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Het mag weer
Na twee coronajaren mag het weer: Fede-
com opent de poorten van twee vakbeurzen, 
GroenTechniek Holland en AgroTechniek 
Holland! Dit jaar houden we deze tegelij-
kertijd, van 14 tot en met 17 september, elk 
op een eigen deel van het beursterrein. Op 
GroenTechniek Holland is een deel van het 
beursterrein bestemd voor demonstraties.
Met deze veranderde opzet is ons beurscon-
cept van de onestopshop flink uitgebreid. 
Onze bijna duizend leden, maar ook niet-
leden en beursbezoekers hebben aangegeven 
dat ze er weer aan toe zijn om elkaar echt te 
kunnen ontmoeten.
Uiteraard behouden beide beurzen hun 
eigen identiteit, zodat onze beide klantgroe-
pen zich thuis zullen voelen op hun eigen 
vakbeurs. Tussen de beide beurzen ligt een 
mixed zone, waarin machines en werktuigen 
van GTH én ATH staan en waar zowel GTH- 
als ATH-bezoekers mogen komen.
Het tegelijkertijd houden van GTH en ATH 
is organisatorisch efficiënter en leidt tot een 
lagere standhuur en synergie voor degenen 
die dubbel exposeren. Maar daarnaast past 
het ook bij onze vereniging om events samen 
te organiseren, want ons klantenlandschap 
is aan het veranderen. Tuin- en parkklanten 
maken de laatste jaren steeds vaker gebruik 
van grotere machines. Zeker de grote partijen 
beschikken vaak over groter materieel, zoals 
trekkers, bermschoners en andere machines. 

Ook het machinepark van mijn eigen bedrijf, 
GroeNoord Ag & Turf, ziet er heel anders uit 
dan tien jaar geleden.
Op hun beurt zijn agrarische klanten zich 
meer gaan toeleggen op beheer- of tuin- en 
parkactiviteiten. Zij kunnen hun grenzen 
verleggen door inspiratie op te doen bij fabri-
kanten en klanten uit de tuin- en parksector. 
Deze partijen zijn vooruitstrevend als het 
gaat om de energietransitie, wat tot uitdruk-
king komt in elektrische machines, elektrisch 
handgereedschap en de inzet van waterstof. 
Ook het verstandig omgaan met de natuur 
wordt gemeengoed, aangejaagd door bestek-
ken van vooral grotere gemeenten, met duur-
zame oplossingen als ecologisch bermbeheer 
of de inzaai van bloemenmengsels tot gevolg. 
Het is mooi dat onze klantgroepen van elkaar 
kunnen leren. De mixed zone biedt volop 
ruimte voor die kruisbestuiving.
Bij onze voorgaande vakbeursedities moch-
ten we duizenden scholieren en studenten 
verwelkomen en ook dit jaar nodigen we hen 
weer van harte uit om naar Biddinghuizen te 
komen. De jeugd is onze toekomst, iets waar 
Fedecom veel aandacht aan besteedt. In het 
kader van ons educatieve TIM-programma 
(waarbij TIM staat voor tech in motion) zijn 
informatiepakketten ontwikkeld om tech-
niek bij middelbare scholen onder de aan-
dacht te brengen. En gezien actuele kwesties 
als de stikstofproblemen zijn ook de politiek 

en beleidsmakers en beheerders van allerlei 
overheden van harte welkom op GTH en ATH.
Namens Fedecom wens ik alle exposanten 
en bezoekers enorm leerzame, inspirerende 
dagen toe op deze vernieuwde editie van de 
beurzen GroenTechniek Holland en Agro-
Techniek Holland.

Menko Boersma, voorzitter Fedecom
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WELKOM BIJ 
AGROTECHNIEK 
HOLLAND!
Dé grootste landbouwbeurs 
van Nederland

6e EDITIE VAN AGROTECHNIEK HOLLAND 
14 T/M 17 SEPTEMBER 2022
van 10.00-17.00 uur
IN BIDDINGHUIZEN

Welkom op de grootste beurs die Fedecom 
ooit gehouden heeft. Iedereen heeft weer zin 
om zich te laten zien, zich te informeren en te 
laten inspireren.
Talloze innovaties passeren de revue op deze 
beurs, op het gebied van techniek, efficiën-
tie, duurzaamheid en energietransitie. Denk 
bij dat laatste aan elektrische machines, 
waaronder trekkers, shovels, maaiers en 
handgereedschappen, aan oplossingen op 
het gebied van waterstof, en aan de enorm 
efficiënte brandstof ammoniak als geoogst 
bijproduct van mest. Kennissessies vinden 
plaats in speciale paviljoens.
GTH en ATH faciliteren exposanten om de 
stand van de groen- en agrotechnische ont-
wikkelingen te delen met zowel opdracht-
gevers als opdrachtnemers. Fedecom nodigt 
iedereen uit – ook de speciaal uitgenodigde 
medewerkers en adviseurs van het ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid 
– om het zero-emission-paviljoen te bezoe-
ken voor uitgebreide, diepgaande tekst en 
uitleg. Hier vindt een lezingenprogramma 
plaats dat rond duurzaamheid en energie-
transitie is opgezet.
Op de vakbeurzen laten we zien hoe de agro-
techniek zich laat inspireren door de vooruit-
strevendheid van de groentechniek op het 
gebied van de elektrificatie van machines en 
gereedschappen. Andersom vertonen we hoe 
de groentechniek veel opsteekt van de verre-
gaande ontwikkelingen van de agrotechniek 
als het gaat om het onttrekken van ammoni-
ak aan de veehouderij, een bijdrage aan het 
milieu.
De grote winst van het afgelopen decennium 
is dat er slim gewerkt wordt. In kennispavil-
joen Grenzeloos Innoveren voor de akker-
bouw en veehouderij komen innovatieve 
technieken voor mest, gewasbescherming en 
water aan bod waarmee de strengere regelge-
ving nu al behaald kan worden. Ook staat er 
op de beurs een stikstofwasser die vaste van 
de vloeibare mest scheidt. De ammoniak uit 

de vaste materie wordt gezuiverd, waardoor 
er 70 procent minder de lucht in gaat. Uit 
deze ammoniak wordt vervolgens vloeibare 
kunstmest gemaakt met een proces dat veel 
minder energie kost dan de productie van 
reguliere landbouwmest.
De agrotechniek is ook enorm vooruitstre-
vend bezig in de onkruidbestrijding. Als 
alternatief voor chemische gewasbescher-
mingsmiddelen worden er verscheidene 
oplossingen gezocht in de techniek. Zo 
bestaat er een zaaimachine die alle ingezaai-
de gewassen op een perceel, bijvoorbeeld 
80.000 bietenplanten op een hectare, stuk 
voor stuk registreert op zaadniveau en er 
gps-coördinaten aan verbindt. Mechanische 
onkruidbestrijders met camera’s die zijn 
gekoppeld aan het systeem weten van elk 
zaadje waar het staat en herkennen ook de in 
omvang groeiende gewassen die eruit voort-
komen. De camera’s werken aan de hand 
van een onkruidherkenningsprogramma. 
De mechanische onkruidbestrijders harken 
en schoffelen daardoor alleen rondom de 
gewassen. De foutkans is bijna nul en er is 
geen druppel herbicide meer nodig.
Fedecom gelooft dat innovatie de sectoren 
vooruithelpt en een grotere positieve bijdra-
ge levert dan alleen sanering. Daar gaat de 
sector voor! Een prettige beurs gewenst.

De grootste beurs ooit

Willem Bierema, 
beursdirecteur 
ATH en GTH
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Nog geen eenduidig 
antwoord op brandstof 
van de toekomst

zakelijk elektriciteit afkomstig uit zon-
nepanelen of windmolen. Maar er zijn 
ondernemers die kansen zien voor de 
productie van waterstof of andere ener-
giedragers. Denk daarbij aan ammoniak 
of mierenzuur.
Voor al deze technieken geldt dat een 
elektrische aandrijving vereist is omdat 
de brandstof in elektriciteit wordt omge-
zet door een brandstofcel. De ontwikke-
ling in deze aandrijftechniek gaat dus 
niet verloren. Het gebruik van biobrand-
stoffen als biomethaan uit mais of bio-
olie uit koolzaad speelt in Nederland een 
marginale rol. Het wordt het niet wense-
lijk geacht om voedsel in brandstof om 
te zetten. Bovendien ligt het saldo van 
de teelten vaak laag. Wat overblijft is 
de input van mest die wordt omgezet in 
methaan.

Klein aanbod
Het aanbod alternatieven van geves-
tigde fabrikanten is dun. Het blijft ook 
na vijftien jaar nog steeds bij prototy-
pes. New Holland biedt als een van de 
weinige al twee praktijkrijpe modellen 
aan. De T6.180 Methane – die rijdt op 
(bio)methaangas – en de H2 Dual Power. 
Laatstgenoemde is een hybridemodel 
van de T5.140, die 11,5 kilo waterstof in 
tanks op het dak meeneemt. Er wordt tot 

65 procent waterstof aan het brandstof-
mengsel toegevoegd. Daarnaast rijdt de 
trekker op diesel. New Holland ontwierp 
H2 Dual Power samen met aannemers-
bedrijf Jos Scholman. Ze verkopen het 
model via een joint venture. Ook bij col-
lega-aannemers in Nederland is de trek-
ker werkzaam. 
Op het boerenerf worden nu vooral 
minishovels en heftrucks elektrisch aan-
gedreven. Het Zwitserse Rigitrac werkt 
sinds 2018 aan een elektrische trekker. 
Op één acculading van de SKE40 (87 
pk) moet je volgens de fabrikant 4,5 tot 
6 uur kunnen werken. Een volledig elek-
trische trekker die je nu al kunt kopen 
in Nederland is de Farmtrac 25G met 25 
pk. Daarmee is hij vooral geschikt voor 
hoveniers.

Grote speler op komst?
Disruptie van de huidige markt komt 
misschien uit een onverwachte hoek, 
net zoals Tesla de autowereld revolutio-
neerde. Foxconn uit Taiwan, de grootste 
producent van computeronderdelen ter 
wereld, bouwt vanaf begin volgend jaar 
in het Amerikaanse Ohio de elektrische 
Monarch-trekker. Volgens de fabrikant 
moet je op de verwisselbare acculading 
10 uur kunnen rijden. De trekker levert 
maximaal 70 pk en kost ‘slechts’ 56.000 
euro. 
Voor de Europese markt zijn nog geen 
concrete plannen gemaakt. Eind vorig 
jaar sloot Monarch een deal met CNH, 
het moederbedrijf van New Holland, 
Case IH en Steyr. Grote kans dat de Tai-
wanese technologie uiteindelijk onder 
de motorkap van één van deze merken te 
vinden is.
Fendt zegt in 2024 met hun E100-elek-

S
inds de uitvinding van de die-
selmotor, in 1892 door Rudolf 
Diesel, zoeken collega-uitvin-
ders naar alternatieven. Een 

vergelijkbaar of beter alternatief laat 
nog altijd op zich wachten, ondanks de 
nadelen die diesel herbergt.
Waar hybride en volledig elektrische 
aandrijftechnologie in de autowereld al 
zo’n twintig jaar worden omarmt, is dat 
in de landbouw verre van het geval. De 
eisen van gebruikers liggen hoog. De 
trekker moet een wisselend vermogen 
over een lange periode bij hoge belas-
ting kunnen leveren. Daarbij mag de 
techniek geen gewicht toevoegen, moet 
het veilig zijn, praktisch in gebruik en 
bovenal goedkoop.
Alle innovaties ten spijt, ze sneuvelen 
allemaal op één of meerdere van boven-
staande punten. Kleine trekkers kunnen 
soms overweg met een volledig elektri-
sche oplossing. Bij een lage belasting 
en toepassingen buiten de landbouw is 
een accu waarmee drie of vier uur wordt 
gewerkt enigszins acceptabel. Voor een 
boer of loonwerker is dat niet het geval.

