Resultaat, samengevat over de gehele looptijd van het project
Welke nieuwe technologieën zijn verworven
Het doel van de ontwikkeling was:
Arbeidskosten te reduceren met 15 % door het proces tussen het oogsten en het veiling klaar maken
van de producten volledig te automatiseren.
Het volledig automatiseren bestaat uit de volgende onderdelen:
Robotisering, zonder tussenkomst van menselijke handeling een roos vervoeren van het oogsten
naar de sorteermachine om de bloem veilingklaar te maken.
Sensor techniek, een sensor die de bloem en stengel van elkaar kan onderscheiden.
Inductietechniek, deze techniek maakt het mogelijk om de rozen over het betonpad te vervoeren
naar de verwerkingsruimte m.b.v. een AGV.
Trace billity, track en tracé van het geoogst product.
Om de arbeidkosten te reduceren was de opzet / het projectplan om na het oogsten de bloem niet
meer handmatig te verwerken en zelfstandig naar de sorteermachine (in de verwerkingsruimte) te
transporteren.
Om dit te bereiken moest er een combinatie van mechanisatie en software ontwikkeld worden, dit is
als robotisering te benoemen, er wordt zonder tussenkomst van menselijk handelen een roos over
gepakt van het ene mechanisme naar het andere. Zoals goed te zien is in het filmpje. Hiernaast
hebben we een nieuwe sensor techniek toegepast, die zowel stengel als bloem herkend. Daarnaast is
er van het oorspronkelijke vaan groef systeem naar inductietechniek overgestapt, wat in combinatie
met een voertuig in een kasomgeving ook ontwikkeld moest worden. De mogelijkheid om te traceren
in welk pad een bloem geoogst is, wat wij noemen de tracé billity, sloot hier op aan. Ook dit is
gerealiseerd en kan worden nagegaan tot op het niveau van de individuele oogster.
Welke nieuwe kennis is verworven
De nieuwe kennis die verworven is, is hoofdzakelijk de robotica en met behulp van software een
exacte positionering om het over schuiven mogelijk te maken van de buffers.
Ook de buffer techniek, (hoe zorg ik dat een bloem zonder beschadiging getransporteerd wordt en
overgedragen wordt aan de sorteerder) was een nieuw kennisgebied voor ons.
Er is veel kennis opgedaan over de “material handling”in complexe logistieke situaties van kwetsbare
producten zoals rozen en gerbera’s.
Welke producten zijn opgeleverd
Robotisering is nog volop in ontwikkeling, tot
aan de sorteermachine hebben we het
volledig geautomatiseerd. De laatste gedeelte
wordt op dit moment (met een
sorteermachine fabrikant) ontwikkeld.
Sensor techniek is geslaagd in het prototype
van de rozen, in een verdere ontwikkeling van
de gerbera’s is deze techniek niet nodig.
Inductietechniek is bijna uitontwikkeld, de
laatste series zijn op inductietechniek getest
en geslaagd.
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Tracé billity is bij Berg Horti Data in ontwikkeling, dit wordt bij meerdere projecten getest en verder
uitontwikkeld.
Van de rozenwagen is na het prototype geen 0-serie meer geleverd, we zijn toen overgegaan met de
techniek naar de gerbera’s, deze bloemen hebben ook het klitten net als de rozen. Het verenkeld
opslaan is technisch nog niet mogelijk en kostentechnisch niet mogelijk, door de bossen te verkleinen
en zo aan de grijper aan te bieden kan dit proces verder worden geautomatiseerd.
Het prototype van de rozenwagen is als zodanig opgeleverd, zie foto’s, daarnaast zijn er van het
vervolg ook prototypes gemaakt wat uiteindelijk resulteerde in een nulserie bij de eerste klant vd
Knaap Rozen in Zevenhuizen.
Hierop is een vereenvoudigde ‘nul’serie
gebouwd, ter beproevingen (functionele
proefnames en duurtest - proeven in praktijk situaties in de rozenteelt).
Er worden in verschillende gerbera bedrijven nu
enkele nulserie-producten beproefd. Het gaat
daarbij naast het testen van de technische
oplossingen en logistieke `routines` om
optimalisatie en exploitatievraagstukken.
Bedrijven moeten leren hoe ze deze geheel
nieuwe manier van werken zo goed mogelijk
kunnen benutten (qua technologie en qua ROI).
Welke maatregelen zijn genomen om verworven technologieën en kennis terug te kunnen
verdienen.
Nadat gebleken is dat de rozenteelt in Nederland op een dermate manier terug liep, zodat tuinders
geen investeringsruimte hadden om verder deel te nemen aan dit collectief. Hebben we als Berg
onderzocht welke bloemsoort ook voor deze wijze van verwerken in aanmerking kwam. Daarnaast
hebben we onderzocht welk bloemsoort niet direct, zoals de roos, naar het buitenland zou
verdwijnen. Dit hebben we gedaan in overleg met en aan hand van informatie van de Lei , WUR en
de Rabobank. Dit bleek de Gerbera te zijn en van wat we nu weten, lijkt dit goed onderzocht te zijn,
omdat we een aantal projecten inmiddels verkocht hebben met de nulserie. Er is onderzocht of we
een octrooi moesten aanvragen, dit hebben we in eerste instantie gedaan, maar later laten vervallen
toen de rozenteelt weg gezakt is. Wij hebben er mede in verband met de economische situatie
gekozen voor een snelle marktintroductie en een doorontwikkeling samen met afnemers. Het laatste
om de voorsprong die we hebben met deze ontwikkeling te behouden en verder uit te bouwen.

