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Voorwoord
Als afsluiting voor de bachelor moet een thesis van 12 studiepunten geschreven worden. Het
onderwerp van deze thesis is afhankelijk van iemands interesse. Mijn interesse is in de
mechanische en methodische kant van zowel veehouderij als landbouw. Dit houdt voor mij in het
ontwikkelen, ontwerpen en toepassen van machines in de landbouw. Mijn keuze viel op de
potentie van een agrarisch productiesysteem met kleine landbouwmachines. In deze richting is
nog weinig zorgvuldig onderzoek gedaan en ik vind het interessant om in een ‘nieuwe’ richting
te werken. Het nadeel is dat weinig gerichte informatie te vinden is waardoor het ontbreken van
praktische testen een uitdaging is. Praktisch onderzoek is nodig om de ware potentie van kleine
landbouwmachines te ontdekken.
Dit verslag geeft een brede basis over doelen en functies van toekomstige landbouwmachines.
Deze informatie is niet alleen nuttig voor een agrarisch systeem met kleine machines maar
andere agrarische systemen kunnen deze brede basis ook gebruiken. Ik hoop dat mijn inleidend
onderzoek gebruikt kan worden voor verder onderzoek in deze interessante en innoverende
richting.
Ik wil mijn begeleider Willem Hoogmoed bedanken voor zijn hulp, begrip en steun. Vooral bij
het in goede banen leiden van het onderzoek, mijn grootste uitdaging bij deze thesis, waren uw
aanwijzingen en tips zeer nuttig. Maar ook bedankt voor uw begrip en steun toen ik last kreeg
van rsi want ik had behoorlijk moeite om de draad weer op te pakken na een periode van
verplichte rust.

Michiel Wennekers,

Wageningen, Februari 2011
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Samenvatting
Dit verslag is een inleidend onderzoek naar de mogelijkheden van kleine, autonome
landbouwmachines in vergelijking tot traditionele, grote landbouwmachines. De nadruk ligt op
een agrarisch productiesysteem met kleine landbouwmachines in de intensieve landbouw omdat
dit het meest voorkomende bedrijfstype is. De probleemstelling was: Kunnen meerdere kleine
autonome landbouwmachines efficiënter, milieuvriendelijker en financieel voordeliger zijn dan
traditionele grote machines? Dit verslag gaat in op de landbouwtechnische, economische,
ecologische, milieutechnische, politieke en maatschappelijke aspecten maar zal de hoofdvraag
niet volledig kunnen beantwoorden omdat het een inleidende studie is. De methodologie is
gebaseerd op het realiseringsproces uit het boek ‘Methodisch ontwerpen’ van Siers (2004). De
eerste stappen worden toegepast om de behoefte, het doel en de functies vast te stellen. De
opbouw van dit verslag is zodanig opgedeeld dat het realiseringsproces stapsgewijs wordt
doorlopen.
De eerste stap is de belanghebbenden en hun standpunten vast te stellen. De belangrijkste
belanghebbende is de boer omdat hij met het probleem zit. De probleemoplosser is de producent
van de landbouwmachines omdat hij het agrarische systeem met kleine landbouwmachines moet
ontwikkelen. De consument, bevolking, regering en milieuorganisaties beïnvloeden de boer en
de producent via wetgevingen, koopgedrag en maatschappelijke druk.
Om het probleem af te bakenen wordt de omgeving en het doel vastgesteld en een aantal
hypotheses geformuleerd. De omgeving wordt beperkt tot de direct werkomgeving van de
machines en de nabije omstreken waar de kleine landbouwmachines direct of indirect invloed op
hebben. Het doel van een agrarisch productiesysteem met kleine, autonome machines is dat de
boer op een milieuvriendelijke manier kwalitatieve gewassen produceert terwijl zijn bedrijf een
goede continuïteit heeft. De hypotheses geven de potentiële voordelen van kleine
landbouwmachines weer en zorgen voor meer richting in het zoeken naar een adequate oplossing.
De omvang van het probleem wordt tijdens een divergerende stap vastgesteld via een
cirkeldiagram. Een cirkeldiagram geeft de verbanden en relaties tussen de elementen weer door
gebruik te maken van drie lagen. De kern bevat de elementen waar invloed op uitgeoefend kan
worden, onderverdeeld in vier aspecten: bodemstructuur, landbewerkingen economie en
management. Deze elementen worden aangevuld en gebruikt tijdens de volgende stappen.
De doelstellingen worden verduidelijkt aan de hand van een objectives tree. Het hoofddoel,
‘gebruik kleine, autonome machines voor agrarische productie’ wordt onderverdeeld in twee
verschillende lagen. Wanneer alle doelen behaald worden, zal het systeem succesvol te realiseren
zijn. Vervolgens worden de functies bepaald met behulp van een IDEF0 diagram. Het IDEF0
diagram geeft de functies weer aan de hand van de acties en bewerkingen die de kleine
landbouwmachines moeten vervullen. Bestuurbaarheid, nauwkeurigheid en management komen
hierbij naar voren als aandachtspunten. Als laatste geeft een praktijksituatie bondig de
toepassingen van de verschillende methodes weer op één bewerking.
De maatschappelijke en politieke steun zal in de toekomst stijgen omdat kleine
landbouwmachines veiliger en milieuvriendelijker zijn terwijl de kwaliteit van het gewas zal
toenemen. De softwareontwikkelingen zullen voor een complex maar goed hanteerbaar
managementsysteem zorgen. De kosten en algemene toepasbaarheid van een systeem met kleine
landbouwmachines zijn problematischer. In de toekomst zullen de technische belemmeringen
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verholpen kunnen worden maar de constante kosten kunnen een probleem vormen.
Aanschafskosten van kleine landbouwmachines zijn beter verspreid en arbeidskosten zijn
minimaal door de autonome machines maar niet alle bewerkingen kunnen gedaan worden met
kleine autonome machines. Problemen ontstaan tijdens moeilijke bewerkingen zoals oogsten en
grondbewerkingen. De kleine machines zijn ongeschikt om een gewas te oogsten waardoor grote
machines benodigd zijn. Dit levert weer problemen op met bodemdruk en bijbehorende
bewerkingen. Een gedeeltelijke toepassing van een systeem met kleine landbouwmachines is wel
een mogelijkheid. De machines voeren bewerkingen uit zoals het controleren van gewassen,
(bij)poten of zaaien, onkruid wieden en bespuiten.
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1 Probleemanalyse
1.1 Algemene introductie
De productiviteit van de grond, productkwaliteit en arbeidsproductiviteit neemt wereldwijd toe
door, onder andere, de technische vooruitgang in teelttechnieken en mechanisatie. Dit is zowel
zichtbaar in het toenemende gebruik van grotere tractoren en landbouwmachines als in de
presentatie van steeds groter materieel bij landbouwbeurzen zoals het Agritechnica. De trend tot
opschaling van landbouwmachines wordt veroorzaakt door schaalvergroting van bedrijven en de
hoge arbeidskosten in de landbouw. Het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS, 2010)
visualiseert dit voor de Nederlandse landbouw aan de hand van de volgende cijfers:
In 2008 verminderde het aantal boerenbedrijven met gemiddeld 6 per dag tot 75 duizend
land- en tuinbouwbedrijven in 2008 waarvan 11 duizend akkerbouwbedrijven. Dit is een
afname van ongeveer een kwart ten opzichte van 1995. De overgebleven bedrijven
bewerken 7% minder grond dan in 1995 dus het areaal per bedrijf is toegenomen. De
arbeidsefficiëntie is ook toegenomen naar 30 ha per arbeidsjaareenheid (aje) in 2008
tegenover 27 ha in 1995 maar de stijging van het bruto saldo per bedrijf is maar gering
(4%).
Uit deze cijfers blijkt dat de rentabiliteit van een akkerbouwbedrijf is afgenomen. Kleine
bedrijven met weinig kapitaal ondervinden de meeste last hiervan en stoppen of worden
overgenomen door grote bedrijven zodat schaalvergroting optreedt. Grote bedrijven hebben het
voordeel dat ze grote machines kunnen betalen waardoor arbeids- en mechanisatiekosten per
hectare dalen.

1.2 Huidige situatie
Na de piek in het productieoverschot van de jaren 80 is de voedselproductie gestabiliseerd. De
subsidies zijn grotendeels ontkoppeld en de marktwerking van vraag en aanbod voerde een
prijsdaling van talrijke landbouwproducten in. Hierdoor neemt de druk op de boeren toe om
goedkoper te produceren terwijl de kwaliteitseisen van de consument toenemen. Goedkopere
productie wordt gerealiseerd door kwantiteit te verhogen terwijl relatieve productiekosten
afnemen. Verder worden de milieueisen aangescherpt met als gevolg dat dure, milieuvriendelijke
productiemethoden moeten worden toegepast.
Veel boeren stoppen met hun bedrijf maar volgens Cote (2004), het technisch comité binnen
Fedagrim (de Belgische federatie van de uitrusting voor de landbouw, tuinbouw, veeteelt en tuin),
focussen de boeren die verder gaan op één van de drie of een combinatie van de drie
typenbedrijven: intensieve landbouw, nichelandbouw en maatschappelijk georiënteerde
landbouw. Bij nichelandbouw en maatschappelijk georiënteerde landbouw ligt de nadruk op
diversificatie van de landbouwproductie. Nichelandbouw richt zich op nieuwe of bijzondere
landbouwproducten, met vaak een hogere kwaliteit, die gewoonlijk verkocht worden door kleine,
aparte markten zoals een hoevewinkel. Maatschappelijk georiënteerde landbouw richt zich op de
bevolking met bijvoorbeeld natuurbeheer en plattelandstoerisme. De grootste groep zijn de
bedrijven met intensieve landbouw. Deze bedrijven produceren bulkproducten en gebruiken
schaalvergroting om goedkoper en arbeidsefficiënter te werken met grotere landbouwmachines.
1

Vertegenwoordigers van machineproducenten zoals Horsch (2010) en tractorfabrikanten zoals
John Deere (2010) geven aan dat akkerbouwers grotere en nauwkeurigere landbouwmachines
willen om binnen een korte tijd grote arealen te bewerken. Deze bedrijven hebben als visie op
precisielandbouw om met machines met een grote werkbreedte landbewerkingen nauwkeuriger
en plantspecifieker uit te voeren. Het uitvoeren van onderzoek naar schaalverkleining van
landbouwmachines past niet in hun huidige visie.

