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Korte omschrijving inhoud In de PPS wordt gewerkt aan de ontwikkeling en 

validatie van een adviessysteem voor grasland en 

akkerbouw en groentegewassen op basis van perceel 

specifieke weer-, bodem- en gewasparameters. 

 

 

 

Resultaten en deliverables  

1. Welke deliverables zijn 

opgeleverd? (geef een korte 

beschrijving per deliverable 

uit het projectplan) 

De doelen van het project zijn gerealiseerd. Deze waren: 

1. Opleveren kennismodules voor perceelspecifieke 

advisering over beregening in diverse gewassen. 

2. Validatie en implementatie van de modules in 

beregeningsadviezen voor verschillende gewassen (gras, 

maïs, aardappelen, suikerbieten, enkele groenten). 

3. Kennisoverdracht gericht op gebuik van 

BeregningsSignaal. 

 

De kennismodules zijn als webservices geprogrammeerd 

onder BeregeningsSignaal: 

www.zlto.nl/beregeningssignaal. 

In 2e fase van het project hebben jaarlijks tussen de 100 

en 200 telers gebruik gemaakt van de adviezen uit 

BeregeningsSignaal op droogtegevoelige gronden, 

waardoor ze zorgvuldiger met water omgegaan zijn.  

 

 

2. Indien bepaalde 

deliverables niet gehaald zijn, 

wat was daarvoor de reden? 

Nvt 

3. Heeft het project 

onverwachte 

(neven)uitkomsten 

opgeleverd, die vooraf niet 

waren voorzien? Zo ja, 

benoem deze.  

Nee 

4a. Binnen hoeveel jaar De resultaten van het onderzoek zijn vanaf jaar 2 van de 



zullen de private partijen 

resultaten uit dit project gaan 

gebruiken in de praktijk?  

PPS al toegepast bij beregening van grasland en in jaren 

daarna ook in enkele akkerbouw- en vollegronds 

groentegewassen.   

 

4b. Kan het gebruik van de 

resultaten in de praktijk nog 

worden versneld, en zo ja, 

wat is daarvoor nodig? 

Kosten van het systeem zijn een drempel, mede in licht 

van lage marges in de sector in 2016. Beschikbaarheid 

van goedkopere en nauwkeurige data verlaagd deze 

drempel en zal implementatie versnellen. Volgens de 

partners kost het veel inspanning om het aantal 

gebruikers van BeregingsSignaal verder te laten groeien. 

 

4c. Op welke wijze is over 

het project en de resultaten 

gecommuniceerd naar de 

brede doelgroep (incl. niet- 

deelnemende bedrijven)? 

ZLTO, Delphy en Suiker Unie hebben veel en gerichte 

inspanningen geleverd om de beoogde gebruikers van 

BeregeingsSignaal te informeren over mogelijkheden en 

toepassing van het systeem.  Zie lijst met 

kennisoverdrachtactiviteiten. 

 

5. In hoeverre heeft het 

project bijgedragen aan de 

ontwikkeling van de 

betrokken kennisinstel-

ling(en)? (bijv. 

wetenschappelijk track 

record, nieuwe technologie, 

nieuwe samenwerkingen) 

De kennisinstelling heeft haar agronomische modellen 

op gebied van bodemvocht en gewasgroei verder 

kunnen ontwikkelen en valideren.  

6. Krijgt het project een 

vervolg in de vorm van een 

nieuw project of een nieuwe 

samenwerking? Zo ja, geef 

een toelichting.  

Beregeningssignaal heeft een basis gelegd in de 

bewustwording in de veehouderij sector om ook buiten 

de stal met optimalisering en dataficering te starten. Dit 

heeft ertoe geleid dat de ontwikkeling van het thema 

gras-mais signaal is ontstaan. Hieraan wordt op 

deelniveau`s in nieuwe PPS-en gewerkt aan kennis, 

model en applicatie ontwikkeling. 

Verder ligt er het voornemen om BeregningsSignaal ook 

via Akkerweb platform aan te beiden. ZLTO is hierover 

in overleg met Stichting Akkerweb en Agrifirm. 

  

 

 

Highlights  

 In 2016 is hebben 183 veehouders en 15 akkerbouwers gebruik gemaakt van de 

beregeningsadviezen die gemaakt zijn met kennismodules die het project 

leverde.   

 In de projectperiode 2013 – 2016 zien we het gebruik van beregeningsadviezen 

door veehouders en akkerbouwers langzaam maar zeker stijgen. Telers die met 

de adviezen werken gaan gerichter om met de inzet van beregening op hun 

bedrijf en de inzet van grondwater.   

 De kennismodules onder de beregening webservices/adviezen zijn verbreed zodat 

ook adviezen in enkele vollegrondsgroente gewassen geleverd kunnen worden. 

 Beregeningssignaal heeft een basis gelegd in de bewustwording in de veehouderij 

sector om ook buiten de stal met optimalisering en dataficering te starten. Dit 

heeft ertoe geleid dat de ontwikkeling van het thema gras-mais signaal is 

ontstaan. 

 

 

 

 

 



Aantal opgeleverde producten in 2016 

Wetenschappelijke 

artikelen 

Rapporten Artikelen in 

vakbladen 

Inleidingen/ 

workshops 

2 symposium papers 2  > 20, zie 

publicatie-

overzicht 

> 20, zie 

presentatie-

overzicht 

 

 

Bijlage: Titels van de producten of een link naar de producten op een openbare 

website  

  

Generieke en project specifieke websites: 

www.zlto.nl/beregeningssignaal 

www.zlto.nl/item/10067/Beregen-efficient-met-Beregeningssignaal 

www.ltoledenvoordeel.nl/dienstverlening/beregeningssignaal/ 

https://www.youtube.com/watch?v=pVgrhBw0NI8 

https://twitter.com/DelphyNL/status/587891926017433601 

http://ijkakker.net/content/sensoren-suikerbieten 

www.precisielandbouw.eu/dossiers/114-beregenen-op-maat 

http://www.tki-agrifood.nl/projecten/projecten-rpp/12054d 

http://www.dlvplant.nl/nl/content/dlv-beregeningssignaal.html 

http://www.ijkakker.net 

http://www.precisielandbouw.eu 

http://beregeningssignaal.zlto.nl/  
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