Welke activiteiten heeft u gedurende het gehele project verricht om kennis over te
dragen?
We hebben met de betrokken en betalende kwekers, maandelijks metingen georganiseerd om de
kennis te delen en draagvlak te creëren om tot aanschaf over te gaan van het systeem. Deze
bijeenkomsten vonden plaats bij Berg, maar ook op locatie en soms in samenwerking met LTO
Groeiservice, ( Mathijs Beelen) Daarnaast hebben we nadrukkelijk gepubliceerd in de vakbladen. Ook
via diverse beursdeelnames zijn de voorlopige projectresultaten aan de sector gepresenteerd. Na
afronding van de ontwikkeling met het Technologiefonds Tuinbouw zullen we ook via deze
organisatie het resultaat naar buiten brengen. We zijn nog in overleg met enkele kwekers en LTO
Groeiservice om in de toekomst via de gerbera nieuwsbrief de kwekers te informeren.
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Confrontatie van gedurende het gehele project uitgevoerde activiteiten met
oorspronkelijke planning en fasering.
Excel spreadsheet met begroting en realisatie plus toelichting als bijlage.

Leermomenten
Wat is tegen gevallen;
Het zo snel wegtrekken / wegvallen van de massa rozenteelt in Nederland en dat hier bij de start van
het project geen indicaties waren bij de gevestigde partijen als WUR en Lei.
De doorlooptijd met een grote groep kwekers ca. 20, de moeite die we moesten doen om tot een
ontwikkeling en specificatie te komen.
Ook het feit dat sommige deelnemende bedrijven er lang over deden om over hun problemen te
komen praten heeft ons veel tijd en energie gekost.
Het is duidelijk dat innovatie met een grotere groep deelnemers veel voorbereiding vergt. We
hebben daar enorm van geleerd en maatregelen getroffen om dergelijke consortia beter te beheren
(methode SCRUM).
Wat is meegevallen;
Dat we de techniek naar een ander bloemsoort konden omzetten, weliswaar met nog meer
ontwikkeling maar de opgebouwde kennis is niet verloren gegaan. In die zin is het project als
geslaagd te beschouwen.
Wat hebben we als Berg ervan geleerd;
Dat we nog meer tijd moeten investeren in wereldwijd trends en ontwikkelingen, zodat je niet
verrast kan worden tijdens je ontwikkeling. Dat we ook actief op zoek moeten naar oorzaken en
oplossingen wanneer deelnemende bedrijven de eerste tekenen van problemen tonen. We hebben
ook geleerd dat er meer in concepten moet worden gedacht dan in relatief losstaande producten.
Is er door de uitvoering van het project, ook een verandering opgetreden in de wijze waarin u uw
bedrijfsvoering organiseert of hoe u in de toekomst zult gaan samenwerken.
Om een beter wereldwijd beeld te ontwikkelen zijn we lid geworden van branche verenigingen als
Avag Federatie Agrotechniek en Greenport International van de laatste twee ben ik directie lid van
het bestuur. We hebben nu een aantal samen werkingen die meer als consortium georganiseerd
worden, waar we meer vanuit het concept werken i.p.v. uit het product.
Daarnaast hebben we als ontwikkel methode SCRUM ingevoerd, dit wil zeggen dat je dichter bij je
klant ontwikkeld en in kleine gedeeltes oplevert. Dit maakt samenwerken intensiever waardoor alle
partijen meer betrokken zijn, er een sterker team kan worden gesmeed waardoor achterblijven van
bedrijven of deelnemers sneller zichtbaar wordt.
Medewerking
Deze ontwikkeling is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Productschap Tuinbouw
welke is verstrekt via het Technologiefonds Tuinbouw.

Het consortium is beide instanties erkentelijk voor deze financiële bijdragen en de ondersteuning
met adviezen, kennis en ervaringen.
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