1.3 Gewenste situatie
De gewenste situatie is afhankelijk van de doelstellingen van de landbouwer. Voor de intensieve
landbouw kunnen we de volgende doelstellingen onderscheiden:
-

het behouden of verhogen van het prestatieniveau
kwaliteitsgarantie van landbouwproducten
het beperken van de milieuschade
het vereenvoudigen van het werk van de operatoren

Een nauwkeurigere beschrijving van de gewenste situatie is dat de boer rendabel produceert met
hoogkwalitatieve producten. Daarbij ligt het accent op milieuvriendelijk en energievriendelijk
produceren met een systeem met een goede tijdigheid, geen bodemverdichting en onschadelijk
voor de bodemstructuur. Een eenvoudig managementsysteem zorgt voor een overzichtelijke
weergave van het verloop van activiteiten op het bedrijf. De machinebesturing moet zowel
tijdens het rijden (on-the-go) als van te voren bepaald kunnen worden, met continue controle
gedurende de uitvoering, om een veilige en nauwkeurige machine te garanderen. Verder moet
het systeem duurzaam zijn en investerings- en uitbreidingsmogelijkheden voor de toekomst
creëren.

1.4 Probleemdefinitie
In dit verslag ligt de nadruk op de intensieve landbouw, het meest voorkomende bedrijfstype,
omdat hier het verschil tussen kleine en grote landbouwmachines het best merkbaar is.
Nichelandbouw en maatschappelijk georiënteerde landbouw zullen ook sporadisch aan bod
komen maar niet nadrukkelijk.
Het probleem is meerzijdig omdat veel verschillen tussen grote en kleine landbouwmachines
optreden waardoor meerdere voor- en nadelen naar voren komen. Grote machines hebben een
schaalvoordeel omdat een groot areaal bewerkt kan worden in een korte tijd. Verder is het
managen en aansturen van een grote machine makkelijker dan meerdere kleinere machines.
Het voornaamste probleem is dat grote machines nadelig zijn voor de bodemstructuur omdat ze
meer bodemverdichting veroorzaken dan kleine machines. Verder is de uitstoot van schadelijke
stoffen hoger en besturing onnauwkeuriger dan kleine machines. Daarnaast kunnen door hoge
investeringskosten alleen grote akkerbouwers of samenwerkende boeren profiteren van de
schaalvoordelen van grote machines. Daardoor is de hoofdvraag:
Kunnen meerdere kleine autonome landbouwmachines efficiënter, milieuvriendelijker
en financieel voordeliger zijn dan traditionele grote machines?
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Deze vraag wordt in dit verslag niet volledig beantwoord. Hiervoor is een uitgebreid en
tijdrovend onderzoek nodig op zowel landbouwtechnisch, economisch, ecologisch,
milieutechnisch als sociaal gebied. In dit verslag worden alleen de eerste stappen genomen door
de omgeving en belanghebbenden vast te stellen en te onderzoeken. Verder worden de functies
van landbouwmachines nauwkeurig gedefinieerd en wat daarbij de voor- en nadelen zijn.
De stappen van het verslag zijn gebaseerd op de volgorde van de deelvragen:
Wie zijn de voornaamste belanghebbenden en wat zijn hun standpunten?
Wat zijn de belangrijkste functies die een landbouwmachine moet vervullen?
Wat zijn de voordelen van kleine landbouwmachines in vergelijking met grote?
Wat zijn de grootste knelpunten voor het werken met meerdere, kleine en autonome
landbouwmachines?

1.5 Methodologie en opbouw van het verslag
De methodologie van deze literatuurstudie is gebaseerd op het realiseringsproces (bijlage 1) van
het boek ‘Methodisch ontwerpen’ (Siers, 2004). Alleen de eerste stappen van het
realiseringsproces (figuur 1.1) worden behandeld omdat het een inleidende studie is. Via het
vooronderzoek worden de behoefte en het doel vastgesteld. Daarna worden de belangrijkste
functies bepaald met de eerste stap van ‘technisch ontwerpen’.
De behoefte is al vastgesteld in dit hoofdstuk ‘Probleemanalyse’ aan de hand van de verschillen
tussen de huidige en gewenste situatie. In het volgende hoofdstuk worden de verschillende
belanghebbenden en hun standpunten vastgesteld zodat de behoefte vanuit meerdere standpunten
bekeken en geanalyseerd wordt. Daarna wordt het probleem verder gedefinieerd door de
omgeving af te bakenen en een systeemgrens vast te stellen. De laatste, convergerende stap van
het vooronderzoek is het doel vaststellen en de hypotheses definiëren. Deze stap vormt de basis
voor de rest van het onderzoek.
Voor het technisch ontwerpen wordt een probleemanalyse gebruikt met drie verschillende
technieken: een cirkeldiagram, een objectives tree en een IDEFO diagram. Mijn keuze is
gevallen op deze drie technieken omdat ze allemaal op een schematische manier de belangrijkste
punten constateren terwijl iedere techniek het probleem vanuit een andere hoek benadert. Daarbij
is een cirkeldiagram algemeen en divergerend, de objectives tree meer gericht op specifieke
doelen, en het IDEF0 diagram convergerend en gericht op specifieke functies. Deze drie
methodes belichten samen het hele probleem. Andere technieken, zoals een eisenprogramma,
worden buiten beschouwing gelaten omdat deze te veel focussen op een gericht eindproduct
terwijl deze studie een algemeen, inleidend onderzoek is.
Het cirkeldiagram geeft de relaties van de belangrijkste elementen weer die betrekking hebben
tot het probleem. De drie verschillende lagen, de kern, omgeving en wereld, geven het belang en
de invloed van de elementen weer op de verschillende aspecten van het probleem. De
doelstellingen worden verduidelijkt met behulp van een objectives tree. Een objectives tree deelt
de doelen op in uiteenlopende richtingen waarna de belangrijkste doelen verder worden
onderverdeeld in verschillende aspecten. Wanneer aan de eisen van alle bijbehorende aspecten is
voldaan, is het doel gerealiseerd. Als laatste bepaalt het IDEF0 diagram de functies van een
3

systeem met kleine landbouwmachines. Het IDEF0 diagram geeft het hoofdsysteem en de
subsystemen weer met de bijbehorende inputs, outputs, besturingen en mechanismes.
Vervolgens worden de technieken kort toegepast in een praktijksituatie om hun mogelijkheden
bij praktijkgerichte situaties weer te geven. Deze stap wordt gebruikt om een concreet voorbeeld
te belichten en de verschillende technieken beknopt toe te passen. Het verslag eindigt met een
toekomstvisie, conclusie en discussie. De toekomstvisie geeft mijn persoonlijke visie weer op de
toekomstige mogelijkheden van een agrarisch systeem met kleine landbouwmachines aan de
hand van de informatie uit dit verslag.

Figuur 1.1: De eerste stappen van het realiseringsproces met afzonderlijke activiteiten (Siers, 2004).
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2 Belanghebbenden en hun standpunten
De eerste stap bij het bestuderen van een probleem is de belanghebbenden definiëren. Alle
belanghebbenden hebben hun eigen kijk op het probleem en voor een geschikte oplossing moet
rekening worden gehouden met ieders visie. In schema 2.1 zijn de belanghebbenden te zien, hun
onderlinge relaties (doorgaande lijnen) en hun invloed (onderbroken lijnen) op kleine
landbouwmachines. In het schema staat de belangrijkste belanghebbende het dichtste bij het
probleem. In dit hoofdstuk wordt van elke belanghebbende uitgelicht wat zijn visie is op en
betrekking is tot het probleem.

Milieuorganisaties

Bevolking
Regering
Consument
Producent
landbouwmachines
Boer

Kleine landbouwmachines
Schema 2.1: De relaties tussen de belanghebbenden en het probleem van kleine versus grote landbouwmachines.

