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Toelichting/disclaimer
Als u in het invulscherm van de Loofdoding-App de variabelen ‘Spuitvolume’ en ‘variatie’ varieert, krijgt u
gevoel bij hoe de berekening van de taakkaart werkt. De legenda geeft de variabele dosering in middel in L/ha
weer. Hierachter zit een berekening in spuitvolume. Dit is gedaan vanuit de wetenschap dat satellietwaarden
onderling niet gekalibreerd zijn en dat de doseerrange van een gangbare landbouwspuit vaak beperkter is dan
de range in biomassa-waarden op het perceel.
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De Algemene informatie

Met de Zonering-App van Akkerweb kunt u opbrengst, bodem of dronekaarten inladen. De data die wordt
ingevoerd wordt automatisch omgezet naar kaartlagen, en waar nodig wordt de data geïnterpoleerd, om van
een plekgewijze metingen een bodem bedekkende kaart te maken.
Het is in de Zonerings-App mogelijk om eenvoudige berekeningen uit te voeren, op basis van kaartlagen. Zo

Tips om de NBS aardappelsensing App
gebruiksvriendelijker te maken of de handleiding te
Voor meer uitleg over de mogelijkheden die
Akkerweb U en uw bedrijf kan bieden,

verbeteren zijn zeer welkom. Stuur uw commentaar en/of
suggesties aan: corne.kempenaar@wur.nl.

kan een opbrengst kaart bijvoorbeeld van kg/ha naar €/ha worden omgezet. Dit kan met voor gedefinieerde
berekeningen, of door zelf een berekening in te voeren. Daarnaast kan op basis van een kaartlaag het veld in
zones worden opgedeeld, bijvoorbeeld voor het handmatig maken van een taakkaart, op basis van zelf te
kiezen klassen.

neemt u contact op met: :
Wageningen University and Research
T | +31 317 480644
E | thomas.been@wur.nl
T | +31 320 291644
E | leendert.molendijk@wur.nl

Momenteel kunnen NDVI en WDVI-beelden afkomstig van satellieten en van dronewerkers worden
Akkerweb is een onafhankelijke organisatie en eigendom

geïmporteerd, daarnaast is het mogelijk om shape of CSV-files te importeren. In de toekomst wordt het

van Agrifirm en Wageningen Universiteit

mogelijk om ook andere bestandstypes te importeren.

• Agrifirm | Landgoedlaan 20 | 7325 AW | Apeldoorn.
• P
 lant Research International en Applied Plant Research

Lees de instructies goed door om een taakkaart te downloaden.

Wageningen University and Research Centre
Op deze app is een disclaimer van toepassing: zie www.akkerweb.nl
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Starten met Akkerweb
De Zonerings-App is één van de vele Apps op Akkerweb. Via uw internet-browser (Chrome) gaat u naar het
Akkerweb-platform (www.akkerweb.eu) (Fig 1). Hier logt u in, mocht u nog geen Akkerweb-account hebben,
dan kunt u dit gratis aanmaken. Na het inloggen komt u op het dashboard van Akkerweb terecht (Fig 2).
Hier staat een overzicht van de geïnstalleerde apps. Voor de Zonerings-app is de Bouwplan-app (Cropping
scheme) vereist. De Bouwplan-App is standaard geïnstalleerd op Akkerweb. Mocht de Zonerings-app nog
niet geïnstalleerd zijn, dan kunt u deze via ‘Appstore voor meer Apps’ toevoegen..

Door op de knop Toon gewasrotatie te klikken verschijnt er een scherm met daarin alle gewassen die de
afgelopen jaren op dat perceel zijn geteeld (Fig 5).
Om met de Zonerings-App te werken is er sensordata nodig. Dit kan in de app op 2 manieren ingevoerd
worden, u kunt satellietbeelden downloaden of zelf data uploaden. Door in de menubalk op satellietbeelden
te klikken komt u in het menu om satellietbeelden te downloaden. (Fig 6). Bij Kies Provider kunt u de
leverancier voor de satellietbeelden selecteren. Daaronder kunt u kiezen welktype beeld u op wilt halen. Bij
kies een datum kunt u de dag selecteren waarvan u de beelden wilt importeren. Door vervolgens op Beeld
ophalen te klikken worden de beelden daadwerkelijk geïmporteerd. Dit beeld wordt direct weergegeven (Fig
7). Let op: door weeromstandigheden (lees bewolking) kan het zijn dat niet op elke dag met satellietbeelden,
er ook daadwerkelijk beelden van het geselecteerde perceel beschikbaar zijn.
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Aan de slag
Vertrekpunt is dat u met de Bouwplan-app uw bouwplaninformatie (perceelgrenzen, gewassen, rassen,

