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Als een boer moet opgeven op welk perceel er wat gaande

is, dan komt daar al gauw een hoop papierwerk aan te pas.

De afgelopen tien jaar wisten de geo-informatici op Alterra

dat werk stap voor stap te versimpelen. En dat was niet

alleen een kwestie van informatica.

door Leo Klep

>Voor de jaarlijkse subsidieaanvraag in het kader van

de Mac Sharry-regeling moesten boeren ruim tien

jaar terug naar de plaatselijke kantoorboekhandel

om een topografische kaart met schaal 1 op 10 duizend te

kopen. Op deze kaarten – meestal op A0-formaat, een vier-

kante meter – tekenden ze dan in op welke arealen ze welk

gewas verbouwden en dat ging dan, al dan niet verknipt,

naar de Dienst Regelingen van het ministerie van LNV. 

Het is nu al nauwelijks meer voor te stellen dat ambtenaren

50 duizend van die kaarten op hun bureau kregen ter con-

trole. Een heidens karwei. Weliswaar is de gemiddelde

akker bekend als een genummerd topografisch perceel,

maar dat moest je op die kaarten allemaal maar zien terug

te vinden. Bovendien zijn er – vooral op zandgronden – vele

percelen waar wel tien of twintig boeren op kunnen zitten.

Om dat goed te kunnen controleren, moest je er dus twintig

dossiers bij pakken en al die ingetekende kaarten naast

elkaar leggen. Behalve voor dergelijke gerichte acties was

dit archief verder absoluut onhanteerbaar. Toen Brussel

‘Het printen moest dag en 
nacht doorgaan’
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begon aan te dringen op een betere verantwoording van de

subsidieaanvragen, kwam de Dienst Regelingen dan ook

bij de geo-informatici van het Staring Centrum, een voorlo-

per van Alterra, informeren of het allemaal niet wat handi-

ger en efficiënter kon.

Dat kon. In 1999 ontwierp de groep van Jaap van Os en

Henk Janssen een pilot, die later ook werd uitgevoerd. Het

idee was simpel. Op basis van hun opgave van het vorige

jaar kregen boeren voortaan gestandaardiseerde A3-kaar-

ten van hun percelen, waarop ze dan met een pen de actue-

le situatie zouden kunnen aangeven. Deze kaarten waren

zodanig geprepareerd dat de gegevens vervolgens vrij sim-

pel waren om te zetten in een digitaal geografisch informa-

tiesysteem (GIS). Een werkje dat verricht werd in India.

Het resultaat was een digitaal bestand, waar totalen per

gewas, maar ook eventuele hiaten of overlappingen auto-

matisch uit kwamen rollen. 

Voor de Dienst Regelingen moet dat een geweldige effi-

ciencysprong geweest zijn. Ook voor de boeren werd het

allemaal iets gemakkelijker. Ze hoefden geen kaarten meer

te kopen en kregen hun eigen situatie van het vorige jaar

kant en klaar in beeld. Vandaar de naam van het project:

Kaart op Maat. Het derde pluspunt was dat er voor overheid

en onderzoek een aanzienlijk toegankelijker databestand

ontstond. Of boeren die optimale registratie nou allemaal

zo leuk vonden, laten de onderzoekers in het midden.
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Janssen herinnert zich wel de verbijstering van een Nieuw-

Zeelandse collega: ‘Bij ons zou geen boer aan zoiets mee-

doen’.

De meest gedenkwaardige dagen van dit project lagen in de

aanloop van de Meitelling van 2000. Op 1 april moesten de

nieuwe kaarten op de deurmat van 50 duizend akkerbou-

wers liggen. Voor Kaart op Maat betekende dat gemiddeld

drie kaarten per boer, met een variatie van een tot tachtig,

in totaal pakweg 150 duizend kaarten. De onderzoekers

vonden het op zich al een hoogstandje om de percelen van

de boeren precies op een kaart te krijgen. Al verwachtten ze

niet dat het allemaal direct voor elkaar zou zijn. Uit cul-

tuurtechnische inventarisaties bij landinrichtingsprojec-

ten in het voorafgaande decennium, wisten ze dat het

gebruik van boerenland voor vijftig procent afwijkt van de

kadastrale gegevens die alleen het eigendom en een deel

van de langdurige pacht weergeven. Boeren blijken met

andere woorden behoorlijk creatief in het aan elkaar in

gebruik geven van grond in tijdelijke en losse constructies.

Bedrijven zijn dus verrassend verspreid en variabel. 

Op Alterra waren twintig uitzendkrachten aan het werk om

de kaarten, formulieren, toelichtende boekjes en bijgele-

verde pennen in enveloppen te krijgen die vervolgens let-

terlijk met vrachtwagens vol het pand verlieten. Een enorm

project. Speciale aandacht daarbij vergde het printen van

de 150 duizend kaarten plus 50 duizend persoonsgebon-

den formulieren. Men had op Alterra de beschikking over

een Xerox die vijf kaartjes per minuut kon printen. In prin-

cipe moest het daarmee allemaal binnen de tijd kunnen,

maar dan moest het printen wel dag en nacht doorgaan.

Natuurlijk zorgde de printerclub dat aan het einde van de

werkdag nog een extra kruiwagen papier werd ingereden en

natuurlijk werd het papier ook in het weekend en tegen het

nachtelijk uur bijgevuld. Maar het grootste gevaar bestond

toch uit nachtelijke storingen in het apparaat zelf. Dat kon

dubbele ellende geven: de kans bestond dat de aanvoer

van de variabele bestanden – ze waren voor elke gebruiker

weer anders – gewoon doorging. Dan was het achteraf een

heel gedoe om de zaak weer aan de praat te krijgen.