De voornaamste belanghebbende en probleemhebber is de boer, of beter gezegd de landbouwer
of loonwerker, want hij moet landbewerkingen uitvoeren met de kleine of grote
landbouwmachines. Zijn standpunten hebben te maken met de financiële aspecten van het
probleem want de boer moet rendabel produceren om de continuïteit van zijn bedrijf te
garanderen. De boer wil een hoogkwalitatieve oogst bij minimale kosten. Vooral
investeringskosten, energiekosten (brandstof) en indirecte kosten zoals winstverlies door
bodemverdichting zijn daarbij de grootste aandachtspunten. Verder is het gebruiksgemak, zoals
de besturing van de machines en controle over de landbewerkingen, van belang. Het
gebruiksgemak heeft een grote invloed op het gevoel dat de gebruiker krijgt bij een bepaald
productiesysteem. Daarbij bepaalt het gevoel hoeveel vertrouwen de landbouwer in het systeem
en de machines heeft en hoe hij ermee om zal gaan. Deze laatste reden wordt regelmatig
onderschat door ontwerpers van nieuwe (agrarische) systemen maar zelfs het beste systeem is
waardeloos als de potentiële gebruiker er niet mee wil werken.
Andere belanghebbenden zijn alle bedrijven en onderzoekers die werken aan de productie van de
landbouwmachines, inclusief onderzoekers en ontwikkelaars die werken voor mechanisatie- en
roboticabedrijven. Hun taak is om zowel landbouwmachines en robots als management- en
5

besturingsprogramma’s te ontwikkelen die alle landbewerkingen kunnen uitvoeren. Daarnaast
moeten deze machines goedkoop, makkelijk te repareren en eenvoudig in gebruik zijn. De boer
delegeert dus een groot deel van het probleem naar de producenten van landbouwmachines
waardoor deze meer probleemoplosser dan probleemhebber zijn.
De consumenten bepalen via hun koopgedrag de vraag naar en prijs van landbouwproducten.
Door het huidige productieoverschot in de landbouw moet de boer inspelen op de wensen van de
consument om afzet te creëren voor zijn producten. De consument wil goedkope maar
hoogkwalitatieve producten die milieuvriendelijk worden geproduceerd. De beste manieren voor
de boeren om hun producten aantrekkelijk te maken zijn milieuvriendelijke productie en
diversificatie in productaanbod.
De regering is de hoogste, wetbepalende instantie met onder hun verschillende organisaties zoals
de waterschappen en natuurbeheer. Zij bepalen de productiebeperkingen via wet- en regelgeving
over emissies, natuurbehoud, biodiversiteit en veiligheid. Maar de regering kan ook een positieve
invloed uitoefenen via financiële stimulatie van energie- of milieuvriendelijke
productiemethodes en werkzaamheden. Een voorbeeld is ‘Catalogus Groenblauwe Diensten’ van
het Nederlandse natuurbeheer (2008) waarin de maximaal te betalen prijzen staan voor
werkzaamheden van boeren op het gebied van ontwikkeling en beheer van natuur, landschap,
toegankelijkheid en water. Hun visie op het probleem wordt bepaald door de standpunten van de
burgers en dat zijn vooral milieuvriendelijke productie van gezonde, veilige en betaalbare
landbouwproducten.
De bevolking kan verdeeld worden in omwonenden en burgers. De omwonenden zijn mensen die
op het platteland wonen. Hun standpunten hebben te maken met verschillende soorten overlast
van grote machines zoals verkeershinder, reuk (stank) en geluidsoverlast. Grote, logge en trage
landbouwmachines veroorzaken de verkeershinder met hun transport over smalle
plattelandsweggetjes. Landbouwmachines die (zware) grondbewerkingen uitvoeren veroorzaken
de stank en geluidsoverlast. De burgers zijn alle inwoners van een land en hebben invloed via de
regering, milieuorganisaties en als consument, maar ook als toerist. Veel burgers zijn
geïnteresseerd in het leven van boeren en de voedselproductie maar hun kennis over de
landbouw is vaak zo klein dat hun visie over landbouw niet duidelijk is (Sijtsema, Goddijn et al.
2009). Een duidelijke weergave van een agrarisch bedrijf door middel van hoge transparantie is
nodig zodat beter maatschappelijk draagvlak voor agrarische productie ontstaat. Hierbij kan
agrotoerisme ook een belangrijke bijdrage leveren. Agrotoerisme wordt de laatste jaren steeds
populairder en is een potentiële bron van inkomsten voor boeren.
Milieuorganisaties, zoals Greenpeace en Stichting Biodiversiteit en Educatie krijgen het
afgelopen decennium steeds meer invloed op agrarische productie omdat publieke steun
toeneemt. Dit maatschappelijk draagvlak zorgt voor veel invloed op overheidsbeslissingen. Hun
visie is om milieuvervuiling (vooral bodemvervuiling en emissies) te minimaliseren en de natuur
en ecologie te behouden door milieuvriendelijke en duurzame productiemethodes toe te passen.
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3 Afbakening van het probleem
3.1 Omgeving
De omgeving kan beperkt worden tot de werkomgeving van een groep landbouwmachines van
een agrarisch bedrijf. Hierbij horen het erf en de schuur van de boer of loonwerker waar de
machines worden opgeslagen, gecontroleerd en gerepareerd. Verder behoren hiertoe alle
transportwegen voor de landbouwmachines en voor het transport van o.a. zaaizaad,
spuitmiddelen en oogstgewassen. Als laatste hoort het veld zelf en de relevante natuur en
ecologie op het veld en in de omstreken tot de omgeving omdat machines dit beïnvloeden via o.a.
geluidsoverlast en bodemdruk.
Vervolgens moet rekening gehouden worden met de communicatiekanalen tussen de machines,
satelliet (via GPS) en boerderij. Deze communicatie zorgt voor informatiestromen van het
managementsysteem. Relevante externe informatie, voor het verbeteren van het
productiesysteem of als vergelijkingsmaatstaf voor zelfstandig verkregen informatie, wordt ook
meegenomen als omgeving.
Omdat land en klimaat invloed hebben op een productiesysteem nemen we aan dat het probleem
onder Nederlandse omstandigheden plaatsvindt oftewel een mild zeeklimaat. Daarnaast zijn de
bodem en biodiversiteit van belang. Voor Nederlandse omstandigheden kan dit verschillen van
fijn zand tot klei (Mulder et al 2003).

3.2 De systeemgrens
De systeemgrens is voor een groot deel gelijk aan de omgeving namelijk het erf, de velden en de
wegen die een boer gebruikt om bij zijn landbouwgrond te komen. Hierbij behoort alle door de
machines bewerkte grond dus eigen grond en gepachte grond evenals grond die wordt bewerkt in
loondienst of wanneer de machines worden uitgeleend.
Het belangrijkste aspectsysteem is het economisch aspectsysteem want de boer heeft een
financieel rendabel agrarisch productiesysteem nodig. Hierbij wordt de kwaliteit van het product
meegenomen omdat deze een grote invloed heeft op de benodigde landbewerkingen.
Afzetmogelijkheden vallen buiten de systeemgrens omdat dan economische aspecten met
betrekking tot marktwerking meegenomen moeten worden. Voor de arbeidskosten wordt
gekeken naar zowel de bewerkingen als het onderhoud en management.
Het volgende aspectsysteem heeft te maken met energie. Externe energie is een input maar
(milieuvriendelijke) energie die door de boer wordt opgewekt valt binnen de systeemgrens.
Hierbij wordt alleen gekeken naar de invloed van deze energie op het systeem en geen
gedetailleerde informatie over de opwekking.
Vervolgens worden bij de politieke en maatschappelijke aspecten aangenomen dat het systeem
onder de toekomstige, Nederlandse wetgeving moet werken. Maatschappelijk draagvlak valt nog
binnen de systeemgrens maar alleen de globale richtlijnen en interesses van de maatschappij met
betrekking tot voedsel- en werkveiligheid en milieuvriendelijke productie.
Als laatste vallen alle machines die gebruikt worden binnen de systeemgrens. Hierbij horen ook
reparaties en onderhoud die de boer en zijn medewerkers zelf uitvoeren. Ingewikkelde reparaties
7

kunnen door externe krachten gedaan worden maar zulke externe hulp valt buiten de
systeemgrens. Ook de productie en bijbehorende productieprocessen vallen niet binnen de
systeemgrens omdat de probleemhebber niet geïnteresseerd is in de productie van zijn machines
maar in de werking.

3.3 Doel
Het doel van de boer is een goed inkomen verdienen met agrarische productie zodat zijn bedrijf
een goede continuïteit heeft. Door maatschappelijke druk en wetgevingen van de overheid wil en
moet de boer op een milieuvriendelijke manier kwalitatieve gewassen produceren waar
voldoende en een constante vraag naar is. Hierbij hoeft milieuvriendelijk niet altijd energiezuinig
te zijn want werken met milieuvriendelijke energie, zoals zonne-energie en waterstof, is ook
mogelijk. Het doel van dit verslag is om naar de mogelijkheden van een agrarisch
productiesysteem met kleine machines te kijken. In de volgende paragraaf staan de voor- en
nadelen van grote en kleine landbouwmachines uitgelegd aan de hand van de hypotheses.