Om bestanden te importeren klikt u op upload data bovenin de menubalk. U komt dan in het menu waar

seizoen) reeds hebt ingevoerd.

u data kunt uploaden (Fig 8). Kies het type data die u gaat uploaden (Stap 1) en klik op volgende. Selecteer
de datum waarop de data gemeten is (Stap 2) en klik op volgende (Fig 9). Klik op selecteer bestand, kies

Als u dit hebt gedaan opent u de Zonerings-App. Hierin worden alle bouwplan(nen) met de bijbehorende

het bestand dat u wilt uploaden en klikt vervolgens op open (Stap 3). Het bestand wordt geladen, zodra

percelen getoond, link in het scherm (Fig 3). Door op een bouwplan te klikken worden de percelen in dat

het bestand is verwerkt komt er een vinkje te staan naast de bestandsnaam (Fig 10). Voor Ebee-data is de

bouwplan zichtbaar, en kunt u het perceel selecteren waarmee u aan de slag wilt (Fig 4). Door op de pijltjes

importeren nu klaar, en kan het importeervenster afgesloten worden. Het bestand wordt direct weergegeven

naast het jaartal, links in de menubalk bovenin het scherm, te klikken, kunt u wisselen jaren.

(Fig 12), en opgeslagen op Akkerweb.
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Voor het importeren van andere data volgt nu een venster (Stap 4) voor het selecteren van de kolom die
u wilt importeren. Klik op Converteer data voor het omzetten van de data naar een bodem bedekkende
kaart. Zodra de data is geconverteerd, wordt dit onder de Converteer data knop getoond, en kunt u door
naar volgende (Fig 11).

Na het selecteren van een kaartlaag kan er een berekening aan de kaartlaag worden toegevoegd. Na het
selecteren van een kaartlaag verschijnt rechts in beeld een scherm met productgegevens, waarin oa de
bron en de brondatum van de kaartlaag staat. In dit scherm staat ook de knop Maak berekening. Er verschijnt
een nieuw venster Zonering uitrekenen waar een formule kan worden geselecteerd, uit de lijst met formules
die in de zoneringsapp zijn ingevoerd (via de knop Berekeningen). Door op Maak zoneringskaart te klikken
wordt de berekening op de kaartlaag uitgevoerd en ontstaat de zoneringskaart (Fig 17).
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Voor de weergave van de data, moet u een kleurenschema selecteren en aangeven in hoeveel klassen de
data weergegeven moet worden (Stap 5). Deze instellingen worden van kracht zodra u op toepassen klikt
(Fig 13). U kunt nu een Berekening selecteren die op deze kaartlaag toegepast moet worden (stap 6). Dit kunt
u echter op een later tijdstip ook toevoegen. Klik op sluiten om naar het data importeren af te sluiten.

Na het selecteren van een kaartlaag kan er een berekening aan de kaartlaag worden toegevoegd. Na het
selecteren van een kaartlaag verschijnt rechts in beeld een scherm met productgegevens, waarin oa de
bron en de brondatum van de kaartlaag staat. In dit scherm staat ook de knop Maak berekening. Er verschijnt
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een nieuw venster Zonering uitrekenen waar een formule kan worden geselecteerd, uit de lijst met formules
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die in de zoneringsapp zijn ingevoerd (via de knop Berekeningen). Door op Maak zoneringskaart te klikken
wordt de berekening op de kaartlaag uitgevoerd en ontstaat de zoneringskaart (Fig 17).
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De geïmporteerde data kunt u later in de Zonerings-App aanroepen, zowel satelliet-, dronebeelden en
andere kaartlagen. Dit kan doormiddel van de horizontale balk midden bovenin beeld met daarin de
perceelsnaam, de maanden en de dagen van de maand (Fig 12). De dagen, en de daarbij behorende
maanden, waarop beelden beschikbaar zijn, worden in deze balk gemarkeerd. Door op de maand, de dag
en vervolgens op het gewenste bron te klikken wordt de beelden weergegeven.
Voor het maken van berekeningen kunnen rekenregels worden toegevoegd, door op Berekeningen te
klikken bovenin de menubalk. Er opent een scherm met daarin een overzicht van alle berekeningen
die in de app zijn toegevoegd (Fig 14a). Door op Nieuwe berekening te klikken opent het venster waarin
berekeningen kunnen worden toegevoegd. Een naam en beschrijving kunnen worden ingegeven. Verder
kan de Grootheid en de Eenheid worden geselecteerd. Bij Formule kan de daadwerkelijke rekenregels
worden ingevoerd, waarbij x gebruikt wordt voor het gebruik van de waarde van de kaartlaag (Fig 15). Nadat
de formule is opgeslagen, verschijnt deze in het scherm Overzicht berekeningen (Fig 14b).
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De gemaakte zoneringskaarten zijn terug te vinden in het Productgegevens scherm. Via het oogje (

