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Smaragd
Ontwerpsessie
Rooi- en transportsystemen

Kees van Beek
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Vennoot in: Biotrio De Nieuwe Weg Vof
Biotrio sinds 2005
Biologische bedrijfsvoering sinds 2000
Vaste rijpaden op 3.15 m sinds 2002
Bouwplan: 1:8
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Luzerne, gras en klaver
Kool,
Aardappelen
Kruiden
Uien
Wortelen

Aanleiding
• Steeds zwaardere werktuigen veroorzaken
onomkeerbare verdichtingen in de
ondergrond
• Werkzaamheden onder te natte
omstandigheden veroorzaken onomkeerbare
verdichtingen in de ondergrond,
klimaatverandering?

Rijpaden
• Voordelen en mogelijkheden
– Zaaibedbereiding
– Bemesten
– Zaaien en poten
– Schoffelen
– Ploegen
– Oogsten?
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Rijpaden
• Nadelen
– Randeffecten
– Ontwatering
– Transport over de weg

Uitdaging vanuit Smaragd
• Innovatieve oogst- en transportsystemen
• Op relatief korte termijn toepasbaar
• Betaalbaar

Hoe doet Biotrio het tijdens de oogst
• Luzerne: geen enkele inspanning
• Kool: Heel de teelt incl. oogst en transport vanaf
rijpaden
• Aardappelen: oogst met bunkerrooier op rupsen, zo
min mogelijk kippers op het land
• Kruiden: oogst met spinaziemaaier op rupsen met 6.3
m breed maaibord en niet meer dan 5 ton product in
de container
• Uien: oogst vanuit de rijpaden, transport met kippers
• Wortelen: meestal een ravage
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Uitdagingen gangbare landbouw
• Hoge fysieke, bruto opbrengsten
• Oogst veelal in het najaar
• Afhankelijk van loonwerkers en afzetschema’s

Uitgangspunten
• Geen zware rooimachines met grote bunkers
• Rooimachines zoveel mogelijk op
rupsenonderstellen
• Kleine, tussenbunkers op oogstmachines
• Trekker en kippers zijn ongeschikte
transportwerktuigen
• Transport op rijpaden 3.15 m niet mogelijk
• Rupsenonderstellen te kostbaar en niet geschikt
voor transport
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Oplossing
• Een zelfrijdend landbouwtransportvoertuig
• Maximum laadvermogen: 10-12 ton
• Minimaal 2 aangedreven assen, optimaal 3 aangedreven
assen
• Drukwisselsysteem
• Druk afhankelijk van vochtigheidstoestand van de bodem.
Max. 1 bar. Optimaal 0.6 bar
• Bandenspanning af te lezen aan de buitenkant van het
voertuig
• Gebruik van afdekborden
• Gebruik maken van technieken en kennis vanuit de
transportwereld (Walking Floor)

Verre toekomst
• Oogstmachines blijven bemand
• Transport op het veld met kleine, lichte,
autonome voertuigjes, max. 3 ton

4