3.4 Hypotheses voor kleine landbouwmachines
Dit verslag is gericht op de (toekomstige) mogelijkheden van kleine landbouwmachines om een
efficiënter en milieuvriendelijker agrarisch productiesysteem te ontwikkelen. Hiervoor worden
eerst de voor- en nadelen van kleine landbouwmachines ten opzichte van grote machines
afgewogen zodat hypotheses opgesteld kunnen worden. Uit literatuurstudie blijkt dat hypotheses
met betrekking tot rendabel produceren stilzwijgend geaccepteerd worden omdat deze aan de
basis staan van ieder agrarisch productiesysteem (Blackmore, Stout et al 2005, Stanford 2000).
Daarom wordt deze voor de hand liggende hypothese niet verder benoemd. Dit deelhoofdstuk
bevat een algemene inleiding tot de hypotheses waarna de volgende hoofdstukken specifiek op
de verschillende punten ingaan.
Hypothese: kleine landbouwmachines kunnen autonoom rijden.
De grootste nadelen van kleine landbouwmachines zijn de arbeidsuren en de hoge arbeidskosten
in ontwikkelde landen. Daarom is de eerste aanname dat kleine landbouwmachines autonoom
kunnen rijden. Zonder deze aanname worden de kansen geminimaliseerd om een rendabel
agrarisch productiesysteem met kleine landbouwmachines te realiseren.
Hypothese: investeringskosten voor nieuwe machines zijn relatief laag en verspreid.
Het nadeel van grote machines is dat ze incidentele hoge investeringskosten behoeven. Bij
kleinere machines kunnen deze investeringskosten beter verspreid worden omdat de kostprijs per
machine substantieel lager is.
Hypothese: kleine landbouwmachines veroorzaken weinig bodemverdichting waardoor minder
zware grondbewerkingen uitgevoerd moeten worden.
De grootste voordelen van kleine landbouwmachines zijn de hoge nauwkeurigheid en de lage
mate van bodemverdichting. Hierdoor zijn minder zware grondbewerkingen nodig en blijft de
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bodemstructuur beter behouden. Een betere bodemstructuur resulteert in een beter microleven en
een betere opname van nutriënten door de planten. Dit stimuleert de groei van het gewas en
resulteert in hoogkwalitatieve producten.
Hypothese: kleine landbouwmachines werken op hernieuwbare, milieuvriendelijke energie.
Bij minder grondbewerkingen of lichtere grondbewerkingen gaan de brandstofkosten omlaag en
kunnen lichtere landbouwmachines gebruikt worden. Tegelijkertijd zullen de uitstoot van zowel
schadelijke stoffen als geluid afnemen. Het nadeel van kleinere landbouwmachines in combinatie
met de intensiviteit van precisielandbouw is dat meer machinewerkuren per hectare vereist zijn
waardoor de brandstofkosten weer toenemen. Daarom is de aanname dat kleine
landbouwmachines op hernieuwbare, milieuvriendelijke energie werken die op het bedrijf of in
de nabije omgeving opgewekt kan worden.
Hypothese: kleine landbouwmachines zijn robuust en vereisen relatief weinig onderhoud en
reparaties.
Autonome landbouwmachines kunnen lange werkdagen maken en hebben daardoor een hoge
arbeidsefficiëntie. Deze lange inzetbaarheid heeft een nadelig effect op de levensduur van de
machines. Om het negatieve effect op de levensduur op te vangen zijn robuuste machines nodig
die gemiddeld minder onderhoud en reparaties vereisen.
Hypothese: kleine landbouwmachines zijn zeer nauwkeurig en gemakkelijk te navigeren en
manoeuvreren maar hebben wel een omvangrijk managementsysteem nodig.
Kleine landbouwmachines zijn geschikt voor precisielandbouw omdat ze gemakkelijker kunnen
navigeren en manoeuvreren over de weg en het veld dan grote machines. Hierdoor kunnen
bewerkingen nauwkeuriger uitgevoerd worden. In de landbouw is al een toename in het gebruik
van precisielandbouw maar hoofdzakelijk in de vorm van grote machines die met behulp van
GPS nauwkeurig kunnen werken (Horsch, 2010) en (John Deere, 2010). Precisielandbouw in de
vorm van kleine, autonome landbouwmachines die plantspecifiek kunnen bewerken is nog in de
ontwikkelingsfase. Hiervoor is een omvangrijk managementsysteem nodig dat de informatie snel
verwerkt en toepast maar dat is voor zowel kleine als grote landbouwmachines nodig.
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4 Omvang van het probleem
Een overzichtelijke manier om de omvang van het probleem weer te geven tijdens een
divergerende stap is via een cirkeldiagram (zie figuur 4.1). Hierin worden de voornaamste
problemen en belanghebbenden uitgewerkt. Vaste lijnen geven een verband aan tussen een
probleem of belanghebbende en een bijbehorend aspect en de onderbroken lijnen geven
onderlinge relaties aan. In een cirkeldiagram is het probleem opgesplitst in drie delen namelijk
de kern, de omgeving en de wereld. De kern bevat de voornaamste problemen en de
bijbehorende elementen waar de probleemhouder een grote invloed op heeft of kan hebben. De
omgeving bevat elementen waar de probleemhebber maar een beperkte invloed op heeft.
Elementen in de wereld hebben wel een invloed op het probleem maar de probleemhebber heeft
vrijwel geen invloed op deze elementen.
Een schematische weergave van de belangrijkste problemen en elementen in een cirkeldiagram
zorgt voor een duidelijk beeld op het probleem. Aan de hand van dit diagram is eenvoudig te
zien waar de mogelijkheden liggen om tot een geschikte oplossing te komen. In dit hoofdstuk
worden de behandelde elementen in het cirkeldiagram gedetailleerd uitgelegd.

Figuur 4.1: Een cirkeldiagram met de belangrijkste problemen, belanghebbenden en bijbehorende aspecten en relaties.
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4.1 De kern
Elementen: Management, controle, planning, veiligheid, transport, informatiesysteem,
bodemstructuur, mineralisatie, plant, nutriënten, microleven, boer, landbewerkingen, navigeren,
besturing, bewerkingen, aankoppelen, precisielandbouw, economie, investeringen, onderhoud,
energie, arbeidskosten, kwaliteit, tijdigheid.
De belangrijkste probleemhebber is de boer en zijn probleem bestaat uit vijf gedeeltes. De druk
van andere belanghebbenden behoort niet tot de kern van het probleem dus deze wordt later
behandeld. De overige vier delen hebben te maken met economie, landbewerkingen,
bodemstructuur en management.
De economische situatie is het belangrijkste voor de boer want zijn voornaamste doel is een goed
inkomen verdienen met zijn werk. Door kosten en opbrengsten te optimaliseren genereert de
boer een beter inkomen. Kosten minimaliseren kan gerealiseerd worden door arbeids- en
energiekosten te minimaliseren. Dit zijn tegenstrijdige kosten omdat het minimaliseren van
arbeidskosten leidt tot hogere energiekosten van grotere en zwaardere machines. Verder moeten
de machines robuust zijn zodat onderhoud eenvoudig en goedkoop gedaan kan worden zonder
dure experts in te huren. Daarnaast zijn de hoge investeringskosten een probleem. Lage
investeringen zijn moeilijk te realiseren met de huidige hoge maat van mechanisatie in de
landbouw maar investeringskosten kunnen wel beter verspreid worden over de jaren om
investeringspieken te voorkomen. Aan de opbrengstenkant kan een boer vooral meer winst
maken door een betere tijdigheid en een hogere kwaliteit. Een goede tijdigheid heeft te maken
met de juiste bewerking op het juiste moment uitvoeren. Hierbij is de beschikbaarheid en
toepasmogelijkheden van machines en de kennis over de (weers)omstandigheden van groot
belang. Een hogere kwaliteit realiseren gaat door de behoeftes van individuele planten te
optimaliseren en tijdigheid te verbeteren.
De landbewerkingen zijn het hele proces van alle bewerkingen die worden gedaan om de
groeicyclus van het gewas te bevorderen. Elke bewerking begint met het aankoppelen van de
machine, aangenomen dat een aparte machine nodig is voor de bewerking. Daarna is het besturen
van de machine van en naar het veld en het navigeren over het veld van belang om de bewerking,
zoals spuiten, zaaien en oogsten, op de juiste plaats foutloos uit te voeren. Om bewerkingen met
hoge nauwkeurigheid of eventueel bij individuele planten toe te passen is een vorm van
precisielandbouw nodig.
Hoge wiellasten van zware landbouwmachines zorgen voor bodemverdichting en hebben
daardoor een negatieve invloed op de bodemstructuur. Het gewicht van de machine en het
contactoppervlakte met de bodem bepalen de diepte van de verdichting. De machines worden
steeds groter met als gevolg dat de reikwijdte en ernst van de bodemverdichting ook toenemen.
Een slechte bodemstructuur heeft nadelige invloeden op economische en bodemecologische
aspecten. Het resulteert in verminderde gewasopbrengst en -kwaliteit en hoger energieverbruik
doordat zwaardere bewerkingen nodig zijn om de bodemstructuur te verbeteren. Het microleven
in de bodem ondervindt hinder van een slechte structuur waardoor mineralisatie van meststoffen
wordt vertraagd. Hierdoor zijn hogere hoeveelheden nutriënten nodig om de plantgroei te
optimaliseren (Van den Akker en Schjønning, 2004).
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Voor elk bedrijf is het belangrijk om een goed managementsysteem te hebben zodat de planning
nauwkeurig en correct verloopt en controle maximaal is. Adequaat management van transport en
bewerkingen zorgt voor een optimale tijdigheid waardoor de oogst wordt geoptimaliseerd en
kosten geminimaliseerd. Een eenvoudig maar nauwkeurig informatiesysteem helpt om de boer
een snel en compleet overzicht te geven. Maar het belangrijkste van een managementsysteem is
dat zowel de veiligheid voor de omstanders als de voedselveiligheid niet in het gedrang komen.

4.2 De omgeving
Elementen: Belanghebbenden, machineproducent, consument, bevolking, geluid, emissies,
verkoop, bodem.
In de omgeving zitten een aantal belanghebbenden waar de probleemhebber (de boer) invloed op
heeft: de machineproducent, bevolking en consument. Onder ‘Belanghebbenden en hun
standpunten’ staan deze groepen verder uitgewerkt en hun relaties met geluid en emissies. Deze
worden hier niet verder toegelicht.
De samenstelling van de bodem bepaalt de bodemstructuur. De boer beïnvloedt de bodem
middels bewerkingen en het toevoegen van onder andere voedingsstoffen en water. Bepaalde
bodemgegevens, zoals bodemsoort of geografische ligging, kunnen niet veranderd worden
terwijl ze wel in hoge mate de groei van het gewas beïnvloeden.
De consument en de boer hebben de meeste invloed op de verkoop van een gewas. De boer kan
de verkoop vooral beïnvloeden via zijn productiemethode en door hoeveelheid en kwaliteit te
regelen. De consument regelt de vraag naar een product door middel van hun koopgedrag.
Concurrentie van andere bedrijven met vergelijkbare producten en markttechnische gegevens
zoals nicheproducten en export worden buiten beschouwing gelaten. In dit verslag wordt alleen
gekeken naar de primaire productie van bulkgewassen tot aan het moment van verkoop of opslag.

