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Corona jaagt robotisering
van land- en tuinbouwaan
Vasco van der Boon
Amsterdam

Dehuidigepandemie zorgt voor een
doorbraak inde robotisering van land- en
tuinbouwwereldwijd, zeggenbank-
analisten, eenoctrooideskundigeeneen
marktonderzoeksbureau.Eindelijkkrij-
genwezedanecht: deaspergesteekrobot
endepaprikaplukrobot.

Het isvakergeroependatrobotsveelwerk
gaanovernemeninde land-entuinbouw.
Maarboerenziennudoorcoronadenood-
zaakomte investeren in robotisering van
hun productie. ‘Personeelsgebrek als ge-
volg van corona is de aanjager’ van deze
nieuwewereldwijde automatiseringsgolf
in de landbouw, schreven analisten van
ABNAmroinhunonlangsverschenenrap-
port Strijdomagrarische robotsbarst los.
‘Het aantal octrooiaanvragen voor ro-

bots inde land- en tuinbouw is afgelopen
halfjaarmet de helft toegenomen ten op-
zichte van voorgaande jaren’, zegt deNe-
derlandseoctrooispecialistRudiRiemens
vanEP&CPatentAttorneys.Alleenal inzijn
praktijkgaathetomeengolfvantientallen
nieuwe patentaanvragen voor agrarische
robots. ‘Van collega’s hoor ik hetzelfde’,
aldusRiemens.
Ook het Amerikaanse zakenblad For-

bes, deBritse Financial Times, en andere
buitenlandsemedia zien de initiatieven
voorrobotiseringtoenemen.HetIerseon-
derzoeksbureau Research and Markets
plakt er cijfers op: op de vleugels van de
covid-19-epidemie vervijfvoudigt de we-
reldwijde markt voor agrarische robots
de komende vijf jaar, tot $20,3mrd. ABN
Amro hanteert wat andere definities en
verwacht in de komende vijf jaar een ver-
dubbeling vandewereldwijde agrarische
robotmarkt, die op ditmoment een om-
vangvan€6,2mrdheeft. ‘Eengroeispurt’,
aldusdebank.
Waaromkan nu opeens wel, wat afge-

lopen jaren met horten en stoten bleef
hangen in een eeuwige belofte?Het ant-
woord is volgens Riemens ‘dat er zoveel
goedkopearbeidbeschikbaarwas’.Alleen
al inWest-Europa schakelt de landbouw
jaarlijks1,3miljoenseizoensarbeidersuit
Oost-Europa enAfrika in.
Met het oog op dat arbeidsreservoir

drong de Nederlandse landkoepel LTO
ieder voorjaar weer aan op toelating van
buitenlandse arbeiders om asperges te
stekenenaardbeienteplukken. Indatpa-
troonpastnaadloosdatzelfsbijpeperdure
technologischehoogstandjes,zoalsdege-
automatiseerdeverticaleboerderij vanFu-
tureCropsinPoeldijk,nogaltijd tientallen
arbeidskrachtenmetdehandpeterselieen
anderekruideninplasticbakjes inpakken.
Lockdowns en gesloten grenzen door

ABNAmro verwacht
dat de agrarische
robotmarkt in de
komende vijf jaar
zal verdubbelen

corona hebben de afhankelijkheid van
buitenlandsearbeidsmigrantenindeland-
bouw blootgelegd.Met de coronabrand-
haardenbij slachthuizenengroenten- en
fruitdistributeurs als harde wake-upcall.
‘Maar er waren ook aspergekwekers die
hunproductdit jaarnietmeeruitdegrond
kondenkrijgen’, vertelt Riemens.

‘Als de oogst staat te verpieteren enwe
ineencrisis verkeren,kunnendingenop-
eens heel snel gaandie eerdermoeizaam
gingen’, zegt Riemens. En zo kon het Ne-
derlandse bedrijf Cerescon afgelopen
maandenvoorheteersteencommercieel
draaiende aspergesteekrobot verkopen.
Vorigaspergeseizoenzeidieonderneming
nogdatderobotdetestfasenogsteedsniet
voorbijwas. ‘EentweedeNederlandseon-
derneming,AVL,brengtnuookeenasper-
gesteekrobotopdemarkt’, zegtRiemens.
‘Coronageeftbeidebedrijveneenforseim-
puls voor een verder versneldeuitrol.’

Een ander voorbeeld is de Sweeper, de
paprikaplukrobot waaraanWageningen
University&Researchsindstienjaarwerkt.
In 2012werd het eerste prototype getest
ensindsdienberichttenmediazo’nbeetje
jaarlijksdataanstondseenrobotallepapri-
ka’s zal oogsten.Maarhetbeloofde appa-
raat kwam er tot nog toe niet. ‘Ook daar

zounueendoorbraakkunnenzijn’,meldt
Riemens.VoorhetbedrijfSaiaAgrobotics
heeft EP&Ceenbladplukrobot geoctrooi-
eerd, zodat de Sweeper niet langermeer
door blad gehinderdwordt bij het identi-
ficeren vanplukrijpepaprika’s.

Vergelijkbare voorbeelden van recente
robotiseringen geeft Riemens van de to-
matenteelt, waar de autonoom rijdende
plantalyzer vanBergHortimotive zelf zijn
wegdoordekaszoekt,endecannabisteelt
in het buitenland, waar het Nederlandse
WPS vergaande automatisering verzorgt.
Als Riemens over de handmatige inpak-
arbeid in de volautomatische kas van Fu-
tureCrops hoort, biedt hij spontaan aan
deAmerikaanse-Israëlischefamilieachter
FutureCropsopWPS te attenderen.

Oogstrobots alsdeSweeperblijven vol-
gensABNAmro inNederlandeenuitzon-
dering.Depraktischebruikbaarheidkwa-
lificeertdebankals ‘weerbarstig’, vanwege
dekwetsbareoogsten.Hetgrootstegroei-
segmentwereldwijd zijn volgensdebank
drones, om te spuiten bijvoorbeeld. In
Nederlandisdatagrarischesoftware,waar
diemarkt volgens de analisten groeit van
de huidige €16mln naar €1155mln over
tien jaar. De totale Nederlandse agritech-
marktwordt danop€2,5mrdgeraamd.

Wageningen University & Researchwerkt sinds tien jaar aan de Sweeper, een
paprikaplukrobot. FOTO: GETTY

Door gebrek aan
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