Eigen energievoorziening
Waar de agrarische sector bijzonder 
sterk in staat is de beschikbaarheid van 
hernieuwbare energie. Nu is dat hoofd-

Trekkers en landbouwmachines aandrijven met hernieuwbare en schone brandstoffen is in 

deze tijd misschien wel de grootste uitdaging voor fabrikanten en uitvinders. Een een-

duidig antwoord kan nu niet worden gegeven. Dit betekent echter niet dat het schort aan 

ontwikkeling, integendeel.

Nederland loopt voorop in de toepassing 
van waterstof bij landbouwtrekkers. H2 Dual 
Power levert een hybride oplossing die nu 
vooral voor de GWW-sector interessant is.

Agromec en ECE elektrificeren de popu-
laire Fendt 700 Vario-serie. Die werkt nu 
met een grote li-ion accu. In de toekomst 
ligt waterstof in het verschiet.

De Amerikaanse start-up Amogy trok veel 
aandacht met hun ammoniaktrekker. Wan-
neer amonniak eenvoudig op het boeren-
bedrijf kan worden geproduceerd heeft het 
misschien de beste kansen als alternatieve 
brandstof.

Tekst: Niels van der Boom Foto’s: Niels van der Boom, Leveranciers
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trotrekker op de markt te komen die in 
2017 werd gepresenteerd. Inmiddels 
experimenteert de fabrikant ook met een 
waterstofexemplaar, waarvan een proto-
type is gebouwd.

Waterstoftrekker in Nederland
Het marktaanbod waterstoftrekkers is 
nog dunner dan elektrische trekkers. Het 
Nederlandse E-OX biedt de EOX175 werk-
tuigdrager aan en loopt daarmee voorop 
in de markt. De E-OX is een doorontwik-
keling op de Multitooltrac, die in 2013 
werd bedacht en gebouwd. Het bleef bij 
een prototype en fabrikant MTT ging 
indertijd failliet.
De E-OX kan op 100 procent waterstof rij-
den, puur elektrisch of met een hybride 
systeem waarbij ook een diesel of motor 
op gas wordt ingebouwd. Het eerste 
waterstofexemplaar is in gebruik bij bio-
logisch landbouwbedrijf Stadsboerderij 
Almere. Op een nabijgelegen vuilnisbelt 
wordt daarvoor groene waterstof gepro-
duceerd met zonnepanelen.
Zoals genoemd is een andere waterstof-
ontwikkeling in ons land de H2 Dual 
Power, de omgebouwde New Holland-
trekker. Onder de grote fabrikanten blijft 

het verder opvallend stil. Recent maakte 
Kubota bekend ook aan een waterstof-
trekker te werken, maar het duurt nog 
zeker drie jaar voor deze op de markt 
komt. Het Japanse bedrijf mikt op een 
bescheiden motorvermogen van 50 tot 
100 pk, vooral gericht op de markt in 
eigen land. Een hindernis voor waterstof 
is het benodigd opslagvolume. Voor 90 
kilo waterstof zijn 25 flessen nodig en die 
ruimte is er niet op de trekker.

Elektrisch is opstap naar meer
Zoals gezegd hoeft het een het ander niet 
uit te sluiten. Een groot voordeel van 
waterstof is dat het rendement van de 
techniek hoger ligt dan die van een die-
selmotor. Afhankelijk van de brandstof-
celgrootte ligt het rendement op 50 tot 
60 procent, waar dat bij diesel op ruim 
40 procent blijft steken. 
De uitstoot van waterstof bestaat uit 
waterdamp en warmte. Emissiebeper-
king is de grootste winst. Daartegenover 
staat de fiks hogere prijs. Bijna 1 euro 
per kilowattuur tegenover 0,45 euro voor 
diesel en slechts 0,05 euro voor stroom. 
Met die gedachte in het hoofd ontwik-
kelden Electric Construction Equipment 

(ECE) – een dochterbedrijf van Staad 
Groep – en Fendt-importeur Agromec de 
Electric 700 Vario. 
ECE bouwt al langer Doosan-bouwma-
chines met een volledig elektrische aan-
drijving en pakte nu de populaire Fendt 
724 aan. In de fronthef hangt een power-
box. Daar zit een twee ton zware accu in 
met koeling en verwarming. Onder de 
motorkap ligt de 150 kilowatt-elektro-
motor en een bescheiden accu. Die is 
bedoeld om de trekker mee over het erf 
te rijden bij het wisselen van de accu’s. 
Een voordeel van de powerbox is dat je 
die ook voor andere toepassingen of als 
tijdelijke energieopslag kan gebruiken. 
Met de trekker richt Agromec zich hoofd-
zakelijk op de grond-, weg- en water-
bouw. Daar is nu al veel vraag naar 
emissieloos werken. De 3,5 uur werk-
tijd is voor de gebruikers overkomelijk 
en het voordeel van minder emissies is 
doorslaggevend. Inmiddels hebben een 
aantal bedrijven in zo’n trekker geïnves-
teerd. 

Subsidie niet voor hybride
Agromec koos bewust niet voor een 
hybride-oplossing, zoals de H2 Dual 

Power, vanwege het overheidsbeleid. 
Subsidies en fiscale voordelen zijn 
gericht op 100 procent elektrisch. Waar 
de auto-industrie eerst aantrekkelijk met 
hybrides kon rijden moet de zakelijke 
sector in één klap overschakelen.
Aannemers kunnen de hoge aanschaf-
kosten doorberekenen. Voor de land-
bouw is dat een stuk lastiger. Afnemers 
van melk, aardappelen, suikerbieten 
en meer moeten eerst concepten in de 
markt zetten met producten die met min-
der of geen emissies zijn geproduceerd. 
Dat vraagt tijd en het is de vraag of con-
sumenten bereid zijn deze meerprijs te 
betalen. 
Toch zijn er koplopers in de landbouw 
die kansen zien voor alternatieve brand-
stoffen. Vooral omdat ze op het eigen 
bedrijf stroom kunnen opwekken of zelf 
waterstof of methaangas kunnen produ-
ceren.
In de huidige markt kost het nog wel wat 
jaren voor de techniek voor alternatieve 
brandstoffen echt opkomst maakt. De 
techniek staat niet stil, maar het is uit-
eindelijk de financiële puzzel die bepaalt 
of een agrarisch ondernemer voldoende 
kansen ziet om te investeren. 

Waarom ammoniak (nog) niet het ei van Columbus is

De Amerikaanse start-up Amogy toonde dit 
jaar een John Deere-trekker die rijdt op pure 
ammoniak. De stof wordt daarvoor omgezet 
in waterstof. Het experimentele systeem is 
op een 195 pk John Deere 6195M gebouwd 
die nu 136 pk levert. Het prototype zorgde 
voor veel interesse wereldwijd. In Amerika 
wordt watervrije ammoniak grootschalig 
als goedkope meststof gebruikt. Ook in 
Nederland gebeurde dat vroeger. Omdat 
Amerikaanse boeren al over opslag be-
schikken kun je die infrastructuur benutten, 
is het idee. 
Het is niet nieuw om ammoniak als brand-

stof te gebruiken. In het verleden ging het 
meestal om een hybridevoertuig. Dat is de 
trekker van Amogy niet. Ammoniak mag dan 
eenvoudiger op te slaan zijn dan waterstof, 
het blijft gevaarlijk en dat is ook direct een 
groot nadeel. De productie vraagt veel 
energie.
Voorstanders zien voor Nederland kansen 
weggelegd wanneer ammoniak vanuit de 
veestapel kan worden gebruikt. De eerste 
praktijkrijpe ammoniaktrekker laat echter 
nog op zich wachten. Amogy hoopt dit jaar 
een groter model te tonen en gaat zich dan 
richten op vrachtwagens.
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ren van de uitstoot, verantwoord omgaan met 
gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest 
maar ook op afstappen van fossiele brandstof-
fen. In de groentechniek zie je dat driekwart 
van de nieuwe techniek gebruik maakt van 
een elektrische aandrijving. Niet alleen gras-
maaiers, ook het meeste handgereedschap.’

Hoe ziet het ontmoeten er concreet uit. Pro-
beert Fedecom politici en beleidsmakers 
actief naar Biddinghuizen te krijgen tijdens 
de beursdagen?
‘Dat is inderdaad het geval. Deze editie nodi-
gen we actief beleidsmakers uit van bijvoor-
beeld de ministeries van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en 
Waterstaat, en ook medewerkers van provin-
cies, gemeenten en waterschappen. Daar ligt 
de oplossing. Zij worden actief uitgenodigd 
om te kijken naar de laatste innovaties op het 
gebied van emissietechniek. Er zijn oplossin-
gen bij de vleet om de huidige problematiek 
aan te pakken.’

Betekent verbinding zoeken met de samen-
leving ook dat de ATH en GTH toegankelijk 
moet zijn voor burgers?
‘De beurs is toegankelijk voor burgers en we 
zien ook veel mensen komen die geen boer of 
hovenier zijn, maar vaak wel een relatie met 
de sector hebben. De beurs is en blijft pri-
mair het platform voor de klanten – agrariërs 
en groenbeheerders – en de aanbieders  –  
makers en leveranciers van machines en tech-
nieken – om met elkaar tot zakelijke afstem-
ming te komen.
‘We kiezen voor een gerichte aanpak door de 
juiste doelgroepen te trekken. Dat betekent 
aandacht vragen voor de technologische 
oplossingen en hoe ze kunnen worden inge-
zet. Met de beurs, bijvoorbeeld met een pavil-
joen Boer-Burger-Promotie, en vooral door 
media-aandacht leggen we de verbinding 
tussen de agro- en groensector en de samen-
leving. 
Wat we ook doen is studenten uitnodigen die 
bezig zijn met een technische of agrarische 
opleiding. Daarvoor heeft Fedecom, samen 
met roc’s, Tech in Motion (TIM) opgericht. Ook 
vmbo-scholen worden uitgenodigd. Tijdens 
vorige edities hebben we duizenden scholie-
ren ontvangen op zowel de AgroTechniek Hol-

De stikstofcrisis laat ook de vakbeurzen AgroTechniek Holland (ATH) en GroenTechniek 

Holland (GTH) niet onberoerd. Organisatie en deelnemers focussen op innovatie. ‘Er 

wordt beweerd dat bestaande technieken en innovatie niet de oplossing zijn, wij laten 

zien dat dit wel kan’, zegt Fedecom-directeur Gerard Heerink.