4.3 De wereld
Elementen: Milieuorganisaties, regering, subsidies, wetgeving, klimaat, weer, topografie.
Milieuorganisaties en de regering zijn onderdeel van de wereld omdat de boer vrijwel geen
directe invloed op deze organisaties heeft. Deze elementen en hun relaties met subsidies en
wetgeving worden hier niet verder besproken omdat dit al is gedaan in ‘Belanghebbenden en hun
standpunten’.
Het klimaat, weer en topografie bepalen de groei van het gewas via regen, temperatuur
(gemiddeld, maximum en minimum), radiatie, bodemsoort, bodemeigenschappen, plaats, etc. Dit
zijn gegeven eigenschappen die niet allemaal bekend of voorspelbaar zijn. De boer heeft geen
directe invloed op deze elementen maar kan indirect, via bijvoorbeeld beregenen of bomen als
windvanger plaatsen, vervangende of voorkomende maatregelen treffen.
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5 Verduidelijking van doelstellingen
Na het vaststellen van de belanghebbenden, het algemene doel en de systeemgrens worden de
specifieke doelstellingen geformuleerd. Hiervoor worden de elementen die in de kern van het
cirkeldiagram van figuur 4.1 staan gebruikt omdat deze direct verantwoordelijk zijn of invloed
hebben op het probleem. De doelstellingen worden schematisch weergegeven in een ‘objectives
tree’ (bijlage 2) om snel een duidelijk beeld te vormen. De belangrijkste doelstellingen zijn mede
afgeleid uit de teksten van Blackmore, Fountas en Have (2004) en Blackmore, Stout et al. (2005)
over kleine, autonome tractoren en robotica in de landbouw. De doelstellingen van de objectives
tree worden gebruikt om de belangrijkste functies van een oplossing te definiëren. Maar een
verdere afbakening van het probleem is vereist om een betere richting voor eventuele
oplossingen te geven. Hiervoor worden primaire beslissingen opgesteld die gebaseerd zijn op
mijn eigen mening, de mening van experts en literatuur van relevante onderzoeken. Daarna
worden de specifieke doelstellingen in detail besproken.

5.1 De primaire beslissingen
Om tot een goed onderbouwde oplossing te komen worden een viertal focuspunten genomen:
(1) Bodemstructuur. Een betere bodemstructuur zorgt voor een betere bodemecologie
waardoor minder en minder zware bewerkingen nodig zijn om de bodem in een goede
staat voor gewasproductie te krijgen.
(2) Financiële status. De boer moet in de eerste plaats zijn gezin onderhouden met zijn
werk. Hierbij zijn kosten, vooral arbeids- investeringskosten, en opbrengsten van het
grootste belang.
(3) Intelligentie. Het productiesysteem moet slim en autonoom zijn met machines met
kunstmatige intelligentie die nauwkeurig werken (precision farming) en zelfstandig
beslissingen maken.
(4) Gebruiksgemak. De boer kan het systeem gemakkelijk gebruiken omdat het
management en transport eenvoudig en snel wordt geregeld.
Verder moeten een aantal punten buiten beschouwing blijven om de aandacht op de kleine
machines te houden. Daarbij is het van belang dat nog geen beperking wordt gemaakt ten
aanzien van hoe groot deze ‘kleine machines’ daadwerkelijk mogen zijn omdat zo’n keuze de
mogelijkheden van de focuspunten zwaar belemmert. Ten eerste wordt alles dat te maken heeft
met kwaliteit en verkoop buiten beschouwing gelaten. Kwaliteit wordt alleen beschouwd via de
voordelen van een systeem met kleine landbouwmachines maar verdere uitlichting van kwaliteit
en mogelijke verkoopvoordelen van hoogkwalitatieve producten (nichemarkten, e.d.) worden
niet bekeken. Verder wordt niet gekeken naar ontwikkelings- en productiekosten omdat hierover
vaak grote onduidelijkheid bestaat. Wanneer kostenschattingen nodig zijn, kunnen aannames
gemaakt worden op basis van de voortgang van huidige technische ontwikkelingen. Ook
subsidies en andere financiële hulp voor (de ontwikkeling van) milieuvriendelijke of innovatieve
productie kunnen moeilijk ingeschat worden en zullen ook buiten beschouwing vallen. Als
laatste wordt aangenomen dat de standpunten van alle belanghebbenden niet veranderen en dat
hun (toekomstige) standpunten over nieuwe ontwikkelingen gelijk zijn aan vergelijkbare
ontwikkelingen.
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5.2 De objectives tree
De doelstellingen worden schematisch weergegeven aan de hand van een objectives tree (bijlage
2). De objectives tree is verdeeld in drie lagen. De bovenste laag is het hoofddoel: ‘Gebruik
kleine, autonome machines voor agrarische productie.’ De tweede laag is een onderverdeling in
zeven onderwerpen die in de volgende zeven paragrafen worden behandeld. De derde laag is
weer een onderverdeling van de tweede laag en bevat de belangrijkste inhoudspunten.

5.2.1 Bodemstructuur behouden

Figuur 5.2.1: Het onderdeel ‘Bodemstructuur behouden’ van de objectives tree.

Het grote voordeel van kleinere landbouwmachines is een lage bodemdruk en een goed
behouden bodemstructuur. Een verdichte bodem resulteert in een slechtere waterafvoer tijdens
natte periodes en obstructie van de wortelgroei van planten (FAO, 1977). De
grondvochtigheidsgraad bepaalt mede hoeveel verdichting optreedt. Figuur 5.2.2 laat zien dat de
meeste bodemverdichting optreedt bij een vochtige bodem. Links van het grijze gebied, bij een
droge bodem, treedt minder verdichting op. Rechts van het grijze gebied, bij een natte bodem,
zal de bodem meer opzij worden gedrukt in plaats van samengedrukt. Dit geeft niet aan dat bij
natte grond minder bodemverdichting door verticale belasting optreedt maar dat de verdichting al
optreedt voordat de bodem verzadigd is. Bij hoge vochtigheidsgehaltes van de bodem zal de
kritische schuifspanning (“soil shear strength”) sneller overschreden worden met
bodemvervorming in zowel horizontale als verticale richting als gevolg (Van den Vreken, Van
Holm, et al., 2009).

Figuur 5.2.2: Kwalitatief verband tussen het bodemwatergehalte en de gevoeligheid van de bodem voor verdichting
(Kok, Taylor, et al., 1996).
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Een goede en constante bodemstructuur heeft een positief effect op de bodemecologie. Het beste
voor de vele organismen in de bovenste laag van de bodem is een goede structuur en een bodem
die zo veel mogelijk met rust wordt gelaten. Figuur 5.2.3 laat het bodemprofiel zien van een
rijspoor na het zaaien van suikerbieten. De verdichte bodem vertoont vrijwel geen grote poriën
en belemmert zowel de wateropname van de bodem als de ontwikkeling van de bodemecologie.
Als gevolg zal de groei van de bieten niet optimaal zijn.

Figuur 5.2.3: Een bodemprofiel na het zaaien van bieten. De sterk verdichte bodem werd veroorzaakt door het wiel
van de tractor waarmee de zaaimachine werd getrokken (Richard, Boizard, et al., 1999).

Figuur 5.2.4 laat zien dat de breedte van de band en het contactoppervlak met de grond de mate
van bodemverdichting bepalen. Een brede band zorgt voor een bredere maar oppervlakkige
bodemverdichting terwijl een smalle band de bodem veel dieper verdicht.

Figuur 5.2.4: De mate van bodemverdichting bij verschillende bandbreedtes (Bodemacademie, 2010).

Grotere bodemorganismen zoals wormen en pissebedden zorgen voor een fijne bodemstructuur
met niet te grote gaten zodat normale hoeveelheden water worden vastgehouden en grotere
hoeveelheden worden afgevoerd naar de onderbodem. Verder zorgen ze voor het verkruimelen
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van organisch materiaal zoals plantresten en vaste mest. Kleine bodemorganismen, zoals
springstaarten, schimmels en bacteriën, zorgen via mineralisatie voor het omzetten van
verkruimeld organisch materiaal in nutriënten voor de groei van nieuwe planten (Soilpedia,
2010). Wanneer deze processen goed verlopen en de structuur behouden blijft, zijn minder
bewerkingen nodig om de groei van de planten te bevorderen.

5.2.2 Financiële status van boer verbeteren

Figuur 5.2.5: Het onderdeel ‘Financiële status van de boer verbeteren’ van de objectives tree.

De financiële status van de boer is afhankelijk van dagelijkse kosten zoals brandstof, arbeid,
opbrengsten en investeringen. De brandstofkosten kunnen vooral verlaagd worden door het
verlagen van het aantal bewerkingen en het toepassen van milieuvriendelijke energie zoals
zonne-energie of waterstof. Deze energie kan op het bedrijf zelf worden opgewekt waardoor de
boer minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen en bijbehorende prijsfluctuaties. De
arbeidskosten kunnen sterk verminderen door gebruik te maken van autonome voertuigen.
De opbrengst kan verhoogd worden door de voordelen die zijn genoemd bij de vorige paragraaf
‘Bodemstructuur behouden’: betere groei door een betere bodemstructuur en bodemecologie.
Verder kan precisielandbouw met een hoge nauwkeurigheid zorgen voor minder gewasschade en
betere en nauwkeurigere behandelingen met als resultaat hoogkwalitatieve en duurdere
producten. De laatste manier om opbrengsten te verhogen is door een goede tijdigheid. Wanneer
de inzet van de machines wordt geoptimaliseerd zodat de juiste bewerking op het juiste moment
wordt uitgevoerd, zal de groei van het gewas optimaler verlopen en de opbrengsten hoger zijn.
Dit is grotendeels afhankelijk van het transport van de machines tussen de velden en boerderij.
Een ander financieel nadeel van grote landbouwmachines zijn de hoge investeringskosten en de
hoge afhankelijkheid van één of een paar machines. Het gevaar is dat onverwachte uitval van een
machine resulteert in hoge kosten of in een slechtere oogst. Met kleine, verspreide investeringen
in kleine landbouwmachines kan de boer de investeringen beter verspreiden en zijn de effecten
van mechanische problemen beperkt. Aan de andere kant is het nadeel van kleine machines dat
monteurs een hogere mate van expertise nodig hebben om de vele (verschillende) en autonome
machines te repareren en onderhouden.
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5.2.3 Intelligent

Figuur 5.2.6: Het onderdeel ‘Intelligent’ van de objectives tree.