Vandaar dat op een vrijdagmiddag een bescheiden, als

hobbyistisch gekenschetst hoogstandje in elkaar werd

geknutseld: een infraroodoogje dat de papiertoevoer in de

gaten kon houden. Bij een storing werd de printer gereset

en als dat niet werkte ging er een sms’je naar een van de

medewerkers. Een nuttige ingreep bij een printer die nog

geen feedback uit zichzelf gaf.

In dezelfde periode moest bovendien een callcenter wor-

den ingericht. Hoeveel telefoontjes zouden er komen?

Eerst werd gedacht aan zes werkplekken. Uiteindelijk wer-

den dat er zestien. Dit aspect was bepaald een nieuwtje

voor de onderzoekers. Ze moesten de ingehuurde callcen-

termedewerkers duidelijk maken hoe het systeem werkte.

Die moesten om kunnen gaan met vragen als ‘Ik heb hier

een kaart die niet goed is want ik huur van het jaar grond

van iemand hier verderop’. De helpdeskmedewerkers

moesten dan met de persoon in kwestie uit kunnen zoeken

welk stuk land precies bedoeld werd. Maar ook dat lukte.

Nog nagenietend vertelt Henk Janssen over de eerste dag

dat het systeem live ging. Boeren die kaarten bijbestelden

die dan een half uur later ook daadwerkelijk handsfree op

De AID controleert in het veld of de 
percelen correct zijn ingetekend. 

Een voorbeeld van een Kaart op Maat: de juiste kaartuitsnede is
gecombineerd met de kaartlagen die voor de gekozen regeling van
belang zijn. 

Jaap van Os & Henk Janssen, geo-informatici
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de printer lagen, en precies zo dat het bedoelde perceel

ook geheel in beeld stond. ‘Als je dat dan allemaal ziet

functioneren, geeft dat wel een heerlijk gevoel.’

Dat eerste jaar waren er overigens zo’n 30 duizend nabe-

stellingen. Een bewijs dat er inderdaad veel flexibiliteit zit

in het grondgebruik. Maar waarschijnlijk ook een signaal

dat de boeren de kaarten wel handig vonden, voor aan de

muur of voor de loonwerker. Of wat te denken van iemand

die de hele loop van de IJssel nabestelde: iemand met veel

percelen langs de rivier of iemand met een boot? 

Het hoeft geen betoog dat dit Kaart op Maat-project

schreeuwde om verdere automatisering. Het proces van

digitaal naar papier naar digitaal was nog vrij omslachtig.

Aanvankelijk had men bij Alterra het idee om boeren een

cd’tje te gaan sturen waarop ze hun percelen direct digitaal

zouden kunnen invullen. Maar toen de Dienst Regelingen

een jaar later inderdaad om verdere digitalisering kwam

vragen, was de techniek alweer zodanig voortgeschreden

dat de geo-informatici het maken van een internet-GIS

aandurfden. KOM werd Interkom: Interactieve kaart op

maat. Daarmee zouden het printen en de Indiase tussen-

stap overbodig worden. Het grootste probleem – waarom

aanvankelijk ook aan een cd-rom werd gedacht – was dat

de programma’s van de grote GIS-leveranciers nogal traag

waren via internet. De gemiddelde boeren-pc wist dat nau-

welijks te trekken. Het eerste jaar slaagden dan ook maar

tweehonderd boeren erin om een digitale opgave te doen. 

En dus gingen de Alterratechneuten weer in een hok om

het systeem sneller en gebruiksvriendelijker te maken.

Daar kwam een applicatie uit die in 2003 technisch baan-

brekend mocht heten: het werkte met ‘voorgebakken’

kaartbeelden met perceelsinformatie, een methode die

later door onder andere Google Maps tot een succes werd

gemaakt. Maar zeker zo nieuw waren de inspanningen om

te zorgen dat zo’n 100 duizend boeren er gemakkelijk mee

om zouden kunnen gaan; het systeem was in de tussentijd

namelijk opgeschaald naar alle boeren. Daarom werd

onder andere een bedrijf ingeschakeld dat gespecialiseerd

was in gebruiksvriendelijke apparaten, en dat samen met

gebruikers en de ontwerpers heel basaal aan het werk ging.

Het resultaat was een applicatie zonder balken, menu’s,

extra opties en advanced properties, maar een systeem dat

zich aanpast aan wat de gebruiker aan het doen is en waar-

mee praktisch geen fouten te maken zijn. Dat leidde bin-

nen enkele jaren al tot duizenden gebruikers. 

Inmiddels heeft het ministerie het systeem geïntegreerd in

het bredere EGDI, de Elektronische Gecombineerde Data

Inwinning. Afgelopen jaar maakte al zeventig procent van

de boeren gebruik van deze elektronische mogelijkheid.

Dit succes was goed voor internationale prijzen; de eerste

GIS-applicatie met duizenden gebruikers die ook inder-

daad werkt.

Janssen en Van Os en hun mensen zijn daar nu niet meer

bij nodig. Die denken al weer na over nieuwe toepassingen.

Met een GPS op de tractor bij het zaaien en poten kan de

benodigde informatie nog sneller en nog directer worden

verzameld en doorgeleverd aan geïnteresseerde partijen.

Zo wordt Kaart op Maat uiteindelijk geo-informatie op

maat.

De pakketten staan klaar voor verzending, op 1 april moeten ze 
op de plaats van bestemming zijn. Vanaf 2001 is het drukken en
verzenden uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf.

<  Opgave via internet biedt voordelen voor de boer en
voor de Dienst Regelingen: de percelen van vorig jaar
staan al in beeld en bij het opgeven van percelen kun-
nen veel controles on line worden uitgevoerd,
waardoor er minder fouten in de aanvraag worden
gemaakt. 

Jaap van Os & Henk Janssen, geo-informatici
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