U werd in 2013 de eerste directeur van de 
nieuwgevormde brancheorganisatie Fede-
com, toen het Centraal Orgaan Mechani-
satiebedrijven (COM) en Federatie Agro-
techniek fuseerde. Bent u altijd betrokken 
geweest bij de beurzen?
‘De ATH, GTH en AgroTechniek Assen worden 
georganiseerd door Fedecom Fairs, een aparte 
werkmaatschappij van Fedecom. Zie het als 
een dienstverlening naar de Fedecom-leden, 
fabrikanten, importeurs en dealerbedrijven. 
Ik ben op de achtergrond nauw betrokken om 
de verbinding te leggen tussen de beursorga-
nisatie en Fedecom. Toen ik als directeur aan-
trad waren er al twee ATH’s georganiseerd. De 
GTH heb ik vanaf het begin meegemaakt. 
‘Ik heb me altijd sterk gemaakt voor een lande-
lijke presentatie van de agrarische en groen-
sector in ons land. De agrotechniek-branche 
levert structureel een significante bijdrage 
aan perspectief voor de agrarische- en groen-
sector in Nederland.  Als innovatiegedreven 
branche met bijna 16.500 medewerkers en een 
bruto-omzet van 5,5 miljard euro zijn wij ervan 
overtuigd dat onze diepgaande kennis van de 
sector ons in staat stelt (maatwerk)oplossin-
gen te bieden die zowel op individueel als op 
collectief vlak bijdragen aan de maatschap-
pelijke, economische en sociale positie van de 
agro- en groensector. Daarom ook organiseren 
we vakbeurzen als ATH en GTH’

Er zijn ook veel regionale vakbeurzen in ons 
land. Waarom is het zo belangrijk om een 
landelijk evenement te hebben?
‘Tijdens mijn bestuursperiode heeft een 
behoorlijke fragmentatie plaatsgevonden. Om 
alle hedendaagse en nieuwe technieken aan 
een breed publiek te presenteren is één lan-
delijk evenement vereist. Alleen zo kunnen 

‘ATH en GTH  
laten zien dat 
bestaande techniek 
en innovatie de 
emissieproblematiek 
kunnen oplossen’

Gerard Heerink, directeur Fedecom

Tekst: Niels van der Boom Foto: Fedecom

Innovaties geclusterd op paviljoens tijdens ATH

Voor het eerst worden de ATH en GTH gelijk-
tijdig op één beursterrein georganiseerd. 
Wel blijven beide sectoren gescheiden en 
zijn er twee toegangspoorten. Bezoekers 
kunnen beide beurzen met één ticket bezoe-
ken. Innovaties zijn op de ATH geclusterd op 
verschillende paviljoens. Zo is er het Zero 
Emissions Paviljoen, met tal van gereed-

schappen en werktuigen aangedreven door 
accu’s of waterstoftechniek. In het Gren-
zeloos Paviljoen worden actuele techno-
logische ontwikkelingen getoond die een 
oplossing bieden voor de regelgeving rond 
stikstof, mest, milieu en dierwelzijn. Hierbij 
wordt samengewerkt met de Nationale 
Proeftuin PrecisieLandbouw (NPPL).

bezoekers, ondernemers en medewerkers in 
land- en tuinbouw, groenbeheer, toelevering 
en dienstverlening een volledig beeld van de 
laatste stand van de techniek krijgen. Door 
het zien, ervaren en beleven van machines die 
het werk gemakkelijk maken. Tegelijkertijd is 
het een ontmoetingsplek voor alle spelers in 
de sector. De techniek is één, de ontmoeting is 
nog belangrijker. Dit jaar speelt dat meer dan 
ooit.’

U noemt fragmentatie van het beurstoneel. 
Toch is ook Fedecom regionaal actief met de 
AgroTechniek Assen. Is dat niet tegenstrij-
dig?
‘Het organiseren van de vakbeurs in Assen was 
in 2017 een noodgedwongen stap toen de oude 
organisatie niet verder kon gaan. Het landelijk 
platform is onze basis. We constateerden dat 
er regionaal een sterke behoefte was, vooral 
van regionale dealers in het noordoosten en 
die hebben we professioneel ingevuld. Een 
strategie om meer regionale beurzen te orga-
niseren is er niet.’

Elkaar ontmoeten en bijpraten over de 
stand van zaken en ontwikkelingen noemt 
u dit jaar belangrijker dan ooit. De stik-
stofproblematiek laat de vakbeurs dus niet 
koud?
‘Geregeld zien we in de media dat innovatie 
niet de oplossing is voor de huidige proble-
matiek. Dat wordt gevoed door een verkeerd 
beeld van de sector, denk ik. Maar weinig 
mensen buiten de landbouw weten welke 
hightechoplossingen er in de veehouderij – en 
ook andere sectoren – voorhanden zijn. Dat is 
niet allemaal toekomstmuziek, maar al in de 
praktijk toepasbaar. 
‘De technieken richten zich op het verminde-

land als de GroenTechniek Holland.’

Je zou tegenwoordig bijna vergeten dat de 
agrarische sector nog een grote uitdaging 
heeft; het vinden van personeel. Is het aan 
de ATH om te laten zien dat de landbouw- 
en groensector sexy genoeg is om in te wer-
ken?
‘Wil je als sector overeind blijven dan is toe-
komstperspectief vereist. Daar heb je talent 
voor nodig. Is die er niet, dan ben je ten dode 
opgeschreven. Gezamenlijk moeten we de 
landbouw- en groensector aantrekkelijk hou-
den en maken. Niet door er een sausje over-
heen te gooien maar van binnenuit. Bedrijven 
moeten er zelf aan werken. Jongeren willen 
vandaag de dag onderdeel uitmaken van een 
oplossing, niet van een probleem. Dat is de 
mindset. Als sector moeten we betrokken zijn 
en een goede en positieve uitstraling hebben 
en met zichtbare initiatieven aantrekkelijk 
zijn voor huidige en potentiële medewerkers’

Ik kan me voorstellen dat de bezoekers min-
der positief zijn vanwege de huidige situ-
atie. Hoe beoordelen uw leden dat?
‘Boeren zitten in een lastig parket en missen 
perspectief waardoor je verwarring, onrust en 
boosheid ziet. Hoe je het ook wendt of keert, 
er zit een enorm doorzettings- en incasse-
ringsvermogen in deze sector. Boeren zijn in 
de kern optimistisch en zakelijk nuchter. Het 
is de kurk waar de sector op drijft.  Het bete-
kent dat bezoekers geïnteresseerd blijven en 
zoeken naar technologische oplossingen.’

Na negen jaar wordt dit uw laatste beurs en 
draagt u de voorzittershamer over. Bent u 
zelf ook een techniekliefhebber?
‘Ik heb een achtergrond in de levensmiddelen-
technologie en werkte bij verschillende zuivel-
bedrijven. Met ijzer heb ik niet zoveel, met de 
functies van machines en digitale innovatie 
des te meer. Pas nu zie je hoe data over gewas-
sen en vee worden omgezet in oplossingen. 
In de melkveehouderij heeft de melkrobot 
deze ontwikkeling al jaren geleden ingezet. 
Autonoom werken gaat in een rap tempo. Dat 
wordt op dit moment vooral afgeremd door de 
belemmerende wet- en regelgeving. Tijdens de 
ATH en GTH zijn ook veel autonome machines 
te zien.’



Voor meer informatie, contacteer uw dichtstbijzijnde dealer
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De communicatie van robots met andere 
systemen zoals de uitwisselbaarheid van 
AB-lijnen, vraagt nog de nodige aandacht. 
Merken als Trimble en Topcon communi-
ceren AB-lijnen en taakkaarten via Esri 
Shape of ISO-XML. Andere merken werken 
met Google kml-software of GeoJSON.
Er is een sterke lobby voor één universele 
opensourcetaal voor autonome voertui-
gen, zoals isobus dat is voor trekkers en 
werktuigen. Mocht dat technische lukken 
dan blijven er ook belangen tegen zo’n 
protocol. Software is het hart van de ma-
chine en dat geven fabrikanten niet graag 
prijs. En dan hebben ze nog een belangrijk 
argument: protocollen staan de ontwikke-
ling van nieuwe mogelijkheden in de weg.

De innovatiekracht bij veldrobots is enorm 

en de ontwikkeling maakt grote stappen. 

Tegelijk zijn nog er veel haken en ogen 

aan de inzet ervan. Een uniforme commu-

nicatie, transport, de prijs en de verwach-

te meerwaarde blijven een thema.

motor. Topsnelheid is 20 kilometer per 
uur.
De AgXeed AgBot heeft een 156 pk 
Deutz-motor, een Cat III-hef, aftakas en 
hydrauliek. De robot lijkt veel op de een-
assige elektrische rupstrekker die John 
Deere in 2019 op de Agritechnica toonde, 
de Amerikaanse Amos en de versie van 
de Duitse fabrikant Horsch. 
De Horsch-veldrobot op rupsen trekt 
een 24-elementszaaimachine met grote 
voorraadtank. Voor de veiligheid moet er 
iemand bij blijven binnen een straal van 
600 meter.

Zaaien in Brazilië
Horsch bouwt ook aan een grote auto-
nome vierwielige werktuigdrager. Deze 
RO24G heeft geen cabine maar boven-
op twee zaadtanks en daar tussenin de 
motor en aandrijfunit. In het midden 
onder het frame hangt de zaaibalk in 
een parallellogram. Vier grote sturende 
wielen voor en achter de zaaibalk kun-
nen een kwartslag draaien om de machi-
ne te transporteren. De robot was op 22 
augustus druk met planten in Brazilië, 

Communicatie tussen systemenlaat directeur Philipp Horsch op twitter 
weten.  
Qua omvang kunnen deze veldrobots het 
dus opnemen tegen een trekker en ook 
gewoon met het traditionele machine-
park aan de slag. De belangstelling loopt 
nog niet hard van stapel. Alle machines 
zijn nog in ontwikkeling.
Omdat testen in het geheim lastig is en 
nieuwe fondsen en input in ideeën en 
potentiële kopers vaak welkom, demon-
streren de robotbouwers hun uitvin-
dingen regelmatig. Vooral het zonder 
belemmeringen kunnen testen, was voor 
Lely reden om de Exos-zomerstalvoede-
ringsrobot te introduceren maar nog niet 
te koop aan te bieden. Ook Lemken en 
Krone noemen deze reden om vroeg met 
hun VTE naar buiten te treden. De VTE 
wordt volgend jaar getest met schoffels 
van Steketee.

Forse prijzen
De prijzen voor een veldrobot zijn fors. 
De grootste AgXeed op rupsen kost onge-
veer 260.000 euro en een Naio Dino met 
schoffel grofweg 125.000 euro, Pixelfar-

V
eldrobots en autonome technie-
ken zijn niet meer weg te den-
ken op demo’s en beurzen. Het 
aantal start-ups dat een veldro-

bot ontwikkelt dijt elk jaar verder uit. De 
ontwikkelkracht is enorm en steun en 
fondsen zijn talrijk
In veel gevallen gaat het om een wiedro-
bot die repeterend werk doet in vooral 
hoog renderende gewassen. Bekende 
namen zijn de Odd.bott, Ekobot, Aigro, 
Trabotyx, Naïo, Hwodka met de Robotil-
ler, de Robot One van Pixelfarming en de 
AutoAgri. Veelal van partijen waar het 
vooral draait om kennis van software en 
informatietechnologie. 
Voor enkele van de voorbeelden is de 
robot slechts een voertuig dat een AB-
lijn volgt. Belangrijker is de planthe-
rkenningstechniek waarmee onkruid 
wordt gespot en vervolgens hoe deze 
wordt verwijderd.  Daar leggen onder 
andere de wiedunit van de Ekobot, de 
negen maaikoppen van de Robot One en 
de grijper van de Odd.Bott hun focus op. 

