
Aad 
Klompe over het 

gebruik van GAOS en 
akkerranden:

“Het resultaat is (bio)divers. 
Niet elke rand is een succes. Met 
name in overjarige randen zie 

ik meer biodiversiteit, ook 
de patrijzen zijn weer 

toegenomen”.

BENUTTEN  
voor meer 

biodiversiteit

Tipkaart

Meerwaarde voor biodiversiteit

Met GPS brengt u een perceel nauwkeurig in kaart en 
daardoor deelt u het perceel efficiënt in met gewassen. 
Als u percelen rechttrekt, blijven soms smalle geren 
en overhoeken over voor landschapselementen, zoals 
bufferstroken langs de sloot of kruidenranden. Deze 
zorgen voor afwisseling uw bedrijf en trekken vogels, 
zoogdieren en nuttige insecten aan, om voedsel te 
zoeken of te schuilen. Met GPS legt u de ligging van 
het gewas exact vast, de overige delen van het perceel 
worden niet bewerkt of bespoten. Bovendien voert u 
met deze techniek plaats specifiek taken uit. Overlap 
en daardoor dubbel bewerken of bespuiten wordt zo 
voorkomen. Dat komt het bodemleven ten goede. 
Dat geldt ook voor het aanhouden van vaste rijpaden. 
Buiten de rijpaden wordt de bodemstructuur ontzien, 
waardoor bodemorganismen beter overleven en 
vermeerderen.

Meerwaarde voor akkerbouwer

 ✓ Geren, overhoeken en kopakkers zijn niet 
de meest rendabele delen van het perceel. 
Herinrichting met GPS biedt een goede 
gelegenheid hier niet meer te spuiten en te 
bewerken, en biodiversiteit te stimuleren.

 ✓ Met GPS wordt op meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen bespaard 
door overlap te voorkomen en alleen 
(plaatsspecifiek) het gewas te behandelen. De 
middelbesparing is 6-8%. 

 ✓ Er treedt minder gewasschade op door 
het vermijden van pleksgewijze overlap en 
onbespoten stukken. 

 ✓ De techniek van vaste rijpaden biedt meer 
ruimte aan het bodemleven maar ook aan 
beworteling van het gewas.

 ✓ Het programma GAOS (Geo Akker 
Optimalisatie Service) maakt met behulp 
van GIS de automatisering van de inrichting 
en onderhoud van landschapselementen 
mogelijk. Een efficiënte inrichting vergroot 
het werkgemak.

 ✓ Kortom GPS-techniek maakt met minimale 
input een maximale opbrengst mogelijk. 



Meer info

•	 Innovaties en onderzoek op het 
gebied van GPS: 
www.precisielandbouw.eu 

•	 Overzicht van mogelijkheden en 
toepassingen van GPS: 
www.zlto.nl/media/default.aspx/
zlto/org/1589/precisielandbouw-
20120704-a-pdf 

•	 Onderzoeksrapport over GAOS, 
Akkerbouw in Groen en Blauw - 
fase 3b: 
www.hoekscheranden.nl/downloads

Tips

 ! Nieuwe machines zijn vaak uitgerust met GPS. 
GPS kan ook los aangeschaft worden. Met 
RTK-GPS kan tot op 2 cm nauwkeurig worden 
gewerkt (met dGPS 10-15 cm). RTK-GPS kost 
circa 15.000 euro. Voor GAOS is RTK-GPS 
nodig.

 ! De uniformiteit en compatibiliteit van GPS-
systemen wordt steeds beter. De taakkaarten 
van GAOS zijn uitvoerbaar voor alle systemen.

 ! De percelen waar GPS gebruikt gaat worden 
moeten eerst in kaart worden gebracht. 
Gebruik liever een quad dan een trekker voor 
het inmeten. Met een quad veroorzaak je 
minder schade aan de bodem en het gewas.

 ! Bij het gebruik van GAOS moeten daarnaast 
nog plaatselijke omstandigheden, zoals de 
variatie van de bodem binnen een perceel in 
kaart worden gebracht en een inrichtingsplan 
worden ingevoerd.

 ! Het opstellen van taakkaarten kan een 
adviseur of een collega doen die hier 
handigheid in heeft. Daarna kan iedereen, 
dus ook leken de kaarten gebruiken bij het 
uitvoeren van werkzaamheden op het perceel. 

Het praktijknetwerk 'Meer leven in de polder' - van Stichting Veldleeuwerik, deelnemende akkerbouwers 
en CLM - geeft tips aan akkerbouwers om biodiversiteit te benutten en te stimuleren. 
Dit is één van de 10 tipkaarten met maatregelen in de percelen, langs de akkerranden en op het erf. 
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