
Werkpakket 1

Modellering

Lay-out en ontwerpeisen landbouwsysteem
Ambitie: Verbetering ecologie – verbetering bodem en 
mengteelten en vaste rijpaden. Door dimensionering van 
het landbouwsysteem. 
Het beste perspectief op bodemverdichting, reductie 
inputs, fysieke opbrengst, bouwplan en slagvaardigheid
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De systeemverandering
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2017 Literatuuronderzoek

 Rijpaden (CTF)
● Beperkt areaal in Europa CTF (± 50.000 ha)
● Veldstudies 5-30% meeropbrengst (CTF vs. RTF)
● Vaak niet kerende grondbewerking en CTF
● CTF verbetert bodemstructuur
● Lager brandstof verbruik gerapporteerd

 Mengteelten
● Onderzoek mengteelten in Europa graan en 

peulvruchten
● Mengteelten halen eigenlijk altijd hoger opbrengst
● Dit is vooral een randrij-effect
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2018 Literatuuronderzoek

 Strokenteelt (Dirk van Apeldoorn)
● 25% meeropbrengst
● 20-70% lagere ziektedruk
● Lagere infectiedruk in aardappelteelt
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2018 Ervaringen BASIS

 Bij ploegen lijken randrijen CTF aardappel (bio) ca 20% 
lager in opbrengst dan middelste ‘onbereden’ rijden.
 Bij NKG met en zonder woelen na voorgaande oogst 

verschillen genivelleerd. 
 Dijkvorming onder rijpad  zijwaartse verdichting
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2018 Studentenwerk

 Farm Technology studenten:
● 3 groepen, oogst/transport, plantverzorging, 

management
● 3 meter OBT, met 4 gewasstroken
● Biotechnologisch beste scenario

6



Modelverkenning

 Eerste analyse van effecten op economie, energie en 
arbeid
 3 bedrijfsopzetten; reguliere bedrijfsopzet én OBT:

● Onbereden beddenteelt op 1,50 meter
● Onbereden beddenteelt op 3,00 meter
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Uitdagingen

Weinig recente gegevens voor NL
Wat is er o.a. wel bekend voor rijpaden (Janssens, 1991):

● Brandstof: 10-15% reductie in dieselverbruik
● Aardappels: 10-15% hoger saldo

● Betere maatsortering, meer 35-50 mm
● Wintertarwe: -2-4% lager saldo
● Suikerbieten: 5-10% hoger saldo
● Zaaiuien: 7-19% hoger saldo

 Alles op bruto-oppervlakte
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Bedrijfsopzet

 Oppervlakte: bruto (112 ha)

 Bouwplan (gangbaar): Cons. (12,5%) en pootaardappels 
(12,5%), suikerbieten (25%), wintertarwe (25%), zaaiuien (12,5%) 
en winterpeen (12,5%)

 Mechanisatie:
● Regulier=alle bewerkingen met eigen mechanisatie 

(wel inhuur loonwerker)
● Onbereden BeddenTeelt (OBT)=geen loonwerker, 

maar delen van mechanisatie met andere OBT-
boeren
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Modelberekening

 OBT: 5% meeropbrengst en -5% energie
 Resultaat:
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Netto-
oppervl. 
(ha)

Bedrijfs-
resultaat

Arbeid Mech. 
kosten

Energie

Regulier 107 100% 100% 100% 100%

OBT 1,50 m 96 132% 127% 78% 118%

OBT 3,00 m 96 114% 114% 93% 137%



Eerste beeld berekeningen

(O.b.v +5% bruto-geldopbrengst en -5% minder energie, -10% oppervlakte)

 Opbrengst is sterk bepalend én mechanisatie kosten
 Rijpadenteelt/OBT is economisch relevant alternatief
 Kleinere mechanisatie = meer arbeidsuren
 Grotere mechanisatie = meer energie
 Kleinere mechanisatie = goedkoper als grote 

mechanisatie

 Veel is afhankelijk van de boer!
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Onderzoekspunten

 Knelpunt: 
● Intensieve bouwplannen in akkerbouw

 Onderzoekspunten 2019, o.a. op Field Lab: 
● Economische effecten strokenteelt
● Opbrengst effect voor relevante NL gewassen 
● Netto vs. bruto oppervlakte 
● Effecten van machinegewicht (dijkjes)
● Machine: gewichten, banden, bunkers
● Autonoom: kosten, energie en arbeid
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Vragen en 
opmerkingen?

Blijf op de hoogte: www.smaragd-smartfarming.nl
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