als je lid bent van VTA. Ik vind het
een handig programma, je hebt direct alle
transacties en prijzen bij de hand. Voorheen
moest je daarvoor achter de computer kruipen,
maar dat gebeurde maar een of twee keer per
dag. Als iemand nu handel met je wil doen,
heb je direct alle informatie bij de hand.”
Een van de favoriete apps van Vincent
Coolbergen, directeur van de Koninklijke
Maatschap De Wilhelminapolder in Goes,
is Crop-R. „Een hele mooie app, waar het
complete akkerbouwmanagementprogramma
van het bedrijf op draait.” Ook apps van
zaaizaadbedrijven kunnen volgens hem
handig zijn om de juiste rassen te kiezen.
Verder vindt Coolbergen dat social media-apps
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vooral zinvol zijnʼ
Ongeveer 20 procent van de akkerbouwers gebruikt een of meer apps
op zijn smartphone of tablet. Inmiddels zijn er 51 Nederlandstalige
apps voor de akkerbouw, slimme programmaatjes die de teler
kunnen helpen zijn bedrijfsvoering te optimaliseren. Welke apps zijn
interessant? Wat leveren ze op? Welke worden nog gemist?
Copyright foto

Groot en Slot) en de IRS-app behoren tot
zijn favorieten. Net als Coolbergen maakt
Schreuder veel gebruik van social media-apps.
„Er komen steeds meer telers op Twitter. Daar
kun je een schat aan informatie opdoen.”
Toch hebben niet alle akkerbouwers
landbouwgerelateerde apps op hun telefoon.
„Ik zou niet weten waarom”, zegt biologisch
akkerbouwer Krispijn van den Dries uit
Emmeloord. „Ik doe veel op gevoel, ik ben
nog nooit een app tegengekomen waar ik iets
zinnigs mee doe. Buienradar? Ik kijk wel naar
de lucht.” Wel maakt Van den Dries gebruik
van Facebook en Twitter, vooral om te laten
zien waar hij mee bezig is op zijn biologische
bedrijf en om het gesprek aan te gaan met de
consument. Daarin ziet hij ook kansen voor
collega’s. „Het is heel belangrijk dat boeren
laten zien waar ze mee bezig zijn. Social
media-apps kunnen daarbij een rol spelen.”

Tijdsbesparing

als Twitter en LinkedIn niet onderschat mogen
worden. „LinkedIn is voor mij dagelijkse
kost. En ook van Twitter haal ik interessante
informatie. Ik twitter zelf behoorlijk veel en
ik merk dat wanneer je informatie deelt, je
informatie terug krijgt. Die kennis kun je dan
weer toepassen op je eigen bedrijf.”

Weinig toegevoegde waarde
Voor Harry Schreuder, appgebruiker van
het eerste uur, hebben nieuwe apps op
landbouwgebied steeds minder toegevoegde
waarde. Hij vindt ze vaak te commercieel of
het nieuwtje is er snel af. „Ik heb het idee
dat de ontwikkelingen wat stilstaan. Ik mis
vernieuwing en ik vind dat een app van
goede kwaliteit moet zijn.” De akkerbouwer
uit Swifterbant vindt Crop-R een mooie app,
maar gebruikt hem zelf niet. De Uipp (De

Maar niet alleen voor akkerbouwers kunnen
apps op de mobiele telefoon een handig
hulpmiddel zijn, ook adviseurs maken gebruik
van de programmaatjes. Bert Huizinga,
senior adviseur akkerbouw bij DLV, zweert
bij WhatsApp. „Een simpele app, die voor de
akkerbouw heel handig is. De teler maakt
een foto van een probleem in zijn gewas
en de adviseur heeft direct een basisindruk
van wat er aan de hand is, zonder dat hij er
naartoe hoeft te rijden.” Of de app direct tot
tijdsbesparing leidt, durft de DLV’er niet te
zeggen. „Het werkt verschuift. Je gaat andere
dingen doen, omdat er meer mogelijkheden
zijn.”
Voor Erik Roelfsema, districtshoofd Agrarische
Dienst bij Suiker Unie, leveren apps juist wel
extra tijd op. Hij maakt veel gebruik van de
IRS-app, zodat hij zich snel op de hoogte kan
stellen van ziekten, plagen, onkruiden en
oogstverliezen en advies kan uitbrengen. Op
Twitter volgt Roelfsema globaal wat er in zijn
rayon gebeurt. „Uiteindelijk heb je wel fysiek
of telefonisch contact met de telers, maar het
is handig om alvast een indruk te hebben van
waar ze mee bezig zijn.”
Ook adviseur Pieter van Straten van CAV
Agrotheek gebruikt apps om zijn klanten te
adviseren, zoals de GrowerApp. „Ik kan daarin
precies zien op welke dag en welk tijdstip een
akkerbouwer welk middel heeft gespoten en
hem op basis daarvan advies geven. En met de

regenmeterapp weet je altijd waar en hoeveel
neerslag er in het gebied is gevallen.” Van
Straten ervaart net als Huizinga geen tijdwinst.
„Met de GrowerApp heb je voortdurend de
gegevens van klanten bij de hand. Je hoeft de
boer niet meer op te zoeken, maar je moet
je wel in zijn gegevens blijven verdiepen. Het
werk wordt er niet minder van.”

Goede nieuwsapp voor telers
Ondanks dat er ruim 50 akkerbouwapps
voorhanden zijn, missen zowel telers als
adviseurs de nodige applicaties. Waarom is
er geen goede nieuwsapp à la www.nu.nl
beschikbaar?, vraagt Vincent Coolbergen zich
af. „Boeren zijn constant op zoek naar nieuws
over gewas, markt, prijzen en stemming in de
markt. Er zijn wel goede nieuwssites voor de
akkerbouw te vinden, maar waarom hebben
zij geen app? Dat zou toch niet zo moeilijk
moeten zijn?” Harry Schreuder mist een app
voor tweedehands machines en een goede
GPS-app. Ook zou hij een handig programma
op zijn mobiel willen hebben om zijn
bemestings- en gewasbeschermingsplan in te
kunnen zetten.
Cor Biemond heeft behoefte aan een app voor
vrachtbrieven. „Hoe dat nu gaat, is niet meer
van deze tijd”, vindt hij. Ook mist hij een app
om bij de NAK certiﬁcaten voor pootgoed te
bestellen. Toch vindt de Groninger dat het
behelpen blijft met die kleine programma’s
op je mobiele telefoon. „De meeste boeren
hebben daar toch te dikke vingers voor?”
Biemond ziet meer in een tablet op de
trekker, met een goede internetverbinding
of een supersnel 4G-netwerk. „Maar zolang
de tablet nog niet ‘hufterproof’ is, zal dat
toekomstmuziek zijn.”

Gebruiksaanwijzing
Bert Huizinga is op zoek naar een simpele
maar goede GPS-gerelateerde app.
„Ik ben nu bezig om mij QuantumGis
Tutorial eigen te maken, een geograﬁsch
informatiesysteem. Maar eigenlijk vind ik
die app veel te ingewikkeld. Ik heb nu een
gebruiksaanwijzing van zestig pagina’s
gekregen, terwijl ik juist vind dat een app
simpel in gebruik moet zijn! Bovendien zie ik
een wildgroei in apps. Je moet een kunstenaar
zijn om de nuttige programma’s er uit te
ﬁlteren.” 
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