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Een fundament onder de Een fundament onder de 
bodembodem



Ontwikkelingen (1)Ontwikkelingen (1)

�� SchaalvergrotingSchaalvergroting
�� Afnemend aantal telersAfnemend aantal telers

�� Nagenoeg even groot areaalNagenoeg even groot areaal

�� Pootgoedteelt op een perceel van 30 ha wordt normaalPootgoedteelt op een perceel van 30 ha wordt normaal

►► Teler raakt overzicht kwijt (Teler raakt overzicht kwijt (vrjwilligevrjwillige bemonstering met bemonstering met 

AMI100cysten methode => 300 uitslagen)AMI100cysten methode => 300 uitslagen)

►► Onoverzichtelijke papierwinkel Onoverzichtelijke papierwinkel 



UitslagUitslag teler nu!?teler nu!?

�� Lijst met uitslagenLijst met uitslagen

�� Handmatig Handmatig 
schetsjeschetsje



Kaartje helpt!Kaartje helpt!

� Digitaal

� Niet te verliezen

� Begin van een historisch overzicht (ontwikkeling in 
tijd)



Ontwikkelingen (2)Ontwikkelingen (2)

�� Zwervende teelten nemen toeZwervende teelten nemen toe
�� Grondeigenaar is geen grondgebruiker en heeft een Grondeigenaar is geen grondgebruiker en heeft een 

korte termijn belangkorte termijn belang

�� Pachter heeft ook een korte termijn belangPachter heeft ook een korte termijn belang

�� Ziekten en plagen onbekend Ziekten en plagen onbekend –– verspreiding en opbouwverspreiding en opbouw

�� Bemesting is onbekendBemesting is onbekend

►► VruchtwisselingfoutenVruchtwisselingfouten

►► Leid tot preventieve grondontsmetting / overLeid tot preventieve grondontsmetting / over-- of of 
onderbemestingonderbemesting

►► Algemeen kwaliteitsverlies van percelenAlgemeen kwaliteitsverlies van percelen

�� Perceel is een black box !!!Perceel is een black box !!!



Fundament onder een gezonde Fundament onder een gezonde 

bodembodem
Perceelsinformatie Perceelsinformatie 

xx

Kennis Kennis 

==

Handelingsperspectief voor de Handelingsperspectief voor de 

teler teler !!!!!!!!



Oplossing: Een kennisgebouwOplossing: Een kennisgebouw

� Bodem gegevens verzamelen en opslaan

� Informatie.uitwisseling tussen partijen regelen

� Kennissystemen ontwikkelen

� Het geheel visualiseren



Stenen + zand + kozijnen = huis ???Stenen + zand + kozijnen = huis ???

Vrij naar Vrij naar Henri Henri PoincarPoincaréé (1854(1854..1912) 1912) 

““Net zo min alsNet zo min als

een gebouw hetzelfde is als een hoop steneneen gebouw hetzelfde is als een hoop stenen

isis

een kennissysteem een op een hoop gegooide een kennissysteem een op een hoop gegooide 

hoeveelheid onderzoeksresultatenhoeveelheid onderzoeksresultaten””

Voor een duurzaam resultaat moeten we daarom het Voor een duurzaam resultaat moeten we daarom het 

onderzoek en de onderzoeksresultaten structureren.onderzoek en de onderzoeksresultaten structureren.



Een kennisgebouwEen kennisgebouw

� Functioneel en aantrekkelijk

� Fundamentele bouwstenen

� Bouwplan 

� Bestek

� Ervaren architecten, uitvoerders, 
toezichthouders en gebruikers



Voorbeeld 1: Voorbeeld 1: NemaDecideNemaDecide
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NemaDecide 2NemaDecide 2
�� Drie aaltjessoorten     Drie aaltjessoorten     

(2 (2 quaratainequarataine aaltjes)aaltjes)

�� 50 verschillende 50 verschillende 

gewassengewassen

�� 400 aardappelcultivars 400 aardappelcultivars 

met hun eigenschappenmet hun eigenschappen

�� Populatieontwikkeling Populatieontwikkeling 

aaltjes en schade in aaltjes en schade in 

aardappelenaardappelen

�� Kosten/baten Kosten/baten 

bestrijdingsmiddelenbestrijdingsmiddelen



Web services (NAK, NAK AGRO, BLGG, DGV)Web services (NAK, NAK AGRO, BLGG, DGV)





>400 aardappelcultivars + eigenschapen >400 aardappelcultivars + eigenschapen 



NemaDecide 2: GISNemaDecide 2: GIS



NAK AGRONAK AGRO



Teler Teler GoedhartGoedhart selecterenselecteren



Polygoon perceelPolygoon perceel



We willen een stapje verder!We willen een stapje verder!

�� Alle bodemeigenschappen geografisch vastleggen in Alle bodemeigenschappen geografisch vastleggen in 

een een GISGIS..systeemsysteem

�� Overzicht voor teler, Overzicht voor teler, telersgroeptelersgroep, pachter en , pachter en 

verpachterverpachter

�� Historisch overzicht van alle bodemgebonden Historisch overzicht van alle bodemgebonden 

gegevens per perceel (ontwikkeling, validatie)gegevens per perceel (ontwikkeling, validatie)

�� Koppelingen via webservices met alle Koppelingen via webservices met alle dataprovidersdataproviders..

