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Precisielandbouw; wat moet 
ik er mee? Past het in mijn 
bedrijfsvoering? Wat levert het me 
op? Hoe maak ik verdere stappen 
met precisielandbouw?
 

Delphy en Loonstra & van der Weide organiseren 
in het kader van het POPIII project PiPa, Preci-

sielandbouw in de Praktijk voor agrariërs, diverse 
activiteiten:

Workshop  
Basis Precisielandbouw (twee dagdelen)

Doelgroep

Akkerbouwers die nieuwsgierig zijn naar de achtergronden van preci-

sielandbouw en daar enige ervaring mee hebben. U wilt weten wat preci-

sielandbouw nog meer inhoudt dan alleen recht rijden!

Dagdeel 1

In het eerste dagdeel worden de basisprincipes achter precisielandbouw 

behandeld. Dit betreft vooral de wereld achter het coördinaat. We gaan in op 

de werking van de GPS en relateren dit aan het gebruik van geo-informatie. Ook 

de verschillende stelsels waarmee geografische informatie weergegeven wordt 

komen aan bod.

Dagdeel 2

In dagdeel twee worden de bouwstenen van precisielandbouw besproken. We gaan 

in op de verschillende technische mogelijkheden achter auto steering, sectie control 

en task control. De nadruk ligt op de praktijk. We bespreken toepassingen voor preci-

sielandbouw die praktisch werken en die met bestaande technologie uitgevoerd kunnen 

worden. U ontdekt dat precisielandbouw meer is dan techniek alleen. Bij de uitvoering 

komen meerdere vakdisciplines samen. U krijgt een aantal opdrachten die vergelijkbaar zijn 

met keuzes die in de dagelijkse praktijk van precisielandbouw gemaakt moeten worden.

Met deze workshop willen we de deelnemers laten zien welke mogelijkheden precisieland-

bouw biedt, zodat u er op uw eigen bedrijf meer rendement uit kunt halen.

Voor deze workshop wordt een eigen bijdrage van € 75, - (excl. btw) gevraagd.



Workshop  
Precisielandbouw in de gewassen 

(twee dagdelen)

Doelgroep

Akkerbouwers die al wat ervaring hebben met toepassingen in de 

precisielandbouw en die op zoek zijn naar meer toepassingen.

In deze workshops gaan we gewasgericht aan de slag met preci-

sielandbouw. Dat wil zeggen dat we alle mogelijkheden van preci-

sielandbouw gedurende een teelt behandelen. We bieden workshops 

aan voor de teelten van graan, pootgoed, zetmeelaardappelen, con-

sumptieaardappelen, uien of suikerbieten. 

Voor deze workshop wordt een eigen bijdrage van € 75 excl. btw  

gevraagd.

Individuele advisering (halve dag)
Een individueel advies, op uw bedrijf gericht, over hoe te starten met preci-

sielandbouw. Welke investering of toepassing biedt voordelen voor uw bedrijf?

Voor dit advies wordt een eigen bijdrage van € 200 excl. btw gevraagd.

Demonstraties
Jaarlijks worden in de drie noordelijke provincies demonstraties georganiseerd. Tijdens 

deze demo’s ziet u verschillende aspecten van technieken en methoden van precisieland-

bouw in de praktijk. U bent van harte welkom; uitnodigingen worden t.z.t. verzonden.
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Deelnemen of informatie

Voor informatie kunt u bellen met:

• Friesland:  

Niek Vedelaar, 06 51 60 45 21 

•  Groningen:  

Emiel Kamminga, 06 12 97 31 67 of  

Wyncko Tonckens, 06 53 79 23 22 

•  Drenthe en Groningen, zand:  

Jaap Grezel, 06 10 77 79 44 of  

Bert Huizinga, 06 51 50 42 14 

• Herman Krebbers, 06 53 40 00 66

• Eddie Loonstra, 06 31 32 32 12

• Jacob Dogterom, 06 53 38 95 07

De looptijd van het project eindigt 

eind 2021. Wij werken met open 

inschrijvingen. Wilt u zich aanmelden 

dan kunt u dat telefonisch doen bij 

een van bovenstaande personen, 

of een e-mail sturen naar  

Jacob Dogterom,  

j.dogterom@delphy.nl. 