Een hoge mate van kustmatige intelligentie is nodig om op een arbeidsextensieve manier te
kunnen werken met een groep kleine landbouwmachines. Om de arbeidsdruk laag te houden, zijn
autonome machines nodig. Deze moeten zelf in staat zijn om on-the-go gegevens te interpreteren
en beslissingen uit te voeren tijdens het rijden en bewerken. Een voorbeeld hiervan is te zien in
figuur 5.2.7 waar een autonome machine zelfstandig over de rijen rijdt, gewassen herkent en
onkruid verwijdert. Deze machine heeft GPS-sturing en werkt op zonne-energie waardoor deze
lang door kan werken en de arbeidsbehoefte minimaal is.

Figuur 5.2.7: Onkruid verwijderen door een autonome machine met GPS-sturing. (Patent: Keller, Nichols et al, 2001)

Het grootste probleem van autonome voertuigen is dat de omstandigheden onzeker zijn. Volgens
Pettersson (2005) zijn ontbrekende informatie, onbetrouwbare bronnen (bijv. oude kaarten),
stochastische verschijnselen (afwijkingen van metingen) en vage beschrijvingen (wanneer
menselijke kennis wordt gemodelleerd) de grootste problemen bij onzekerheid. Eliminatie van de
onzekerheid of een bepaalde mate van tolerantie incalculeren is nodig om met de onzekerheid
om te kunnen gaan. Informatie over onzekerheid en de bijbehorende beslissingen van de machine
moeten automatisch teruggekoppeld worden aan de boer zodat deze het systeem kan controleren
en verbeteren. Dit verbetert de systeemveiligheid en de bewerkingen worden optimaler
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uitgevoerd. Voor autonome landbouwmachines speelt de grootte een belangrijke rol. Grote
voertuigen zijn gecompliceerder te navigeren dan kleine omdat ze een groter oppervlakte
bestrijken. Verder zijn kleinere, lichtere machines minder gevaarlijk wanneer problemen
optreden.
Verder gebruiken veel boeren tegenwoordig precisielandbouw (precision farming). De hoge
nauwkeurigheid zorgt ervoor dat plantspecifieke behandelingen kunnen worden uitgevoerd.
Momenteel gebruiken boeren het vooral om hogere opbrengsten en lagere kosten te realiseren
door optimaler gebruik van sproeimiddelen en meststoffen (Auernhammer, 2001). Maar de
eigenlijke mogelijkheden van precision farming zijn veel groter als deze worden gecombineerd
met een managementsysteem dat op een slimme manier de informatie kan verwerken.
Precisielandbouw is informatie intensief (figuur 5.2.8) waardoor een managementsysteem
onmisbaar is. De sensoren zenden een grote hoeveelheid ruwe informatie over bodem, gewassen
en omgevingsfactoren naar het managementsysteem. Daar wordt de informatie gestructureerd en
verwerkt aan de hand van informatie over agronomie, gewasmanagement, bodemkunde en
plantkunde. Verder wordt externe informatie van experts of van de boer en van ondersteunende
programma’s, zoals weerberichten, toegevoegd. De output is een datastroom van verwerkte
informatie die gebruikt wordt om het systeem te controleren (monitoring) en besturen. (Stanford,
2000).

Figuur 5.2.8: Informatiestromen van een system dat gebruik maakt van precision farming (Stanford, 2000).

Boeren kunnen grote voordelen behalen wanneer ze de hoge nauwkeurigheid in positionering en
navigatie van precisielandbouw volledig gebruiken. Een belangrijk voorbeeld is het door elkaar
plaatsen van verschillende gewassen op het zelfde land. Kleine landbouwmachines kunnen de
verschillende gewassen apart behandelen en oogsten terwijl de verschillende gewassen als buffer
optreden tegen ziektes en plagen. Waarschijnlijk kunnen bepaalde gewassen ook elkaars groei
positief beïnvloeden. Maar geavanceerd management is nodig om de problemen met
bijvoorbeeld de verschillende groeicycli van de gewassen te voorkomen. Volgens Weiss (1996)
zijn andere potentiële voordelen van precisielandbouw: hogere oogstopbrengst, betere en
kostefficiëntere toepassing van zaad, water en chemicaliën en verminderde verspreiding van
chemicaliën naar de omgeving.
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5.2.4 Eenvoudig te gebruiken

Figuur 5.2.9: Het onderdeel ‘Eenvoudig te gebruiken’ van de objectives tree.

Niet alleen de mogelijkheden maar ook het gebruiksgemak bepalen het succes van een machine.
Het belangrijkste voor een boer is dat hij zijn landbouwmachines kan vertrouwen, vooral als die
autonoom opereren. Daarom moet het gebruik eenvoudig en duidelijk zijn zodat alle acties
voorspelbaar zijn en eventuele fouten voorkomen kunnen worden. Tegelijkertijd mag dit niet ten
kosten gaan van de mogelijkheden van de machine. Daarbij is goede en snelle communicatie
(ook bij een vloot machines) en eenvoudig management noodzakelijk (CLAAS, 2010).
Precision farming is informatie-intensief zoals te zien is in figuur 5.2.8. De vele gegevens
moeten door software geïnterpreteerd worden voordat deze aan de boer worden doorgegeven. De
machine moet direct belangrijke gegevens kunnen doorsturen naar de boer en overige gegevens
kort samenvatten zodat de boer die in zijn vrije tijd kan controleren. Op deze manier kan de boer
snel beslissingen maken en acties ondernemen. Intensieve informatie over precieze bewerkingen
moet in ieder geval tijdelijk worden opgeslagen zodat de boer deze kan raadplegen bij problemen
of voordat een nieuw groeiseizoen begint.
Verder heeft ‘eenvoudig te gebruiken’ betrekking tot transportmogelijkheden. Snel transport
over afstanden van verschillende kilometers is noodzakelijk want onnodige stilstand kost geld.
Daarnaast is eenvoudig en snel onderhoud nodig om onkosten te minimaliseren. De machines
moeten robuust zijn zodat ze weinig onderhoud vereisen en ze lange, intensieve bewerkingen
kunnen uitvoeren, dag en nacht. Wanneer het meeste onderhoud door de boer of zijn
medewerkers zelf gedaan kan worden, bespaart dit flink in kosten omdat geen dure mecaniciens
ingehuurd moeten worden.

5.2.5 Veilig

Figuur 5.2.10: Het onderdeel ‘Veilig’ van de objectives tree.

Een autonome machine moet zelfstandig opereren met behulp van computersystemen. Maar de
besturingssoftware is zelfden foutloos en wanneer een fout optreedt, mag de veiligheid van
omstanders (zowel burgers als de boer en zijn medewerkers) niet in gevaar komen. Overtollige
subsystemen, die geen functie hebben als alles goed gaat, zijn nodig om fouten op te sporen en
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daarop te reageren (Blackmore, Fountas en Have, 2004). Deze systemen bemerken een afwijking
in de gebruikelijke werking en zullen een reactie teweegbrengen. Een gedeelte van de reactie zal
zijn om de boer te informeren. Bij grote fouten waarbij de veiligheid niet meer gegarandeerd kan
worden, zal het systeem zichzelf uitschakelen. Bij kleinere fouten zal een gedeelte van het
systeem worden uitgeschakeld of overgenomen zodat de machine nog steeds verder kan gaan
met zijn taak. Het is beter dat de machine nog een gedeelte van zijn taken kan uitvoeren dan niets
meer (Blackmore, Fountas en Have, 2004).
Verder moet de mogelijkheid bestaan om de machines van buitenaf stil te leggen. Via GPS
plaatsbepaling kan vanaf de boerderij opgemerkt worden wanneer een machine van zijn geplande
route afwijkt (Stanford en Ambler, 1994). Zo snel dit gebeurd moet het teruggekoppeld worden
aan de machine zodat die zijn route kan aanpassen. Gebeurt dit niet, dan moet de machine direct
worden uitgeschakeld.
Als laatste staat veiligheid ook voor voedselveiligheid. Fouten in de software van een autonome
machine kunnen voedselveiligheid in gevaar brengen. Voorbeelden zijn te veel spuiten of op de
verkeerde plaats spuiten waardoor het gewas te hoge concentraties van een schadelijke stof krijgt.
Dit kan leiden tot onconsumeerbare gewassen en inkomstenverlies dus continue, zelfstandige
controle (monitoring) en regelmatige controles van de boer moeten dit voorkomen.

5.2.6 Omgeving

Figuur 5.2.11: Het onderdeel ‘Omgeving’ van de objectives tree.