�� Koppeling met BMS en AdviesmodulesKoppeling met BMS en Adviesmodules



TelerTeler’’ss data base data base 



Stress kaartStress kaart



PROJECT DUURZAAM BODEMGEBRUIK

Voorbeeld 2: Voorbeeld 2: AkkerwebAkkerweb



Project Project 

Duurzaam BodemgebruikDuurzaam Bodemgebruik

AkkerWebAkkerWeb HeldenHelden
Geografisch Informatie systeem voor Geografisch Informatie systeem voor 

perceelsbeheer perceelsbeheer 



Wat wordt allemaal vastgelegd per perceelWat wordt allemaal vastgelegd per perceel
Prioriteit Prioriteit Prioriteit 

Tabel 1: Database Inhoud  1 2 3   1 2 3   1 2 3 

Algemene informatie perceel     Biologische eigenschappen     Fysische eigenschappen    

Eigenaar/verhuurder:     Verticillium dahliae xx    Grondsoort    

Naam x    Fusarium xx    Klei, zand, zavel x   

Plaats x    Sclerotinia x    OS % x   

Weg x    Pythium x    Diepte grondwater x   

E.mail x    Sclerotinia x    Diepte grondbewerking   x 

Telefoon x    Pseudomonas x    Drainage x     

Mobiel x    Rhizoctonia x        

Perceel:     Witrot  x   Structuur    

Pipo nummer (?) xx    Wratziekte  x   natte plekken in voorjaar  x  

X/Y coördinaten(?) xx    Bruinrot  x   droge plekken  x  

Oppervlakte x    AardappelMoeheid xx        

Omtrek: lengte tussen hoekpunten perceel x    AM besmetverklaring x        

Beschikbaarheid x    Bietencystenaaltje xx            

gedraineerd x    Meloidogyne hapla xx        

beregeningsmogelijkheden x    M. chitwoodi xx        

    M. fallax xx        

Pachtvorm   xx  Pratylenchus penetrans xx        

Grondgebruikers laatste jaren  xx   Paratylenchus bukowinensis xx        

Beperkingen   xx  Longidorus X xx        

Beoordeling door huurder  xx   Trichodoriden xx        

Bewerkingslijnen,spuitsporen,optimale rijrichting   xx  Ritnaalden  x   Chemische eigenschappen     

slempgevoeligheid   xx  Emelten  x   N x   

     Engerlingen  x   P x   

Vruchtwisseling:     Wortelvlieg  x   K x     

laatste 10 jaar, inclusief groenbemesters  x   Slakken  x   Mn x   

en dubbelteelten  x   Mollen  x   Mg x   

Betsrijding:     Knolcyperus x    Natrium x   

Jaar laatste natte grondontsmetting x    Doornappel  x   sporenelementen x   

granulaatbehandelingwn aaltjes x    Papegaaienkruid  x   Ca x   

Bemesting:     Ooievaarsbek  x   Zwavel x   

hoeveelheid drijfmest, champost, compost, etc x    Driedelig tandzaad  x       

     Haagwinde  x       

          Straatgras   x           

 



Resultaten van een werkend Resultaten van een werkend AkkerWebAkkerWeb HeldenHelden
�� Koppelt huurders en verhuurdersKoppelt huurders en verhuurders
�� Duurzaam handhaven en verbeteren van de Duurzaam handhaven en verbeteren van de 

bodemkwaliteit.bodemkwaliteit.
�� Doelmatige inzet van bemesting en Doelmatige inzet van bemesting en 

gewasbescherminggewasbescherming
�� Transparantie over geschiktheid van percelen voor Transparantie over geschiktheid van percelen voor 

een bepaald teeltdoeleen bepaald teeltdoel
�� Maakt lange termijnplanning bemesting mogelijkMaakt lange termijnplanning bemesting mogelijk
�� Voorkomt nare verrassingen tijdens de teelt of oogstVoorkomt nare verrassingen tijdens de teelt of oogst
�� Effectieve investeringen in het verzamelen van Data Effectieve investeringen in het verzamelen van Data 

(bemonstering)(bemonstering)
�� Verhoogt de mobiliteit in de grondmarkt zowel voor Verhoogt de mobiliteit in de grondmarkt zowel voor 

huur als verkoophuur als verkoop



Fundament onder een gezonde  bodemFundament onder een gezonde  bodem
Hoe dit fundament te leggen?Hoe dit fundament te leggen?

�� Meetgegevens bodem digitaal vastleggen. Via webservices Meetgegevens bodem digitaal vastleggen. Via webservices 

ter informatie en hergebruikt beschikbaar stellen.ter informatie en hergebruikt beschikbaar stellen.

�� Goedkope GIS systemen (Google Goedkope GIS systemen (Google mapsmaps , Bing) kunnen als , Bing) kunnen als 

basis dienen voor visualisatie en link met BOS en BMS.basis dienen voor visualisatie en link met BOS en BMS.

�� Integrale concepten zijn voorwaarde om op het  fundament Integrale concepten zijn voorwaarde om op het  fundament 

een kennissysteem te bouwen.een kennissysteem te bouwen.

�� Projecten niet als losse stenen rondstrooien.Projecten niet als losse stenen rondstrooien.

�� Telers Telers xx bedrijfsleven bedrijfsleven xx onderzoek (b)lijkt de sleutel tot onderzoek (b)lijkt de sleutel tot 

succesvolle implementatie (succesvolle implementatie (winwin..winwin..winwin).).