) zijn

de zoneringskaarten, of de andere kaartlagen zichtbaar te maken. De zoneringskaarten kunnen aangepast
worden. Door op de bewerkknop (

) te klikken bij de zoneringskaart kunnen de zoneringsklasses worden

aangepast, en toegevoegd (Fig 18). In dit scherm staan ook de statistieken van de zoneringskaart, wat handig

Door in de menubalk op taakkaarten te klikken krijg u alle beschikbare taakkaarten voor het geselecteerde
perceel te zien Hier ziet u de instellingen waarmee de kaart is gemaakt, het bestandstype, en bij een shapefile. Door op het download-symbool (

) rechts in dit scherm te klikken kunt u de taakkaart downloaden.

kan zijn bij het indelen van de zoneringsklasses. Via het plusje ( ) bij de zoneringskaart kan een taakkaart
worden aangemaakt.
Door op taakkaart te klikken onderin het productgegevensscherm, verschijnt het tabblad waar de gegevens
van de machine ingevuld kunnen worden. Deze gegevens zijn nodig om de zoneringskaart om te zetten
naar taakkaart voor de machine (Fig 19). Allereerst kunt u hier de toepassingskaart selecteren die u wilt
gebruiken voor het maken van de taakkaart. Als u al een spuit heeft toegevoegd in Akkerweb (via de knop
werktuigen in de menubalk, (Fig 19) dan kunt u deze bij werktuigen selecteren. De bijbehorende gegevens
worden dan automatisch ingevuld.
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Coming soon
Doordat de applicaties constant worden doorontwikkeld kan het zijn dat de Zonerings-App op Akkerweb
op details verschilt van deze beschrijving.
Medio mei 2019 komt er een nieuwe versie beschikbaar. In de nieuwe versie is oa
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de opbouw van de verschillende invoerschermen anders. Deze komen dan onder elkaar in een ‘harmonica’
scherm te zitten.
Het taakkaartenoverzicht gaat veranderen. Bij de taakkaarten komt meer info te staan over de benodigde
hoeveelheden voor de geselecteerde toepassing (denk aan spuitvolume en liter middel voor een
bespuitingskaart en kg stikstof voor een strooikaart).

Taakkaart naar de spuit
Bij gemiddelde dosering middel (l/ha) kunt u de verwachte hoeveelheid middel zien die op basis van de
geselecteerde zoneringskaart gebruikt gaat worden. Voor het gebruik van een taakkaart voor de spuit is de
richtlijn voor spuitvolume 400 L/ha, met een variatie van 10%. Dit betekent dat de spuit een range van 360
tot 440 L/ha aan kan. U kunt de 10% iets verhogen, maar 20% (range wordt dan 320 tot 480 L/ha) is een
limiet om niet in te boeten op optimaal spuitbeeld.

De Zonerings-App levert taakkaarten in de vorm van digitale files. U kunt deze kaarten downloaden als
ISOXML of Shape-bestand. Kies hier het bestandtype waarmee uw spuit kan werken. Neem contact op met
uw dealer als u twijfelt of uw spuit met taakkaarten kan werken, of als u niet weet welk type taakkaart u
nodig heeft voor uw spuit.
Mocht uw boardcomputer de file(s) niet kunnen lezen en toepassen, laat dit ons dan weten via bovengenoemd
telefoonnummer of emailadres.

Daarnaast is de rijrichting nodig voor het maken van de taakkaart. Deze kunt u aangeven door een AB-lijn
in te tekenen. Klik in het Productgegevens-scherm bij taakkaart op het potloodje (

)en geef het begin- en

eindpunt van de AB-lijn aan. Bij exporteer naar kunt u het bestandstype voor de taakkaart selecteren. De
taakkaart kan als ISOXML- of Shape-file worden gedownload. Kies hier het bestandtype waarmee uw spuit
kan werken.
Door op Maak taakkaart te klikken komt u in het betalingsscherm (Fig 20). Nadat de betaling is afgerond
wordt de taakkaart daadwerkelijk gemaakt. U ziet de taakkaart in beeld verschijnen
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