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Zijn robotisering en automatisering oplossingen 
voor een duurzame akkerbouw?



Mechanisatie en landbouw quiz

� Vraag 1: Mechanisatie

a. Teelt aanpassen op mechanisatie of

b. Mechanisatie aanpassen op ecologie/agronomie 
teelt

� Vraag 2: Verhogen inkomsten of verlagen kosten

a. Extra gewasinkomsten (bouwplan aanpassen) of 

b. verlaging arbeidskosten via kleine mechanisatie en 
robotisering

� Vraag 3: Is 3 meter OBT wel relevante richting?
(i.v.m. Wegenverkeerswet)

a. Ja

b. Nee
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SMARAGD project

Slimme Mechanisatie, Automatisering, Robotisering voor 
een Akkerbouw met Groei en Duurzaamheid

Bedrijfsleven en sector aanvrager

Ambitie - een nieuw landbouwconcept waarin zware 
grootschalige mechanisatie vervangen wordt door lichte, 
autonome, innovatieve technologieën
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Het vertrekpunt van de akkerbouwer

�Trends in de landbouw

● Prijzen voor product gelijk (jaar in, jaar uit)

● Stijgende productiekosten

● Gelijkblijvende opbrengsten

● Antwoord tot op heden: schaalvergroting
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Vertrekpunt vanuit voedselproductie

� Monocultuur

● Efficiënt, lage kosten, simpel en past bij mechanisatie

� Nadelen:

● Vatbaar voor ziekten/plagen (host abundance)

● Vatbaar voor fysieke druk (erosie, water en verdichting)

● Toekomstige productiefunctie bodem?

● Afgeleide functies landbouw

● Biodiversiteit

● Landschap

● Recreatie
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De veranderende context

� Klimaatverandering

� Bodemgezondheid

� Groei wereldbevolking

� Grenzen aan groei:

Emissies en inputs

� Terugloop van biodiversiteit

� Druk op beschikbare ruimte

Voedsel, landschap, recreatie

� Noodzaak voor 
systeem verandering
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‘het was opnieuw een bijzonder 

jaar, lijkt wel of we geen normale 

jaren meer hebben’

(een twitterboer) 



De systeemverandering
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Verkenning

� Zoektocht naar balans in Ecologie, Economie en 
Efficiency (volhoudbaarheid)

� Verschillende ‘wegen’ mogelijk: 
Pivot, Gantry, licht en autonoom,
enzovoort

� De bodem ontzien:

● Bandendruk = bovengrond verdichting

● Aslast = ondergrond verdichting
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Modelverkenning

� Eerste analyse van effecten op economie, energie en 
arbeid

� 3 bedrijfsopzetten; reguliere bedrijfsopzet én OBT:

● Onbereden beddenteelt op 1,50 meter

● Onbereden beddenteelt op 3,00 meter
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Bedrijfsopzetten

� Oppervlakte: bruto – netto (112 ha)

� Bouwplan (gangbaar): Cons. (12,5%) en pootaardappels 

(12,5%), suikerbieten (25%), wintertarwe (25%), zaaiuien (12,5%) 

en winterpeen (12,5%)

� Mechanisatie:

● Regulier=alle bewerkingen met eigen mechanisatie 
(wel inhuur loonwerker)

● Onbereden BeddenTeelt (OBT)=geen loonwerker, 
maar delen van mechanisatie met andere OBT-
boeren
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Modelberekening

� OBT: 5% meeropbrengst en -5% energie

� Resultaat:
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Netto-
oppervl. 
(ha)

Bedrijfs-
resultaat

Arbeid Mech. 
kosten

Energie

Regulier 107 100% 100% 100% 100%

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

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



Eerste beeld

� Rijpadenteelt/OBT is economisch relevant alternatief

� Kleinere mechanisatie = meer arbeidsuren

� Grotere mechanisatie = meer energie

� Kleinere mechanisatie = goedkoper als grote 
mechanisatie

� Veel is afhankelijk van de boer!
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SMARAGD: Field Lab
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Handvatten – ‘Quick wins’

� Bewustwording

● Bouwplan (rooivruchten/seizoen)

� Wat kan morgen al?

● Veel kleine lichte mechanisatie is er al

● (Kleine) aanpassing bestaande mechanisatie

● Aan ploegen in rijpaden wordt hard gewerkt

● Veel autonome en robottechniek in de pijplijn
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Op naar de toekomst

� Monocultuur kent een eeuw aan optimalisatie

� Een verandering in het systeem is nodig en vergt

Gewas en bodembeheer

Veredeling

Mechanisatie

(Data)management

Regelgeving

Kennis

15



Hartelijk dank 

voor uw 

aandacht!

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