Autonome trekkers
Bij partijen uit de traditionele landbouw-
mechanisatie is de insteek meer om een 
trekkend autonoom voertuig te ontwik-
kelen. John Deere, Case IH, Gotrack 
(New Holland smalspoor) en Sabanto 
(Kubota en onlangs Fendt) ontwikkelden 
een autonome techniek om standaard-
trekkers te laten rijden. Eventueel wordt 
de cabine daarbij weggelaten.
Claas ging een samenwerking aan met 
AgXeed en SDF nam een meerderheids-
belang in Vitibot. Machinebouwers 
Krone, Lemken en Horsch ontwikkel-
den zelf een trekkend autonoom voer-
tuig. De VTE van Krone en Lemken staat 
op 650/65R38 banden, weegt 7,9 ton en 
haalt 230 pk uit een MTU-viercilinder 

Veldrobot zet grote stappen

Vooral in hoog renderende gewassen met veel repeterend werk kan een veldrobot snel tot meerwaarde zijn. 

Tekst en foto’s: Frits Huiden

De meeste robots zitten nog in een testfase. 
Dat staat aankoop nog vaak in de weg.

ming/RobotOne noemde eens 2 ton en 
de kleine Aigro kost tussen de 25.000 en 
30.000 euro.
De meerwaarde is gebaseerd op aan-
names in tijds- en arbeidsbesparing en 
flexibiliteit. Dat kan echter alleen bij 
een bedrijfszekere machine. Daarbij is 
transport voor robots een belemmering. 
Duidelijke regelgeving is er niet maar de 
robots mogen geen weg oversteken. Dat 
belemmert de capaciteit.
Robotprojecten kunnen ook fout lopen. 
De aspergeoogst-robot Cerescon was 
veelbelovend, had budget, toegewijde 
mensen, kopers, sleepte subsidie binnen 
en wilde binnen vijf jaar 150 robots bou-
wen. Afgelopen mei ging de fabrikant 
toch failliet. De eerste kopers zitten met 
een robot die niet doorontwikkeld wordt. 
Maar het kan ook anders. Zo doen HAK 
en Naïo goede zaken en ook AgXeed. 
Klanten voor laatst genoemde zijn voor-
al grote landbouwbedrijven in Duits-
land. Onlangs maakte het Nederlandse 
bedrijf bekend ook de Zwitserse en Fran-
se markt te betreden. 
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ABEMEC BV 2.17

ADLER-ARBEITSMASCHINEN GMBH & CO.KG 9.18

AERES HOGESCHOOL DRONTEN 4.21

AGRI W05

AGRI TRADER 6.11

AGRIFAC MACHINERY BV 3.25

AGRIMEDIA 5.13

AGRIO 1.18

AGROMEC 2.20

AGROPROMOPAVILJOEN 4.21

AHLMANN NEDERLAND BV 6.13

ALTRAD FORT BV 9.20

ANDREAS STIHL NV 9.02

ANDREAS STIHL NV TIMBERSPORTS V12

ARTHUR VERWOERD REEUWIJK 8.09

ATV-PARCOURS W06-1

ATWT EUROPE BV 9.25

AVANT MACHINERY NV 7.09

BBLEAP 3.11

BECO BV 3.24

BEUTECH-AGRO BV 4.20

BIE DE BOER 5.11

BOHNENKAMP BENELUX BV 5.23

BOERDERIJ / TREKKER 1.01

BOL I VAN STAVEREN BV 5.14

BOSCH BETON 6.07

BROMACH BV 2.21

C. VAN DER POLS EN ZN BV V11

CAMPEY TURF CARE SYSTEMS 9.03

CHD EEFTING LANDBOUWSPUITMACHINES BV 3.10

CNH INDUSTRIAL CASE IH & STEYR 3.01

COENDERS LOTTUM BV 2.05

CUELENAERE AGRICULTURAL EQUIPMENT BV 2.16

CUMELA V03

DABEKAUSEN BV 9.23

DE FACTORIJ 4.06

DE MOLEN BANDEN 7.18

DE SCHANS BV 6.19

DNL MACHINES & EQUIPMENT 2.26

DONDRS AGRIMARKETING 5.07

DUPORT BV 4.08

EARTHWAYTOOLS 9.19

EBERCA 3.22

ELAND MACHINES 1.06

ETESIA SAS 8.04

EUROGARDEN - ECHO & CRAMER BENELUX V08

EUROGRAB 8.12

EUROL BV 6.06

EUROPEAN TYRE DISTRIBUTORS B.V. 5.18

EVENHUIS GIETHOORN 6.17

FACOM 5.12

FALK BOUWSYSTEMEN BV 4.16

FARMSTORE BV 2.02

FEDECOM V05

FIRMA THOMAS 9.11

FLIEGL - LUDO PAUWELS BVBA 3.26

FORREZ NEDERLAND 6.10

FRANS VERVAET BV 1.03

FRISIAN MOTORS BV 5.09

FULLTANK 3.15

G.A. VAN DER WAAL TUIN- EN PARKMACHINES BV 8.13

GEBR. WESTSTRATE BV 6.01

GEDORE TECHNAG BV 4.14

GEERT-JAN DE KOK BV 7.23

GOLDSTONE EUROPE BV 9.12

GRANIT PARTS CV 6.09

GRIN SRL 8.10

GROENEVELD-BEKA 4.23

GROENEVELDT GRIJPERS BV 9.04

GROENOORD AG & TURF BV, JOHN DEERE, KRAAKMAN W04

GTJ GREEN TECHNOLOGY JANSSEN 7.10

GÜTTLER GMBH 2.13

HANSA-FLEX MOBIELE HYDRAULIEK SERVICE 1.10

HEFTRUCKCENTRUM POST 4.15

HERCO MACHINERY 8.02

HILLTIP 9.17

HISSINK & ZN 8.15

HOFSTEDE TIMMERMAN 8.13-1
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HOGERVORST SPRAYER SOLUTIONS 3.07

HOLARAS HOOPMAN MACHINES BV 3.08

HOMBURG HOLLAND 3.04

HUSQVARNA NEDERLAND BV W08

IMANTS BV 5.19

INTER-TECHNO BV 5.26

IRRIGATIONPARTS.EU BV 4.17

JCB NV 4.03

JEAN HEYBROEK BV V10

JO BEAU PRODUCTS BVBA 9.07

KAMPS DE WILD BV W03

KAWECO W02

KEMP MACHINES 3.20

KNEGT INTERNATIONAL 6.08

KNOLL BV 4.27

KOECKHOVEN.NET BV 4.26

KOTI INDUSTRIEEL EN TECHNISCH BORSTELWERK BV 9.16

KRONE W01

KROON-OIL BV 5.08

KRUSE OOTMARSUM BV 5.01

KUBOTA EUROPE S.A.S. 6.18

KVERNELAND GROUP BENELUX BV V01

LANDKRACHT AGRI BV 6.02

LANKHAAR TECHNIEK BV W10

LEMKEM NEDERLAND BV 1.26

LIMACH 7.16

LMC GENNEP BV 2.03

LOONSTRA & VAN DER WEIDE 3.17

LOZEMAN IMPORT W07

LTO NOORD V04-1

MASCHIO GASPARDO BENELUX BVBA 1.02

M. MULDER BV 6.04

MAKITA NEDERLAND BV 7.03

MAMMUT NEDERLAND 3.12

MANITOU BENELUX 4.07

MARIJSSE BVBA 1.07

MARS MACHINES 9.05

MASCHINENFABRIK KEMPER GMBH & CO. KG 2.15

MATADOR BV 7.08

MECHAN GROEP BV 2.01

MECLEAN 5.17

MEERMAN MACHINES BV 7.20

MERCEDES-BENZ TRUCKS NEDERLAND BV 7.12

MERLO BENELUX BY DE LILLE NV 5.24

MICHELIN NEDERLAND NV 4.04

MIDDELBOS BV IMPORT EN GROOTHANDEL 5.03

MILATI GRASS MACHINES BV 9.27

MOLCON INTERWHEELS NV 4.19

NB-ECOTECH 3.05

NEW HOLLAND 5.02

NEW HOLLAND V06

NEW HOLLAND COMPACT V07

NIMOS BV 9.15

NO LIMIT ECO WEED CONTROL 9.08

NOORD MACHINES BV 8.14

OUDE TREKKER EN MOTOREN VERENIGING 1.12

PELLENC 8.03

PERFECT - VAN WAMEL BV 4.05

PETER KRÖGER GMBH W04-1

PLOEGER MACHINES BV 1.17

POAH V04

POEL BOSBOUWARTIKELEN 9.21

POLARIS BENELUX 8.16

PON EQUIPMENT 9.14 

POSITEC BENELUX 7.05

RAMM BV 5.20

RAVEN EUROPE 3.09

REESINK AGRI 3.02

REIN DROST MACHINEHANDEL BV 7.01

RH3S 3.17-2

RMA BV 3.17-1

SAME DEUTZ-FAHR BENELUX 4.01

SCHÄFFER NEDERLAND BV 6.03

SCHEER MACHINES 8.06

SCHOUTEN MACHINES BV 6.05

SCHUITEMAKER MACHINES BV 4.29

SHERPA MINI-LOADERS / HANENBERG MATERIEEL 7.07

SHIBAURA EUROPE BV 9.01

SLOOTSMID MESTTECHNIEK BV 1.04

SMITS BV 4.25

SOLIS NEDERLAND - AGRIXPERT B.V. W09

S-S ENGINERING BV 5.05

STIERMAN DE LEEUW BV 7.22

STOKVIS EQUIPMENT 3.03

TBL TECHNIEK 1.05

TEEJET TECHNOLOGIES 3.13

TIM V05-2

TOBROCO-GIANT 6.21

TRACTORBUMPER.COM 3.16

TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS 4.28

TRIOLIET BV 3.23

TROOSTWIJK AUCTIONS BV 5.10

UFKES GREENTEC 7.02

UNIVÉ VERZEKERINGEN 2.14

VA-KEUR V05-1

VAN DER HAEGHE BV 8.01

VAN DYCK MARCEL BELGIUM NV 7.15

VAN GEMEREN MECHANISATIE BV 3.32

VAN GINKEL MACHINES BV 4.30

VAN LENGERICH BENELUX - BVL 3.21

VAN MEER TRADING - SMS NEDERLAND 1.09

VAN OMMEREN MACHINES BV 2.04

VANTAGE AGROMETIUS 3.19

VECTOR MACHINES BV W06

VELDHUIZEN BV 7.04

VERKOOPKANTOOR ZONNA BV V02

VHM MACHINERY 1.15

VLAMING GROEP BV 5.21

VREDESTEIN 5.04

VREDO DODEWAARD BV 5.25

WEED CONTROL BV 9.06

WELLINK EQUIPMENT 7.21

WIEJELO EQUIPMENT BV 2.12

WIM VAN BREDA BV 4.02

WINGSSPRAYER BV 3.14

WOOD-MIZER NEDERLAND 9.09

Z.G.A.N. PAVILJOEN 6.12

ZHE TRADING BV - BSC NEDERLAND 7.11

ZONDERLAND MACHINEHANDEL BV 1.20

ZUID WEST BANDEN 2.09

ZUIDBERG FRONTLINE SYSTEMS 4.09
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Gezien de verdergaande eisen om 
Gewasbeschermingsmiddelen te 
reduceren ontwikkelde Wings-
sprayer de DW.

