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Precisielandbouw:
vooruitgang voor wie?
HILDEBRAND BIJLEVELD

SINT JACOBIPAROCHIE Per aardappel-
plant digitaal vastleggen wat de
productie is, wordt mogelijk met
precisielandbouw. Niet alle akker-
bouwers zijn overtuigd.

Tijdens de Bildse Aardappelweken in
de schuur bij teler Hoogterp in Sint
Jacobiparochie werd zaterdag een
spannend college gegeven. Tom
Bosscher van Boscher Precision Far-
ming schetst hoe een gewasdetailfo-
to tot stand komt. Satellieten scan-
nen de aarde 24 uur per dag met
beelden op 3 tot 10 meter nauwkeu-
rig. Verschillende golflengtes meten
diverse waardes, zoals bladgroen of
bepaalde ziektes. Daaroverheen
komt een detailbeeld. Dat beeld
wordt gemaakt met behulp van dro-
nes die op 10 centimeter – dus per
plant – kan zien wat het gewas doet.

De foto laat zien waar de aardap-
pelplant op het perceel zich het bes-
te ontwikkelt. Bosscher verwacht
dat je binnenkort exact kunt voor-
spellen wat de opbrengst per perceel
wordt. „Je weet dan waar de biowaar-
de zich ontwikkelt.’’ Zijn plaatje lijkt
op een zwart-witte röntgenfoto. Per
drie weken komt er een update van
de groeistand. Bosscher vermoedt
dat er nu landelijk honderd precisie-
boeren actief zijn, waarvan vijftien
in Friesland. De software kost zo’n
250 euro, en de satellietbeelden –
dertig keer per jaar – kosten zo’n 6
euro per hectare. De drone is fors
duurder.

Uiteindelijk kan de ondernemer
per deel van het perceel weten hoe
dicht hij moet zaaien, wat hij moet
spuiten en welke meststoffen er no-
dig zijn. Dat wordt vastgelegd op een
opbrengstkaart: „Het leidt niet di-
rect tot een hogere opbrengst, maar
wel tot efficiënter en dus goedkoper

werken”, aldus Bosscher.
Akkerbouwer Andries Hoogterp is

zelf nog niet overtuigd of de kosten
van de digitale landbouw opwegen
tegen het gewone boerenverstand.
„Wij zien nog niet hoe die waarne-
mingen leiden tot meer knollen in
de verkoopbare maat. Ik denk dat je
beter in de basis kunt investeren, zo-
als drainage, egaliseren en de be-
waarmethodes van de poters.”

Wie nou het meest belang heeft
bij precisielandbouw, is vooralsnog
onduidelijk. Zo kunnen bijvoor-
beeld handelshuizen en speculan-
ten met de informatie weten bij wel-
ke boer welke opbrengst is te ver-

wachten. Door de informatie krijgen
de handelaren nog meer grip op de
markt. „Ja, maar het is de keuze van
de boer om die informatie aan ande-
ren af te staan. In principe is de in-
formatie eigendom van de boer”,
zegt Bosscher. Precisie-akkerbouwer
Peter Burgler verwacht dat op ter-
mijn alle boeren aan precisieland-
bouw gaan doen. „Je moet straks
wel. Op basis daarvan krijg je teelt-
advies”, denkt hij. Hoogterp denkt
niet dat de precisietechnologie de
overhand krijgt. „Het gaat er om wat
de grond doet en daarop moet je rea-
geren met je gezonde verstand.”
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Bij maatschap Hoogterp werden naast lezingen ook bedrijvenpresentaties op het

gebied van aardappelteelt gegeven. FOTO SIMON BLEEKER


