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Bodem en Precisie 
GPS-Training 

GPS-ONDERSTEUNING BIJ WERK IN RIJEN 

VAN STUURMANSKUNST NAAR COMPUTERS AANSTUREN 

In 2013 begon het Praktijknetwerk Samen de helft minder Spuiten met een conventionele 
12-rijïge spuit voor de suikerbietenteelt zonder GPS. Het spuitresultaat hing toen nog 
sterk af van het vakmanschap en de ervaring van de bestuurder van de trekker. Sindsdien 
hebben GPS-systemen alom hun intrede gedaan—in combinatie met een werkbreedte van 
24 rijen. Ook in andere teelten en bewerkingen is de GPS-sturing geïntroduceerd. 

GPS-sturing heeft de toekomst, maar voorlopig zitten er nog allerlei problemen in de 
systeemcommunicatie. In de stroken langs bomenrijen heeft het GPS-systeem soms geen 
ontvangst. Een veelvuldig terugkerend probleem is de aflezing van GPS-informatie uit 
verschillende systemen. Dat lukt soms slecht. In het project is een training is opgestart 
om oplossingen te vinden, o.a. via het uitzetten van vaste GPS-coördinaten. 

METEN, CALIBREREN EN CONTROLEREN 
In een trainingsgroep hebben enkele Westerwoldse ondernemers samen met Luth onder 
leiding van Wouter Zunneberg gezocht naar een manier om vaste GPS-coördinaten uit te 
zetten voor de aansturing van de machines. De coördinaten zijn op drie manieren uitge-
zet: met een landbouwquad, met een GPS-gestuurde trekker en met een meetstok.  

De meetstok bleek de meest betrouwbare resultaten op te leveren. De gegevens zijn inge-
voerd op de computerserver van Lups. De deelnemers hebben toegang gekregen tot die 
server om de gegevens op te halen als ze die nodig hebben bij hun werkzaamheden op de 
percelen. Daarnaast bleek de communicatie tussen GPS-systemen van verschillende fir-
ma’s extra uitdagingen op te leveren, waarvoor nog niet alle oplossingen zijn gevonden. 
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INFORMATIE 

Bij het thema Bodem en Precisie 

vervolgt het project het Praktijk-

netwerk Samen de helft Minder 

Spuiten (SMS) met slim rijpaden 

maken. GPS-sturing—en de 

problemen die bij de opeenvol-

gende bewerkingen opduiken, 

vormen een belangrijke uitda-

ging. Daarom is daarvoor een 

speciale training opgezet.  

Tekst: Monica Commandeur en Hendrik Luth 

Foto’s: © Wouter Zunneberg (2015) 

POP3, SNN Project 165.6100.0016 
Voortgangsbericht, februari 2018 

Verder met kennis vanuit de 
Praktijknetwerken Veenkoloniën  



Training werken met GPS 

HET PROJECT 

Verder met kennis vanuit de Praktijk-
netwerken Veenkoloniën  

Dit project is een initiatief van Del-
phy, Vernieuwingsbedrijf "Op de Es" 
te Zeijen (Drenthe), erkend stagebe-
drijf voor akkerbouw en loonwerk 
H.J. Luth te Wedde (Groningen), en 
Nedworc Foundation expert M.A.M. 
Commandeur. In dit project wordt de 
kennis die is opgedaan in elf Praktijk-
netwerken 2013-2015 (begeleid door 
Delphy, RINGadvies, DLV-Advies, 
Nedworc en Luth) op een samenhan-
gende wijze verspreid in de Veenkolo-
niën.  

De kennisverspreiding gebeurt met 
open verspreidingsmethoden, m.n.: 
(i) Flitsbijeenkomsten bij boeren, 
waarbij buren worden uitgenodigd, 
(ii) Regionale demonstraties, (iii) 
Boerenwerkdemonstraties, (iv) 
Workshops en (v) Trainingen in het 
veld. De kennisverspreiding inte-
greert vrijwel alle thema’s, die in de 
Praktijknetwerken aan de orde zijn 
geweest, zoals: Mest & Mineralen, 
Bewaring, Vochtvoorziening, Duurza-
me energie, Precisielandbouw, Bo-
demverbetering en Biodiversiteit. 
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UW LOGO 

‘Met een speciale meetstok kunnen vaste GPS-coördinaten worden uitge-
zet, die telkens weer kunnen worden gebruikt.’ 

PLANNEN VOOR 2018 
Het nieuwe jaar is begonnen en we kijken dus vooruit naar het komende groeiseizoen. 

De trainingsgroep gaat verder met het controleren en kalibreren van de verschillende 
GPS-systemen. Indien mogelijk wordt er een eigen meetstok aangeschaft (of gehuurd) 
voor het uitzetten van vaste GPS-coördinaten voor de percelen. 

Bij de eerstvolgende regiodemonstratie op vrijdag 18 mei 2018 bij Luth in Wedde, zal o.a. 
te zien zijn in welke richting het verder gaat. Er zal dan in ieder geval weer een keur aan 
(nieuwe) machines te zien zijn en diverse presentaties worden gegeven. De aansluitende 
barbecue is ondertussen een traditie, die nu voor het vijfde jaar wordt gehouden. 
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