Wingssprayer Spray Solutions 
ontwikkelde de DW om verder-
gaande efficiënte van de ingezette 
middelen te verbeteren. Wings-
sprayer gebruikte al steeds kleine 
druppels en weinig water en dat 
werk zeer efficiënt in de praktijk. 
Door de rijwind (lucht) te gebruiken die door de gebogen DW 
naar beneden achter de spuitdop langs naar het gewas wordt 
gedwongen ontsnapt er geen druppel meer naar het milieu. 
Druppels en damp worden naar het gewas gedwongen en al-
les werkt onafhankelijk van de rijsnelheid. Harder rijden geeft 
automatisch meer luchtstroom naar beneden. Dit vereist dus 
geen extra instellingen of handelingen van de gebruiker. Kleine 

- 80% Middelreductie
- 99% Driftreductie
Wingssprayer Small Line Sprayer (SLS)

Alle doppen kunnen voor normaal volvelds spuitwerk gebruikt worden
9 x 8 1/3 = 75cm
6 x 8 1/3 = 50cm
4 x 8 1/3 = 33 1/3cm
3 x 8 1/3 = 25cm
Elke 3e, 4e, 6e of 9e dop;
De locaties van de rode doppen geschikst voor bandspuiten (Rijen spuiten)
Doppen allen individueel afsluitbaar

Ophangkoker

Verbrede Spoiler

5-voudige dop keuze

81/3cm 81/3cm 81/3cm 81/3cm 81/3cm 81/3cm

Stand

3.14

Wingssprayer DW de Dubbele Wing

druppels rollen ook minder snel van het blad en eisen geen 
extra toevoegingen zoals hechters en uitvloeiers. Dit voorkomt 
afrol van de bladeren naar het grondwater of afspoeling bij 
zware hoosbuien waar NL steeds meer last van krijgt.  

Hogere efficiëntie helpt soms al 50% bij middelen reductie.

Wingssprayer rijenspuit; de  SLS 
(Small Line Sprayer)

80% minder GBM? Het kan nu al!

Gezien de verdergaande eisen om Gewasbeschermingsmid-
delen te reduceren ontwikkelde Wingssprayer Spray Solutions 
een rijenspuit waar je op elke rijafstand kunt spuiten. Rijen-
spuiten en schoffelen of eggen zijn nooit een goede combinatie 
omdat als het goed vochtig is het onkruid direct weer aangroeit 
of bij droog weer er stof dwarrelt op het onkruid in de rij en 
waarbij het middel zich bind aan de organische stof.

Wingssprayer haalde al 99% driftreductie maar met de SLS kan 
men ook nog eens 80 % middel besparen. Dit kan door telkens 
doppen op een meervoud van 8  1/3 cm te monteren. Elke 4de 
dop is 25 cm en dan 5 cm spuiten is 80% middelbesparing. 
Bij bieten op 50cm en 10 cm breed spuiten geeft 80% middel 
besparing op aardappelen op 75 cm 15 cm breed spuiten geeft 
ook een besparing van 80% van het te spuiten oppervlak, een 
interessante reductie.

Rijafstanden in deze uitvoering zijn: 8 1/3 cm, 16 2/3 cm, 25cm, 
37,5cm, 50cm, 66 2/3 cm en 75 cm. 80% middelen besparen 
met de Wingssprayer rijenspuit het kan! 

Wingssprayer haalde al 99% driftreductie en met 
soms wel tot 50% hogere efficiëntie van dure mid-
delen door de Wingssprayer techniek; is daarmee 

de oplossing om te voldoen aan de eisen voor middelenreduc-
tiedoelen van 50% die over een klein aantal jaren bereikt moet 
zijn. 

Pootgoed spuiten  tegen onkruiden, de eerste olie- en 
Phythofthora bespuiten met 80 % minder middel is een stevige 
garantie om de gestelde doelen te halen. 

Elke druppel telde al 10 jaar voor Wingssprayer, nu gaat elke kg 
middel ook meetellen. 

www.wingssprayer.com | Tel. 06-53226920
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En de winnaar van de Bronzen Sikkel is…

De Müthing Coverseeder, inzen-
ding van GTJ Trading maakt de 
verwerking van gewasresten na 
de oogst en het aanbrengen en 
afdekken van zaden voor groenbe-
mesting in één bewerking mogelijk 
zonder voorafgaande grondbe-
werking. 
Door direct te zaaien na de oogst en zonder voorafgaande grondbe-
werking, levert tijdswinst op. Dit biedt de mogelijkheid tot vroege groei 
en maximaal gebruik van vanggewassen. De Müthing Coverseeder 
zorgt naast het zaaien voor een beschermende bodembedekking met 
organisch materiaal. De mulchlaag boven de grond voorkomt de hoge 
nutriëntenbehoefte omdat de organische stof niet in de bodem wordt 
gemengd en langzamer verteert. De mulchlaag bedekt en beschermt 
de bodem ook totdat het vanggewas het overneemt. Verdamping en 
erosie worden daardoor tot een minimum beperkt.

Verwerken gewasresten en zaaien in één bewerking

Pudama van de Kverneland Group Benelux staat voor systema-
tisch en gericht toedienen van kunstmest tijdens het zaaien van 
mais. Pudama maakt het mogelijk mais nauwkeurig te zaaien met 
een specifieke toediening van startmeststoffen precies onder het 
zaadje. Exact daar waar het nodig is.
Het Pudama-voordeel van een gerichte puntbemesting dichtbij de 
gezaaide zaden in plaats van een conventionele volveldse rijenbe-
mesting geeft een betere opname van meststoffen. Dit vermindert 
de benodigde hoeveelheid startmeststof tussen de maisrijen. Ook 

vermindert de uitspoeling van nitraat en fosfaat naar het oppervlaktewater. Volgens onderzoek kan met 
Pudama bij behoud van een gelijk opbrengstpotentieel minstens 25 procent van de startmeststof wordt 
bespaard in vergelijking met de conventionele maisteelt. 

Puntbemesting bij zaaien mais

De Manual VRA van Teejet helpt telers met rijen- en beddenteelt 
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verder terug te 
dringen. Het is een nieuwe functie voor de DynaJet, het PWM-
systeem (pulsbreedtemodulatie) voor de precisiespuittechniek 
van Teejet om te komen tot een driftreductie van 90 procent. 
De Manual VRA-functie is een aanvulling op de precisietech-
nieken die DynaJet al gebruikt. Met de nieuwe functie kan de 
landbouwer precies bepalen welke dosering er per rij of per bed 
wordt toegediend. Tussenliggende rijen kunnen dan bijvoor-
beeld met een lagere dosering worden bespoten. Zodoende 
wordt er flink bespaard op gebruik van gewasbeschermings-
middelen. 

De SGWM-PB-precisiebemesters zijn ook geschikt voor aanwenden 
van natuurlijke kunstmestvervangers zoals mineralenconcentraat en 
lagere giften drijfmest. Deze nieuwe serie bemesters van Slootsmid 
Mesttechniek hebben de mogelijkheid om van 4.000 tot 30.000 liter 
per hectare te doseren. 
De SGWM-PB-bemesters beschikken over een uniek verdeelsysteem. 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Slootsmid Exact-miniverdelers. 
De bemesters zijn leverbaar in werkbreedtes van 7,5 tot 12 meter. De 
toenemende vraag naar een machine die zowel mineralenconcen-
traat als lage giften drijfmest kan verwerken, deed Slootsmid beslui-
ten de bemester te ontwikkelen. De machines zijn in verschillende 
prototypen en op verschillende bodemsoorten in de praktijk getest. 

Trekker op biomethaan

De New Holland T6.180 Methane Power is de eerste productietrekker waarvan de 
motor op een alternatieve brandstof loopt, namelijk biomethaan. De Methane 
Power levert precies hetzelfde vermogen als zijn dieselbroer: 175 pk en 730 newton-
meter koppel uit een zescilindermotor met 6,7 liter inhoud. De verschillen tussen de 
gasmotor en een dieselmotor zijn opvallend: geen dieselfilters meer, geen Ad-Blue, 
geen uitlaatgasnabehandeling meer. 
Dit heeft invloed op de gebruikskosten die zo’n 30 procent lager liggen zonder dat 
het ten koste gaat van prestaties en bedrijfszekerheid. Er zijn wel bougies die om 
600 bedrijfsuren vervangen moeten worden. Het biomethaan kan ook gewonnen 
worden op de boerderij zelf en is dan aanmerkelijk goedkoper dan de hedendaagse 
traditionele brandstoffen.

Effectief elektrisch loofdoden

Nucrop, de inzending van Kamps De Wild, is een revolutionaire manier 
van loofdoding zonder chemie. Door het gebruik van een geleidende 
vloeistof (Volt.fuel) en vervolgens elektrische stroom (Volt.apply) wordt 
het behandelde loof in één werkgang gedood. Het afsterven verloopt 
ook sneller dan bij de chemische methode.
De loofdoding zet vrijwel onmiddellijk na inzet van Nucrop in. Het is 
gewasveilig en duurzaam. Die combinatie van voordelen maakt Nucrop 
tot een gamechanger op gebied van loofdoding. 

Onkruid bestrijden door toppen weg te halen

De onkruidverzamelaar Zürn Top Cut Collect van inzender Homburg 
Holland maait de onkruidtoppen af boven de gewassen en verzamelt 
het materiaal dat de onkruidzaden bevat. Wetenschappelijke studies 
tonen aan dat tot wel 40 procent van de onkruidzaden wordt afgestoten 
voor de oogst. Het is daarom effectief om dit onkruid voor de oogst af te 
snijden en de bovenkant te verzamelen. Hierdoor wordt de onkruidcy-
clus onderbroken. 
De Zürn Top Cut Collect maait gewasstengels die boven het cultuur-
gewas uitsteken af en verzamelt ze. Zo voorkomt de maaier dat het 
onkruidzaad leidt tot een steeds grotere plaag. De machine werkt met 
een dubbele messenbalk en een haspel brengt de afgemaaide stengels 
op een transportband en zo in een opvangbak. Afhankelijk van de werk-
breedte is de capaciteit tussen 9 en 18 hectare per uur. De Top Cut Col-

lect is vooral sterk bij het bestrijden van 
resistent grasonkruid zoals duist (zwart 
gras), windhalm, wilde haver en raai-
gras. Bovendien kan de aanpak effectief 
zijn bij wortelgewassen die enige tijd 
nodig hebben om de ‘luifel’ te sluiten.