Het minimaliseren van uitstoot van schadelijke stoffen en gassen, die worden veroorzaakt door
het hoge brandstofverbruik, is van belang voor de omgeving. De focus ligt op vier soorten
uitstoot van dieselmotoren namelijk koolstofmonoxide, koolwaterstoffen, stikstofoxiden en
fijnstof . Makers van dieselmotoren, zoals Deere, Deutz en New Holland, reguleren de uitstoot
van deze schadelijke stoffen via de vier Tierstandaarden (Dieselnet, 2010) en (Deere en
Company, 2010). Deze standaarden zorgen voor een stapsgewijze reductie van de uitstoot van
schadelijke stoffen bij nieuwe dieselmotoren (zie figuur 5.2.12).
Bij kleinere, lichtere machines is het makkelijker mogelijk om uitstoot te verminderen door
gebruik te maken van milieuvriendelijke energie zoals waterstof, zonne- en windenergie en bioenergie. Hierbij zijn weinig tot geen fossiele brandstoffen nodig waardoor de uitstoot van
schadelijke stoffen afneemt tot een minimum. Als gevolg heeft de boer geen problemen meer om
binnen de steeds scherper wordende wetgevingen te produceren.
Verder moet in de omgeving rekening gehouden worden met de biodiversiteit. De biodiversiteit
neemt af door de toenemende intensivering van de landbouw. De overheid probeert de
biodiversiteit te beschermen door wetgevingen op te stellen en beschermde natuurgebieden te
creëren. Verder zijn initiatieven zoals ‘Boeren & Biodiversiteit’ nodig om boeren te informeren
over te nemen maatregelen om agrobiodiversiteit te verbeteren (Visser, Leendertse, et al., 2008)
Ook zijn snelle, locale beslissingen bij conflicten met betrekking tot biodiversiteit nodig om de
soortenrijkdom in stand te houden (Henle, Alard et al 2008).
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Figuur 5.2.12: De stapsgewijze introductie van de vier Tierstandaarden bij verschillende maten dieselmotoren voor
fijn stof en stikstofoxiden (Deere en Company 2010).

5.2.7 Sociaal
Sociaal

Geen hinder voor
burgers

Creeer
maatschappelijk
draagvlak

Figuur 5.2.13: Het onderdeel ‘Sociaal’ van de objectives tree.

Een productiesysteem met kleine landbouwmachines kan alleen succesvol geïntroduceerd
worden wanneer het maatschappelijk draagvlak afdoende is. Wanneer de burgers een
productiemethode niet ondersteunen, zal het geen succes worden. Maar de burgers hebben
relatief weinig eigen kennis over de landbouw. Hun voornaamste informatiebronnen zijn die
media en via gesprekken met andere mensen (Sijtsema, Goddijn, et al., 2009). Hun mening is
daardoor vaak ingegeven door milieuorganisaties en de overheid die duurzaamheid en
milieuvriendelijke productie hoog op de politieke agenda hebben staan. Dit kan een positief
effect hebben op de ontwikkeling en introductie van kleine landbouwmachines omdat deze
waarschijnlijk gemakkelijker energie- en milieuvriendelijker kunnen produceren dan grote
machines.
Voor de rest moet een productiesysteem met kleine landbouwmachines niet hinderlijk zijn voor
burgers. Vooral geluidshinder en stank zijn onderwerpen van ergernis maar ook oponthoud door
langzame, brede machines op de openbare weg zorgen voor irritatie (hoofdstuk 2).
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6 IDEF0 structuur
Het IDEF0-diagram is, net als een cirkeldiagram en objectives tree, een manier om schematisch
de belangrijkste punten van een probleem naar voren te halen. Waar een cirkeldiagram heel
algemeen is en een objectives tree zich verder verdiept op de doelstellingen, richt een IDEF0diagram zich op de functies die bij en rondom het probleem plaatsvinden. De functies moeten
algemeen beschreven worden want een IDEF0-diagram mag geen eventuele oplossingen
bevatten. Daardoor worden de ingangen (inputs), uitgangen (outputs), besturingen en
mechanismen zo algemeen mogelijk geformuleerd. Besturingen zijn beperkingen of eisen die
van bovenaf het systeem binnenkomen. Mechanismen komen van onderen het systeem binnen en
zijn werktuigen of methodes die nodig zijn om een bepaalde bewerking mogelijk te maken.
In bijlage 3 staat het complete IDEF0-diagram maar in de volgende paragrafen worden de
belangrijkste onderdelen besproken. Het IDEF0-diagram is gericht op autonome
landbouwmachines zodat het verschil tussen kleine en grote machines naar voren komt.

6.1 Hoofdsysteem: Machinaal veld bewerken
Figuur 6.1 geeft de functies weer die machinaal veld bewerken beïnvloeden. Hierbij is ‘machine
aanpassen’ het voorbereiden en onderhouden van de machines. ‘Naar veld rijden’, ‘over veld
rijden’ en ‘bewerking uitvoeren’ zijn de voornaamste functies omdat de grootste problemen,
zoals grondverdichting, besturing en veiligheid, optreden bij het uitvoeren van de bewerkingen.
‘Managementsysteem bijwerken’ is ook een belangrijke functie omdat management in de
vergelijking tussen een paar grote en meerdere kleine machines een grote rol zal spelen.
De ingangen zijn:
Brandstof. Dit kunnen fossiele maar ook milieuvriendelijke brandstoffen zijn.
Grondstoffen. Alle grondstoffen die worden gebruikt om het veld te bewerken en de
gewasgroei stimuleren. Beschermende middelen zoals spuitmiddelen zijn hier ook bij
inbegrepen omdat deze de groei van het gewas bevorderen.
Informatie is ook een ingang maar deze wordt door de boer via de besturingen ingebracht. Het
land wordt als een gegeven beschouwd en is niet vermeld als ingang.
De uitgangen zijn:
Afval/uitstoot. De mate van milieuvervuilende uitstoot (in de vorm van bijvoorbeeld
CO2 of NOx). Bij afval horen alle middelen (zoals spuitmiddelen) die niet op de plant
terecht komen of de groei van het gewas niet bevorderen. Verder zijn oogstafval en
bijproducten afval, ook al kunnen ze nog nuttig zijn.
Gewassen. De geoogste planten aan het einde van het productieproces.
Informatie. Informatie van een productiecyclus kan later gebruikt worden voor
verbetering van nieuwe productiecycli.
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Figuur 6.1: De onderverdeling van het hoofdsysteem ‘Machinaal veld bewerken’

De besturingen zijn:
Boer. De boer bepaalt via een managementsysteem hoe en wanneer de bewerkingen
worden uitgevoerd. Daarbij heeft hij de mogelijkheid om actuele informatie (realtime information) aan het systeem toe te voegen en handelingen en beperkingen te
wijzigen.
Weer. Het weer beïnvloedt de groei van het gewas en de uitvoering van een
bewerking. Een goede tijdigheid is belangrijk want slecht weer kan zorgen dat een
bewerking eerder nadelig dan voordelig is voor de planten.
Wetgeving. De overheid stelt regels en wetten op die beperkingen stellen aan
bruikbare methodes in het productieproces.
Omgeving. De omgeving is alles in de buurt van het veld dat invloed kan hebben op
de bewerkingen. Dit is zowel het milieu als de omstanders die voor
veiligheidsproblemen kunnen zorgen. Het weer wordt apart genoemd omdat het te
veel invloed heeft op de bewerkingen om onder de omgevingsfactoren te plaatsen.
Interne beperkingen. De machines hebben hun eigen beperkingen door onder andere
omvang, beweegbaarheid en technologische ontwikkelingen. Voorbeelden zijn
nauwkeurigheid, wendbaarheid en trekkracht.
De mechanismen zijn:
Machines. Machines zijn nodig om de bewerkingen uit te voeren en de
bewerkingswerktuigen naar het veld te transporteren. Machines zijn in de eerste
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-

-

functieblokken een mechanisme omdat ze worden aangepast aan de bewerking.
Daarna zijn ze ingangen bij de andere functieblokken.
Arbeid. Arbeid is nodig voor onderhoud, reparatie en transport naar een veld. Voor
het rijden op het veld en de bewerking uitvoeren wordt in dit diagram aangenomen
dat dit volledig automatisch kan bij zowel grote als kleine machines. Dit is niet
helemaal correct omdat arbeidsbesparing juist een groot voordeel is van kleine
landbouwmachines.
Software. In de software wordt alle kennis over het gewas, de grond en andere
relevante omstandigheden ingevoerd. De rol van de software is om deze informatie te
verwerken. Dit kan simpelweg gedaan worden met een computer waarmee de boer
weergegevens opzoekt en de gewasgroei en opbrengsten bijhoudt met bijvoorbeeld
Excel. Een andere manier is gebruik maken van een uitgebreid
managementprogramma dat automatisch gegevens ophaalt, interpreteert en
zelfstandig beslissingen maakt.

Het blok ‘managementsysteem bijwerken’ heeft een afwijkende connectie met de andere
functieblokken omdat hier zowel verschillende informatiestromen als de boer invloed op hebben.
In figuur 6.1 is te zien dat een informatiestroom ‘veldinformatie’ binnen komt vanaf ‘over veld
rijden’ en ‘bewerking uitvoeren’ met informatie van de autonome machines. De boer beïnvloedt
die twee functieblokken niet direct maar controleert en brengt veranderingen aan in het
managementsysteem. Via een teruggekoppelde informatiestroom worden de landbouwmachines
aangestuurd zonder dat de boer of een medewerker persoonlijk ter plekke moet zijn.
In de volgende paragrafen worden de belangrijkste subsystemen besproken. ‘Naar het veld rijden’
heeft geen onderverdeling omdat deze hoofdfunctie het probleem van machinetransport tussen de
verschillende velden en boerderij al voldoende weergeeft. Ook ‘machine aanpassen’ wordt niet
verder besproken omdat de subfuncties ‘machine onderhouden’, ‘machine repareren’ en
‘machine aankoppelen’ duidelijk zijn en geen verdere uitleg nodig hebben dan in het
hoofdsysteem al is gegeven. In bijlage 3 staat het volledige IDEF0-diagram met alle subsystemen
weergegeven.

