10 >> wetenschap

Bastiaan Vroegindeweij ontwikkelde als promovendus een prototype van een eierraaprobot. Nu
wil hij de robot praktijkrijp
maken in zijn eigen bedrijf.
Al in december 2015 had Vroegindeweij een robot ontwikkeld die
kon rijden in een kippenstal en eieren kon rapen. Daarmee had hij
het proof of concept geleverd, maar
de robot was verre van foutloos.
Praktijkproeven wezen uit dat het
apparaat bijna 50 procent van de
eieren in één keer goed opraapte.
Ongeveer een kwart van de eieren
zag hij wel, maar benaderde hij op
de verkeerde manier. De overige
eieren zag de robot niet of miste
hij doordat hij te laat de raper liet
zakken. Verder raakte de accu snel
leeg, was de wielaandrijving niet
optimaal en merkte de robot het
niet als-ie tegen een paal of voerbak aanreed. In de zomer van 2016
nam de promovendus daarom
twee grote beslissingen: hij ging
de robot helemaal opnieuw opbouwen en startte een eigen bedrijf.
Kippenboeren hebben interesse in zijn vinding, weet Vroeginde-

weij, wiens vader een groot pluimveebedrijf heeft. ‘Nu moet de boer
de eieren rapen in alle hoeken van
de stal; dat is geen prettig werk.’
Hij heeft nog geen investeerders
gevonden om de robot praktijkrijp
te maken. ‘Veel toeleveranciers in
de pluimveesector hebben geen
kennis van robots en kunnen de
ontwikkelrisico’s lastig inschatten.’ Maar Vroegindeweij gaat onverdroten door met het schrijven
van businessplannen en financieringsaanvragen.
De afgelopen twee jaar rondde
hij zijn proefschrift af, waarop hij
op 10 april promoveerde en werkte
hij ondertussen aan de nieuwe eierraaprobot met onderzoeker Sam
Blaauw van Agrarische Bedrijfstechnologie en een handvol studenten. ‘Vorig jaar hadden we een
nieuw prototype klaar.’ Deze heeft
een hoger ‘vangstpercentage’,
zoekt zelf een oplaadpunt als de
accu bijna leeg is en merkt dat-ie
ergens tegenaan rijdt. Vroegindeweij heeft nog twee jaar en een
half miljoen euro nodig om een eierraaprobot te maken die goed
functioneert in de praktijk, schat
AS
hij in.
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PROMOVENDUS MAAKT EIERRAAPROBOT

Bastiaan Vroegindeweij (rechts) en Sam Blaauw testen de eierraaprobot.

VLEESETER WIL WETEN WAAR KARBONADE VANDAAN KOMT
Consumenten willen weten waar
hun varkensvlees vandaan komt
en zijn bereid daar extra voor te
betalen. Dit blijkt uit een onderzoek van Wageningen Economic
Research.
Consumenten vinden vooral informatie over dierwelzijn en gezondheid belangrijk. De laats van productie en de invloed op het milieu
vinden ze minder interessant. En
hoe de varkens vervoerd of geslacht worden, willen ze liever niet
weten. ‘Ik denk dat iedereen beseft
dat dit nooit prettig is voor het
dier,’ zegt projectleider Willy Baltussen van Wageningen Economic
Research.
In opdracht van het ministerie
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van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hielden onderzoekers een
online enquête onder consumenten in Nederland, Duitsland en het
Verenigd Koninkrijk. Ruim 4000
mensen van wie van tevoren was
vastgesteld dat ze varkensvlees
eten, werden ondervraagd. Daaruit
bleek dat mensen gemiddeld 13
cent per kilo meer willen betalen
voor informatie over de herkomst
van vlees.
Duitse en Engelse consumenten waren volgens Baltussen wel
minder bereid om te betalen als
het product uit Nederland kwam.
‘Je ziet in deze landen een duidelijke voorkeur voor producten uit eigen land. Nederland is wat dat betreft een uitzondering; het maakt

ons veel minder uit.’
Volgens Baltussen is het wel lastig om aan te geven van welk dier
of zelfs van welk bedrijf het vlees
afkomstig is. ‘Gehakt, het grootste
varkensvleesproduct, wordt bijvoorbeeld in grote hoeveelheden

gemengd.’ Het meest haalbare scenario is volgens hem dat groepen
bedrijven samen een bepaalde
TL
standaard garanderen.
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