Emissievrij spuiten

Spuiten met nulemissie door gebruik te maken van windsensoren, rekening te hou-
den met hoogrisicogebieden en perceelsgrenzen. Het basisprincipe van LeapZero, 
van spuitsysteemontwikkelaar Bbleap, is dat druppels niet tegen de wind in kunnen 
waaien. Het systeem berekent precies waar een druppel landt nadat het de dop 
verlaat. Basis daarvoor is het meten de windrichting, windkracht en de rijsnelheid 
aan beide kanten van de boom. 
Het resultaat is een vector die elk druppeltje in een bepaalde richting op een 
bepaalde plek brengt. LeapZero gebruikt de informatie om de juiste dop op de 
juiste plek te openen. Combineer dit met depositiemodellen en verschillende 
driftreductieniveaus en het systeem weet exact waar je wel en niet kunt spuiten. Zo 
kan de teler voor de beste spuittechniek kiezen en tegelijkertijd nulemissie en/of de 
verplichte driftreductie behalen. 

Volledig elektrische trekker

De Agromec 700 Vario Electric is 
een volledig elektrische trekker 
van meer dan 200 pk, met mini-
male impact op het voertuig en 
voortgebouwd op bewezen tech-
niek. In de basis maakt Agromec 

gebruik van een Fendt 718 van de nieuwste generatie. Door de Vario 
te behouden is de elektrische trekker gebouwd zonder fundamentele 
aanpassingen aan het basismodel. 
Door op innovatieve wijze om te gaan met accu’s is eWen vernieuwende 
werkwijze bedacht ten opzichte van huidige elektrische machines. Dit 
is erkend door een patentaanvraag, waarbij uit internationaal onder-
zoek is gebleken dat het concept op minimaal vijf punten innovatief is. 
Belangrijk is dat de trekker inzetbaar is terwijl een accupakket zelfstan-
dig wordt geladen. Dat zorgt voor een hogere machine-inzetbaarheid. 
Daarbij bepaalt de gebruiker zelf hoeveel accu’s per dag of seizoen 
worden ingezet, wat leidt tot gewichts- en kostenbesparing.

Spuitmachine reageert direct op wisselend weer

Het AtmosAdaptivePlus-systeem van Agrifac is het antwoord op snel 
veranderende weersomstandigheden. Met dit geïntegreerde weer-
station past de Agrifac-veldspuit zich automatisch aan op de lokale 
elementen. Door dynamische spuitinstellingen, worden alle momenten 
en middelen effectiever benut.
Iedere seconde meet het Atmos-AdaptivePlus-systeem de temperatuur, 
luchtvochtigheid, windkracht en windrichting. Verder berekent  
AtmosAdaptivePlus de Delta T, het verdampingsniveau van het gewas-
beschermingsmiddel onder invloed van luchtvochtigheid en tempera-
tuur. Hierdoor houdt het systeem te allen tijde automatisch de juiste 
druppelgrootte en spuitdruk voor een optimale middelbedekking.

Op AgroTechniek Holland lance-

ren fabrikanten, importeurs en 

dealers primeurs voor boeren, 

loonwerkers en groenprofes-

sionals. Een vakjury beoordeelt 

in welke mate de innovaties 

vernieuwend en onderscheidend 

zijn. De meest opvallende noviteit 

wordt op ATH bekroond met de 

innovatieprijs Bronzen Sikkel. 

Voor de prijs zijn tien innovaties 

genomineerd, op de eerste beurs-

dag worden de winnaars bekend 

gemaakt. Een overzicht van de 

nominaties.

Dosering per rij of bed te bepalen

Bemester ook geschikt voor kunstmestvervangers



Maschio Gaspardo Benelux bvba

Bergstraat 36 b - 3945 Ham tel. : +32 11 45 07 20 
Henk Hoogeboom +31 (0) 6 83238578 

e-mail: info@maschio-benelux.com 
www.maschio-gaspardo-benelux.com

Kom ons bezoeken op ATH stand 1.02

Drago Dama (DAMA DC)
Ontdek onze netto prijzen op de 

graanzaaicombinaties

Chrono 512-8
Variabele rijafstand

Chrono element
snelzaaien met behulp nieuw Chrono element

PRIMEUR:

Bufalo versnipperaar

Biofrees SC-pro
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De GroenTechniek Holland wordt 

gekoppeld aan de AgroTechniek 

Holland gehouden. Ook bij de GTH 

is een prijs te winnen voor de meest 

innovatieve primeur, het Gouden 

Klavertje Vier. Wie de winnaar 

is, wordt op de eerste beursdag 

bekendgemaakt, maar hier alvast de 

tien genomineerde inzendingen van 

fabrikanten, importeurs en dealers 

in de groentechniek.

Tien kandidaten voor het Gouden Klavertje Vier

Emissievrije rotorversnipperaars.

Eenvoud en lage kosten bij elektrische trekkers

De elektrische Knegt-
trekkers worden ge-
bouwd op de platforms 
van de 30 pk- en 40 
pk- dieselmodellen van 
Knegt International. Bij 
de ontwikkeling stonden 
eenvoud, betrouwbaar-
heid en duurzaamheid 
centraal. Zo is de volledige aandrijflijn afkomstig van de dieselmodel-
len. Dit maakt onderhoud en eventuele reparaties aan deze trekkers 
eenvoudig en voordelig. De accu en elektromotoren zijn onderhouds-
vrij. 
De elektrische trekker is emissievrij is, veroorzaakt geen geluidsover-
last en heeft lage onderhoudskosten.  Bovendien zijn de trekkers ster-
ker dan de dieselversie. Door de twee elektromotoren  – hydrauliek en 
aandrijving zijn gescheiden – wordt de belasting afgestemd op het 
type werk. Aanschaf is fiscaal aantrekkelijk voor ondernemers. Door 
het energie-recovery-systeem, kunnen ondernemers naast de fiscale 
voordelen van MIA en Vamil ook profiteren van EIA. 

Robot voor onkruidbestrijding

De gps-gestuurde Violette van Natuition – een inzending van Milati 
Grass Machines – lokaliseert via de camera onkruid met een penwortel. 
Vervolgens verwijdert de robot de plant nauwkeurig op een mechani-
sche manier. 
Autonoom en mechanisch onkruid verwijderen is een ideale oplossing 
voor het onderhouden van sportvelden voor gemeenten, fieldmanagers 
en aannemers. Mechanisch onkruidbestrijding is milieuvriendelijk en 
maakt geen gebruik van schadelijke producten. De Violette verwijdert 
het onkruid met wortel en al. 

Sportvelden belijnen met gps en laser

Autonome werktuigdrager voor grasonderhoud

De RoviMo-werktuigdrager is een computergestuurde, autonome, multifunctionele machine. De werktuigdrager  
– een inzending van Milati Grass Machines  – voert verschillende werkzaamheden in de professionele gazonver-
zorging autonoom, elektrisch, stil en precies uit. Zo kan er bijvoorbeeld een roterende maaimodule gemonteerd 
worden. Het kooimaaiersysteem is geschikt voor gebruik op grote groenzones. De machine kan op aanvraag 
maaien met het patroon volgens UEFA/FIFA richtlijnen.
Afhankelijk van de uitrusting en de omgevingsomstandigheden kan de robot een gebied tot 21.000 vierkante 
meter in 12 uur per dag maaien. De voorwielen worden individueel bediend en het achterwiel maakt manoeuvreren 
in krappe bochten mogelijk dankzij de zwenkas. De besturing is speciaal ontworpen om geen beschadigingen en 
zodoende ook geen sporen na te laten op een sportveld. 

Elektrische onkruidbestrijding aan maaiarm

De bomen om sportvelden zijn fijn voor fans, maar slecht voor de gps-
ontvangst. Dat speelt vaak parten bij automatische apparaten voor 
belijning van sportvelden.  
Als dit speelt kan de Swozi cart pro push – een inzending van Milati 
Grass Machines  – worden uitgerust met een lasertracker. De machine 
is dan voorbereid om ook bij wegvallen van het gps-signaal mil-
limeter nauwkeurig te belijnen. De naadloze gegevensintegratie 
tussen gps en lasertracker zorgt onder alle omstandigheden voor de 
gewenste belijning.  

Snoeischaar stopt bij contact met hand

Het Activ’Security-snijbeveiligingssysteem van de Pellenc-snoei-
schaar is gepatenteerd. Het systeem activeert een onmiddellijke stop 
van het mes bij contact met de vinger of hand, met of zonder de Pel-
lenc comfort- of vegetationhandschoen. 
Totale veiligheid bieden 
aan de gebruiker is het 
doel van het Activ’Security-
systeem. Het werkt dankzij 
de natuurlijke bio-impe-
dantie, of geleidende lus, 
van het menselijk lichaam 
in alle weersomstandig-
heden en zelfs in extreme 
omstandigheden. 

Autonome maaier voor ruw terrein

Een maaier voor ruw terrein die autonoom werkt. Dat is een innovatie 
van Vector Machines. De machine is in eerste instantie ontwikkeld 
voor maaiwerk buiten golfbanen en sportvelden.
De laag gebouwde machine maakt gebruik van de modernste technie-
ken op het gebied van GNSS/RTK in combinatie met Lidar. Door deze 
combinatie is het mogelijk de machine ook autonoom te laten werken 
in zonneparken en op andere locaties waar satellietverbinding niet 
altijd constant aanwezig is.  

De inzending van C. 
van der Pols en Zn is 
een serie de emissie-
vrije rotorversnippe-
raars van TS Industrie 
met een capaciteit van 
16 tot 19 centimeter.  
De focus ligt op de ge-
bruiker, bruikbaarheid, 
prestaties en de capa-

citeit van de batterijen. De eerst twee modellen kunnen tot één dag 
werken op een opgeladen batterij, het derde model tot twee dagen. 
Dankzij de modulaire opbouw en de veilige LPF-batterijtechnologie 
kunnen de e-modellen eenvoudig worden opgeladen met 230 V of 
optioneel 380 V.  Daarbij voldoet een standaard stopcontact. 
Het koppel is onmiddellijk beschikbaar. Extra functies zorgen ervoor 
dat batterijstroom wordt bespaard als deze niet nodig is. Ook kan het 
vermogen worden aangepast aan het te hakken materiaal. 

De Vredo Fluid Feeder brengt vloeistoffen bijvoorbeeld 
voor biologische bestrijding of vloeibare stimulanten in de 
bodem. Het dubbelschijvensysteem injecteert de vloeistof 
direct in de wortelzone.
De machine kan onder andere gebruikt worden om scha-
delijke insectenlarven te bestrijden met nematoden. Voor 
het beste effect moeten de nematoden zo dicht mogelijk bij 
de larven gebracht worden. Ook mogen nematoden niet in 
aanraking komen met UV-licht.

Elektrische schijvenversnipperaar

De vernieuwde 175 Mobile E-ZE schijvenversnipperaar is de inzending 
van Hissink. De versnipperaar is het vervolg op de eerste generatie 
elektrische versnipperaars van TP. Met meer bedieningsgemak kunnen 
gebruikers hout tot een diameter van 175 millimeter versnipperen.  
De versnipperaar is voorzien van een modulair accupakket, leverbaar 
in een 195, 260 of 325 ampère uitvoering en maakt een arbeidstijd tot 
5 uur mogelijk. De 175 Mobile E-ZE is ook voorzien van de nieuwe TP 
Pilot+ no-stress-bediening. Hiermee wordt overbelasting voorkomen, 
terwijl de maximale capaciteit verzekerd blijft. De maximale capaciteit 
is zelf in te stellen om efficiënter te werken. Het TP Easy Control-bedie-
ningssysteem vervangt de mechanische bedieningshendel en zorgt 
voor eenvoudig in- en uitvoeren van hout.

De XPA is een nieuwe uitvoering van de XPower machines van Zasso 
voor elektrische onkruidbestrijding. De uitvoering aan een hydrauli-
sche bestuurde arm kan ook op minder bereikbare plekken onkruid 
aanpakken. De machines worden op de markt gebracht door AgXtend, 
een onderdeel van CNH Industrial. 
In de hef van de trekker hangt een generator die 8.000 volt gelijk-
stroom opwekt. Via kabels wordt de hoogspanning naar een 1,20 
meter brede applicator geleid.  Onder de applicator zitten drie rijen 
met elektroden van 25 centimeter lang. De voorste en achterste rij 
zijn pluspolen die contact maken met alles wat ze tegenkomen. Het 
stroomcircuit wordt gesloten door de middelste rij met minpolen. Zo 
gaat de stroom door het onkruid en de wortels.  Het bestrijdingsef-
fect van de XPA is net zo effectief als dat van glyfosaat, maar dan 100 
procent chemievrij. 

Vloeistoffen toedienen aan grasmat
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Om de keuze voor beroepsonderwijs in de mobiele techniek te stimuleren en zoveel mo-

gelijk studenten gekwalificeerd in de branche in te lijven, heeft Fedecom het platform Tim 

(Tech In Motion) opgericht. Wim Overeem vertelt over het waarom en hoe.

Volgens Bartlema is het onafhankelijk en 
deskundig keuren van machines nog niet 
zo’n vanzelfsprekendheid voor veel machine-
eigenaren. ‘Het beeld is dat alle eisen en ver-
plichtingen het ingewikkeld en duur maken. 
Dat is echter misplaatst. Wanneer er regulier 
onderhoud moet gebeuren aan je machine is 
het nog maar een kleine stap naar een vol-
waardige keuring van de machine. Pas na 
keuring heb je het formeel en wettelijk goed 
geregeld’, benadrukt Bartlema. ‘De unieke 
VA-keur-sticker geldt hierbij als een bewijs 
dat de machine is goedgekeurd. Het is dus 
niet ingewikkeld, het levert meer bedrijfsze-
kerheid, een langere levensduur en, het aller-
belangrijkste, meer veiligheid op.’
De veiligheid moet in de agrarische- en 
groenvoorzieningssector echt top of mind 
zijn, vindt de directeur. ‘Er gebeuren helaas 
nog ieder jaar te veel ongevallen, ook met 
dodelijk afloop.’ VA-keur is actief participant 
in het platform ‘Veilig op 1’ waarin verschil-
lende organisaties de handen in een hebben 
geslagen en campagne voeren om het aantal 
ongelukken in de agrarische- en groenvoor-
zieningssector terug te dringen. Dit onder het 

stand. En daarmee uiteindelijk voor minder 
kosten’, aldus Bartlema. 
‘Daarnaast geldt vanuit de Arbowet dat werk-
gevers een zorgplicht hebben om hun werk-
materieel periodiek te laten keuren door een 
deskundige. En voor al uw machines kunt u 
terecht bij één keurmerk: VA-keur’, vervolgt 
de directeur.
 VA-keur wordt uitgevoerd door zo’n 270 
erkende en onafhankelijk gecertificeerde 
VA-keur-bedrijven die zijn aangesloten bij de 
brancheorganisatie Fedecom. Het is breed 
toepasbaar voor klein elektrisch- of moto-
raangedreven handgereedschap zoals ket-
tingzagen en bosmaaiers, tot grotere machi-
nes zoals (mini)shovels, heftrucks, verreikers 
en trekkers. Kortom allerhande machines en 
equipment die worden gebruik in de agrari-
sche- en groenvoorzieningssector. 

Nieuw op de gecombineerde editie van ATH en GTH is het AgroPromoPaviljoen, een initiatief 

vanuit de achterban van Fedecom. Een aantal leden heeft de handschoen opgepakt om een 

platform te creëren met als doel tegenstellingen tussen boer en burger te overbruggen.

infra. Zij willen, samen met de onderwijsin-
stellingen, de verbindende factoren zijn van 
Tim. Zij stellen zich voortdurend de vraag: 
‘Hoe kunnen wij de in- en doorstroom van 
personeel in onze branche vergroten?’ En 
ook: ‘Hoe gaan we elkaar zoveel mogelijk 
helpen om het techniekonderwijs voor jonge-
ren nog boeiender te maken?’
Tim zet zich in om een zekere toekomst van 
de mobiele techniek te garanderen. Een toe-
komst waar vakmanschap centraal staat en 
waarbij er ruimte is om dit vakmanschap 
voortdurend aan te passen aan veranderin-
gen in de sector. Tim wil jonge mensen inte-
resseren voor de mobiele techniek en hen zo 
goed mogelijk voorbereiden op wat de toe-
komst van hen vraagt. 

Meer weten over Tim en de mogelijkhe-
den voor uw bedrijf? Bezoek onze stand, 
nummer V05 en maak kennis met de ster-
ke spelers van Tim. Kijk voor meer infor-
matie ook op www.techinmotion.nl.

motto: ‘Ik werk veilig en veilig werken doen 
we samen.’
Door middel van allerlei campagnes en pro-
motiemiddelen zoals posters, toolkits en 
aandachtsfilmpjes probeert het platform Vei-
lig op 1 het veiligheidsbewustzijn te vergro-
ten van de mensen en bedrijven die werken 
in de agrarische- en groenvoorzieningssec-
tor. Want door je echt bewust te zijn van de 
veiligheidsrisico’s kun je ongelukken voor-
komen. Neem maar eens een kijkje op: www.
veiligop1.nl.
 
Laat je informeren over veiligheid en keu-
ringen tijdens de beurs. Bezoek VA-keur 
op de Fedecom-stand (standnummer V05) 
of kijk op www.va-keur.nl.

Initiatiefnemers Mijno van Dijk en Johan 
Boeder: ‘Wij vinden het hoog tijd de over-
wegend negatieve beeldvorming over de 
agrosector om te buigen naar een posi-

tieve. Deze beurs heeft zo’n groot bereik en 
is voor ons daarom ideaal om een positieve 
bijdrage te leveren aan de maatschappelijke 
discussie in de agrosector. En om in het ver-
lengde daarvan tegenwicht te bieden aan 
negatieve berichtgeving, waarmee we helaas 
zo vaak worden geconfronteerd.’
Diverse maatschappelijke (non-profit) orga-
nisaties die staan voor positieve en construc-
tieve actie en beeldvorming krijgen in het 
paviljoen de kans de interactie met het beurs-
publiek en de media aan te gaan. Team Agro 
NL is gastheer/gastvrouw van het paviljoen.
Om de positieve beeldvorming een gezicht te 
geven is het AgroPromoPaviljoen opgedeeld 
in ‘themacorners’. In deze corners zijn voor-
beelden te zien van initiatieven waarmee 
de agrosector de burger wil bereiken, De 
boodschap is hoe de sector en landbouwbe-
drijven werkelijk in elkaar steken en wat de 
sector bijdraagt aan de voedselvoorziening 
en natuuronderhoud. Voor burgers een mooi 
‘kijkje-in-de-keuken’. En voor boeren een 

AgroPromoPaviljoen: van de 
sector voor de sector

bron van inspiratie voor hun eigen communi-
catie naar hun directe omgeving.  

Voorbeelden van de corners zijn;
- Foodcorner met melktap, frietproeverij 

en ‘Lekkerder bij de boer’ van de overkoe-
pelende organisatie van boerderijwin-
kels;

- Educatiecorner met onder andere Stich-
ting Boerderijeducatie Nederland en 
‘Kom bij de Boer’;

- Kidscorner met traptrekkerparcours;
- Innovatiecorner met diverse projecten 

over raffineren van gras, opwaarderen 
van drijfmest en regenereren van stikstof;

- Natuur(beheer)corner met informatie 
over voedselbossen, boerennatuurprojec-
ten en machines, werktuigen en hulpmid-
delen onder de vlag van ‘Geen Natuurbe-
houd zonder Natuurbeheer’;

- Recreatiecorner met de Stichting Vrije 
recreatie;

- Carecorner met de Stichting Zorgboeren. 

We zien u graag op stand 4.21 (tegenover 
het paviljoen Grenzeloos Innoveren).

Het vinden van goed opgeleid, tech-
nisch personeel is een voortdurende 
zorg voor mechanisatiebedrijven. 
Nu al, maar zeker ook in de toe-

komst. De agrarische en groentechniekbran-
che is er een met veel potentie en is constant 
in ontwikkeling. Interessant zou u zeggen. 
Toch is het lastig jonge mensen die op zoek 
zijn naar een technische (beroeps)opleiding 
warm te laten lopen voor deze sector. 
Onderwijs, bedrijven en brancheorganisaties 
werken samen om concreet vorm te geven 
aan de ambitie het beroepsonderwijs struc-
tureel te verbeteren. Tim verwacht hiermee 
het beroepsonderwijs in de mobiele techniek 
beter te laten aansluiten op de dagelijkse 
praktijk. Dat vraagt inspanningen en investe-
ringen van alle partijen. 
Fedecom, BMWT (brancheorganisatie van 
leveranciers van bouwmachines, magazijnin-
richting, wegenbouwmachines en transport-
materiaal), Cumela en Bouwend Nederland 
zijn de deelnemende brancheorganisaties 
voor mobiele techniek in het groen, grond en 

Maak op ATH en GTH kennis 
met Tim – Tech In Motion 

Wim Overeem, opleidingsmanager

Jelle Bartlema, 
directeur VA-Keur

VA-keur is het machineveiligheidskeurmerk van brancheorganisatie Fedecom. Voor Jelle 

Bartlema, directeur van VA-keur, is de combinatie beurs ATH en GTH een uitstekende gele-

genheid om machineveiligheid en VA-keur voor het voetlicht te brengen.

‘V 
oor machine-eigenaren en -gebrui-
kers in de agrarische- en groen-
voorzieningssector is het van 
essentieel belang dat de machines 

waarmee zij werken storingsvrij en veilig 
functioneren. Goed werkende en veilige 
machines zorgen voor meer werkplezier, 
machine betrouwbaarheid, minder stil-

VA-keur: de zekerheid dat 
je werkmaterieel veilig is

Dé zekerheid dat uw 
werkmaterieel veilig is!

www.va-keur.nl
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W
ie op de website van autolease-
bedrijf Athlon een auto wil 
bestellen, krijgt subiet de tekst 
in beeld; ‘Door het wereldwijde 

chiptekort hebben veel automerken te maken 
met langere levertijden. De vraag naar auto’s 
stijgt, maar fabrikanten zijn door het chipte-
kort niet altijd in staat om sneller te produce-
ren. Houd rekening met langere levertijden.’ 
Het is exemplarisch voor de situatie in de 
auto- en de vrachtwagenwereld, maar ook 
voor de landbouw. Twee coronajaren en de 
oorlog in Oekraïne laten hun sporen na. Door 
stilliggende fabrieken, uitval van personeel en 
verstoord transport duurt het tijden voor de 
hele keten weer opgestart is. 
In mei, net na de inval van Rusland in Oekra-
ine, hield Fedecom een enquête over de 
gevolgen voor dealers en importeurs. Van de 
tweehonderd ondervraagden zag 95 procent 
prijsstijgingen en vertraagde leveringen van 
machines, onderdelen en componenten als de 
grootste problemen.
De mechanisatiebedrijven verwachtten 10 
tot 30 procent hogere kosten voor inkoop 
van machines en componenten en voor ener-
gie. De verwachte omzetdaling is 30 procent. 
Fabrikanten zijn iets pessimistischer dan dea-
lers. Het leidde tot maatregelen als indexatie 
van prijzen, kortere looptijd van offertes en 
gesprekken met opdrachtgevers. En niet te 

vergeten, de oproep om de pijn te verdelen in 
de gehele keten.
‘Grondstofleveranciers, fabrikanten, dealer-
bedrijven en gebruikers vangen ieder een deel 
van de prijsstijgingen en vertragingen op’, 
aldus directeur Gerard Heerink van Fedecom. 
‘Dat is ook te concluderen uit dalende bruto-
marges van machinefabrikanten en dealerbe-
drijven de eerste twee kwartalen van dit jaar. 
Marktexperts verwachten dat de verstoring 
van prijzen, logistiek en dus de goederenleve-
ringen nog tot in 2023 zal voortduren.’

Levertijden stabiliseren en nemen af
Inmiddels is er bij fabrikanten verbetering te 
zien ten opzichte van de coronajaren. Trek-
kerbouwers wijzen wel veelal naar toeleveran-
ciers. De trekker is zoveel mogelijk afgebouwd 
maar heeft bijvoorbeeld nog geen dashboard. 
Dan kan de fabrikant er nog niets mee en ris-
keert daarmee een veld vol incomplete trek-
kers achter de fabriek.
De stagnatie zit overal, niet alleen bij chips en 
elektronica, maar ook een eenvoudige spiegel 
of ander mechanisch onderdeel kan de boel 
vertragen. Is het onderdeel wel gemaakt, dan 
kan de stagnatie nog liggen bij het transport 
van containers die niet komen of alleen met 
forse prijsstijgingen. 
‘Sommige trekkers uit het Duitse Lauingen 
deden er op een bepaald moment een jaar over 
om hier te komen’, herinnert Johan Dijkstra 
van SDF zich. Voor corona was de importeur 
gewend aan levertijden van 2,5 tot 3 maanden. 
Nu is het voor fabrieken als in Lauingen en 

Levertijden verminderen, prijzen niet

Beschikbaarheid van onderdelen, transport en prijsstijgingen resulteren in langere levertijden

Tweedehands stijgt harder dan nieuw
Door de levertijden zit de tweedehandsmarkt duidelijk in de lift. Terwijl je op een nieuwe 
machine of trekker lang moet wachten, kun je met een tweedehands direct aan de gang. Dat 
werkt op die markt weer schaarste in de hand en drijft ook daar de prijs. Dealers weten de 
waarde van hun inruil en houden deze langer vast. Ook merken importeurs meer zoekacties 
in het buitenland waarna hulp wordt gevraagd bij kentekenregistratie, maar ook daar droogt 
het aanbod op. Verkoopleider Bert Kuiper van Kamps de Wild: ‘De prijzen van tweedehands 
stijgen harder dan van nieuwe trekkers. Nieuw is niet direct beschikbaar, maar de inruil 
komt ook niet direct vrij. Sommige inruil is al verkocht voordat de nieuwe bij de klant gele-
verd is. Daardoor stroopt de tweedehands handel ook weer.’

het Italiaanse Treviglio nog 4 tot 11 maanden, 
maar er is stabilisatie. In de Italiaanse fabriek 
is het productieproces wat ingewikkelder. Er 
worden daar meer trekkermodellen en series 
gemaakt die allemaal weer andere specifica-
ties en dus ander onderdelen nodig hebben.
Ook bij Claas schoten de levertijden omhoog. 
Kreeg je voorheen een Arion 630 binnen 3 
maanden uit de fabriek in het Franse Le Mans 
geleverd, nu kan dat 8 tot 9 maanden zijn. ‘Het 
zit hem vooral in de langlopende onderdelen 
zoals een achterbrug, motor of transmissie’, 
ervaart Bert Kuiper van importeur Kamps de 
Wild. Deze moet Claas misschien wel een jaar 
van tevoren bestellen bij partijen als Gima en 
John Deere, die ook weer op hun leveranciers 
moeten wachten. Vertraging speelt het sterkst 
bij specifieke componenten. ‘Bijvoorbeeld een 
hydrauliekventiel is veel universeler en dus 
ook makkelijker bij andere partijen te bestel-
len’, schetst Kuiper. 

Wijzigen moeilijker
Importeurs schatten jaarlijks in welke model-
len dealers denken te verkopen en bestellen 
daarop vooraf bij de fabriek. Het gevolg van 
de productieverstoringen is dat wijzigingen 
in bestelde trekkers minder makkelijk zijn te 
maken. 
Kuiper: ‘Vroeger kon je voor een door de klant 
bestelde trekker tot twee maanden voor leve-
ring soms nog wisselen in uitvoering. Dat is 
nu zes maanden geworden. De flexibiliteit 
is minder. Gelukkig is de fabriek in Le Mans 
helemaal verbouwd en kun je echt zien dat ze 
het snel weer op de rit krijgen. Er is ook geko-
zen om minder modellen te maken waarbij 
maar vijf tot zeven motoren gebruikt worden.’
Voor combines koos Claas voor dezelfde 
oplossing. De fabriek in het Duitse Harsewin-
kel zat midden in een verbouwing en leverin-
gen door omringende partijen stagneerden. 
Gevolg is dat er nu een beperktere keuze is 
in modellen, maar ook lange levertijden. De 
combinefabriek in Rusland van waaruit ook 
wel modellen in Duitsland werden verkocht, 
ligt stil. 

Bij kleinere fabrieken zijn de levertijden veel 
wisselender. Voor bijvoorbeeld een com-
pleet uitgevoerde Bergmann-opraapwagen 
moest tot voor kort rekening gehouden wor-
den met een levertijd van 8 tot 9 maanden. 
Een Dewulf-rooier kan er weer sneller zijn, 
weet Coree Bouwkamp van dealer Pom-
meq in Munnekezijl. ‘Het is afhankelijk van 
het product. Van bepaalde rooiers bouwen 
ze gewoon het maximaal aantal dat ze als 
bedrijf aankunnen, en meer niet, dan hou je 
het ook flexibel.’      

Stijgende prijzen
Naast de prijsstijgingen door corona en oor-
log is verkoop in Nederland nu nog moeilij-
ker door inflatie en vooral door droogte en de 
stikstofcrisis. Er ontstaat hier en daar inmid-
dels een algeheel gevoel van misère, waar-
van de stikstofcrisis wel de grootste reden is. 
‘Je krijgt de situatie dat één plus één, min 
twee wordt’, schetst Dijkstra. ‘De prijzen stij-
gen maar de marges niet.’ Claas hanteerde 
een prijsstijging van ruim 10 procent over 
al zijn producten. Ook op inkoopmachines 
zoals shovels en verreikers van Liebherr. Bij 
SDF lag de prijsstijging ook gemiddeld rond 
de 10 procent net als bij andere grote partijen 
als Agco, John Deere en CNH die dergelijke 
prijsstijgingen doorvoerden.
De ervaring is dat iedereen ook weer gewend 
raakt aan de prijsstijgingen. ‘Mensen blijven 
kopen, want het materiaal is gewoon nodig. 
Gelukkig is de melkprijs dermate hard geste-
gen dat de kosten voor kunstmest, diesel en 
voeraankoop nu wel opgevangen kunnen 
worden. Anders was er nu een nog groter pro-
bleem geweest’, stelt Kuiper.
Tegelijkertijd ziet de verkoopleider ook enige 
nuance in de situatie. ‘Ik merk dat boeren 
afwachtend zijn door de droogte en de stik-
stofcrisis. Tegelijk kan ik me voorstellen dat 
tegen het eind van het jaar melkveehouders 
de balans opmaken en zien dat ze flink belas-
ting moeten betalen.’ En vult hij aan met een 
knipoog. ‘Ik hoop dat ze het dan liever bij ons 
brengen.’    

Corona, oorlog, stikstofcrisis en droogte 

laten ook in de mechanisatie diepe sporen 

na. Levertijden en prijzen liepen op, 

waardoor tweedehands materiaal goud 

werd. Fabrikanten herpakken zich maar de 

problemen en dreiging zijn zeker niet weg.

Tekst: Frits Huiden  Foto: Claas
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Concept Perugini SFB300
Het beste resultaat, overtop en 100% overlap!

Irrimec E-Rainsky
Tuinen en sportvelden elektrisch beregenen!

         Multi Farmer

De Merlo E-worker 
verreiker is from scratch 
elektrisch gebouwd - een 

unicum in dit gamma!
Uitermate geschikt om te 

werken in gesloten 
stallen met mensen en 

dieren. 
Meer info? Contacteer: 

info@delille.be

De Merlo Multi Farmer 
- de verreiker bij uitstek 

voor landbouwers! 
Combineerbaar met 

allerhande agri 
accessoires, inzetbaar als 

tractor of trekker: 
alles is mogelijk. 

Meer weten? Contacteer: 
info@delille.be

100% elektrische e-worker

Bezoek

De 
LILLE

op

ATH/
GTH:

Stand
5.24

-
C-veld



Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal. 

LTO Noord op ATH 2022 

LTO Noord is ook in 2022 van 14 t/m 17 september 
aanwezig op de grootste landbouwbeurs van Nederland in 
Biddinghuizen. Je kunt ons vinden op stand V04.

Kom en ontmoet ons

Er speelt veel in onze sector. Wij zijn er om je vragen te 
beantwoorden of om gewoon bij te praten. 
Dus kom langs en ga in gesprek met onze voorzitters, 
bestuurders en collega’s op de stand. 

Graag tot ziens op stand V04!

Kijk voor meer informatie over LTO Noord op de ATH 
op www.ltonoord.nl/ath. 

Slump Catering & Events | Het Rister 11 | 8314 RD Bant | 0527 27 43 27 | welkombijslump.nl

ERVAAR DE KRACHT VAN ONZE 
FULL SERVICE CATERING & EVENTS
BEDRIJFSFEESTEN | EVENTS | STYLING
BIJEENKOMSTEN | LIVE COOKING | FEESTMATERIALEN

Wij denken graag mee en maken een voorstel op maat!



+31(0)592 37 27 19
info@middelbos.nl
www.middelbos.nl

Import en Groothandel

Snelverkeerassen

Quad en UTV banden

Kraanbanden

Landbouwbanden

Gazonbanden
Tractor

Industriebanden

Gazonbanden

Gazonbanden Velgen

Gazonbanden

Landbouwassen

d

STANDNR:

Onvoorstelbaar groot is ons assortiment aanhangeronderdelen en banden voor Landbouw, 

Tuin & Park, Quad en Industrie. Door dat enorme assortiment hebben wij altijd voor u het beste, 

het snelst leverbare en het meest prijsvriendelijke artikel in huis. Vandaag besteld, is morgen 

in huis. Wielen kunnen we passend maken in onze eigen workshop. In elke gewenste kleur.

ON-VOOR-STEL-BAAR

NIEUW

BEZOEK
ONZE WEBSHOP

5.03
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