6.1.1 Subsysteem: Over veld rijden
Het functieblok ‘over veld rijden’ is gebaseerd op autonome machines en bestaat uit de volgende
blokken (zie figuur 6.2):
-

Via sensoren oriënteren. Sensoren zoals camera’s en lasers bepalen samen met
satellietsignalen de positie en rijrichting van de machine op het veld.
Informatie verwerken. Informatie van de sensoren en informatie van het
managementsysteem worden verwerkt om de besturing van de machine te regelen.
Machine besturen. De machine wordt aangestuurd aan de hand van binnenkomende
besturingsinformatie.

Voor het autonoom rijden over het veld is het verkrijgen (via sensoren) en verwerken (via
software) van informatie essentieel omdat precisielandbouw afhankelijk is van een hoge
nauwkeurigheid. Naast het weer en andere omgevingsinvloeden hebben wetgevingen en
rijbeperkingen, zoals wendbaarheid en snelheid, invloed op het besturen van de machine.
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Figuur 6.2: Het subsysteem ‘over veld rijden’.

6.1.2 Subsysteem: Bewerking uitvoeren
‘Bewerking uitvoeren’ is opgesplitst in vijf algemene bewerkingsstappen. Deze vijf algemene
stappen kunnen de productie van ieder gewas weergeven. De kleine en grote landbouwmachines
moeten beiden capabel zijn om deze vijf stappen uit te voeren.
-

Zaaibed voorbereiden. Alle bewerkingen die gedaan moeten worden om de bodem
voor te bereiden op het planten of zaaien van het gewas.
Planten/zaaien. Het gewas planten/zaaien en bewerkingen die daarbij worden
uitgevoerd zoals ruggen maken bij aardappelen.
Verzorgen. Het gewas verzorgen dus meststoffen zoals kunstmest toevoegen en
ziektes bestrijden.
Wieden. Onkruid mechanisch bestrijden.
Oogsten. Het gewas oogsten en van het land af transporteren.

Dit subsysteem is de kern van het IDEF0-diagram omdat hier de eigenlijke uitvoering van de
bewerkingen wordt aangegeven. De vijf stappen zijn met elkaar verbonden omdat het land na
een bewerking als input wordt doorgegeven voor de volgende bewerking. De andere inputs zijn
brandstof, machines, informatie over het uitvoeren van de bewerkingen en grondstoffen die
nodig zijn om de groei van het gewas te bevorderen. Hierbij hebben ‘verzorgen’ en ‘wieden’ een
wisselwerking omdat deze niet altijd nodig zijn maar ook meerdere keren en in verschillende
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volgorders gedaan kunnen worden. Vervolgens is het ook mogelijk om wieden helemaal weg te
laten als het onkruid op een andere manier bestreden wordt zoals met bespuitingen. Besturingen
zijn onder andere weersinvloeden, wetgevingen en interne beperkingen zoals oogstverlies door
machinale tekortkomingen. Uitvoeren van bewerkingen gebeurt autonoom waardoor enkel
software, en geen arbeid, nodig is als mechanisme. De outputs zijn de geoogste gewassen en
afvalproducten, uitstoot en informatie over hoe de bewerkingen zijn uitgevoerd.

Figuur 6.3: Het subsysteem ‘bewerking uitvoeren’.

6.1.3 Subsysteem: Managementsysteem bijwerken
Het ‘managementsysteem bijwerken’ is de connectie tussen het informatiesysteem met het
beslissingen maken over het uitvoeren van het productieproces. Deze functie is onderverdeel in
de volgende stappen:
-

-

Informatie verzamelen. Informatie verzamelen zoals veldinformatie, tactische en
operationele plannen van de boer en weersinformatie.
Informatie doorsturen. De verzamelde informatie doorsturen naar bijvoorbeeld een
computer op de boerderij of een PDA.
Informatie verwerken/structuren. Nutteloze of incorrecte informatie uitfilteren door te
vergelijken met oudere of relevante, externe informatie en de belangrijkste informatie
selecteren.
Managementbeslissingen maken. Beslissingen maken over het uitvoeren van het
productieproces.
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Hierbij doet software de eerste drie stappen maar de boer is de eindverantwoordelijke en maakt
de belangrijke beslissingen. Het managementsysteem ondersteunt de boer door informatie en
aanbevelingen te geven.

Figuur 6.4: Het subsysteem ‘managementsysteem bijwerken’.

6.2 Discussiepunten IDEF0
IDEF0 is een geschikt modelleermiddel voor het weergeven van een systeem maar aan de andere
kant is het minder geschikt voor het vergelijken van twee situaties. Het probleem wordt in één
systeem weergegeven maar daarbij moet het mogelijk zijn dat alle functies zowel grote als kleine
landbouwmachines representeren. Daarom wordt aangenomen dat de landbouwmachines
autonoom zijn zodat het zelfstandig machinaal oriënteren, de informatiekringlopen en het
managementsysteem worden meegenomen. Het nadeel hiervan is dat de problemen van meerdere,
kleine autonome landbouwmachines naar voren komen terwijl de belangrijkste voordelen
wegvallen.
In het IDEF0-diagram komen nadelen van de grote getallen kleine machines onevenredig vaak
aan bod. Bewerkingen uitvoeren met grote machines is relatief overzichtelijk terwijl bij kleine
landbouwmachines grotere informatiestromen ontstaan en een ingewikkeld managementsysteem
nodig is om het overzicht te behouden. De belangrijkste voordelen die wegvallen zijn de hogere
nauwkeurigheid en makkelijkere bestuurbaarheid van kleine machines evenals de mogelijkheid
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om een teeltsysteem aan te passen in plaats van kleine landbouwmachines in een traditioneel
teeltsysteem toe te passen. Het nadeel van IDEF0 is dat het niet mogelijk is om teeltsystemen
direct aan te passen en te vergelijken. IDEF0 heeft door de vaststaande in- en uitgangen,
besturingen en mechanismes uit de bovenliggende laag een beperkt aantal mogelijkheden met
betrekking tot systemen direct met elkaar te vergelijken. Het resultaat is dat revolutionaire
landbouwsystemen zoals no-till farming, verschillende gewassen door elkaar op hetzelfde veld
en optimale onkruidbestrijding en bemesting hierdoor worden uitgesloten. Een andere keus zou
zijn om twee aparte IDEF0-diagrammen te maken voor de twee aparte situaties: met kleine,
autonome landbouwmachines en met traditionele grote machines. Dit is niet gedaan omdat een
directe vergelijking tussen de twee productiesystemen dan uitblijft.
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7 Een praktijksituatie
In het verslag zijn geen concrete situaties of vergelijkingen aan bod gekomen omdat het verslag
een inleidend literatuurstudie is. Maar de gebruikte technieken kunnen voor een concrete
praktijksituatie worden gebruikt. Dit hoofdstuk zal een kort voorbeeld behandelen over
onkruidbestrijding tussen jonge maisplanten. De nadruk ligt, in de trend van dit verslag, op de
verschillen met traditionele, grote machines.
Onkruidbestrijding in maisplanten gebeurt hoofdzakelijk via bespuiten bij grootschalige
productiemethodes of via machinaal wieden bij biologische productiemethodes. De
onkruidbestrijding in mais wordt voor 80% uitgevoerd door loonwerkers. In ruim drie weken
moet 250.000 ha in Nederland bespoten worden waardoor kritische middelkeuze en kritisch
doseren vaak niet de eerste prioriteit hebben (Kroonen-Backbier en Van der Weide, 2007). Maar
ook bij een exact afgestemde dosering en spuittechniek zijn de verliezen meestal hoog omdat
alles bespoten wordt en niet alleen het onkruid. Bij bespuiten met kleine machines is het
eenvoudiger realiseerbaar om plaatsspecifiek te spuiten. Deze kleine machines kunnen een paar
rijen tegelijkertijd bespuiten zoals de BoniRob van Amazone van figuur 7.1
(LandbouwMechanisatie, 2009) of een machine is klein genoeg om tussen twee rijen door kan
rijden zoals de Eyesonic 2009 van Wageningen University and Research Center (WUR) van
figuur 7.2 (Eyesonic, 2009). De voordelen van kleine landbouwmachines bij spuiten zijn de
superieure spuitprecisie en het autonoom uitvoeren van de bewerking. Het grootste nadeel is het
grote aantal benodigde machines voor het bespuiten van het gewas.

Figuur 7.1 (links): De BoniRob veldmachine van Amazone (LandbouwMechanisatie, 2009).
Figuur 7.2 (rechts): De veldrobot Eyesonic 2009 van de WUR (Eyesonic, 2009).

Aan de hand van het IDEF0-diagram van figuur 6.1 kunnen de vijf stappen van het land
bewerken vergeleken worden. Bij kleine landbouwmachines wordt de enige arbeid verricht in de
eerste twee stappen: het voorbereiden van de machines en het transport van de
landbouwmachines en spuitmiddelen naar het veld. Het voorbereiden van de landbouwmachines
bestaat uit het aankoppelen van de spuitarmen en de tanks voor het spuitmiddel als dat nodig
mocht zijn. Het kan namelijk (gedeeltelijk) al aan het voertuig gemonteerd zitten. Dan is alleen
het instellen van de spuitgegevens op de boordcomputer nodig. Over het veld rijden en de
bewerking uitvoeren kan volledig autonoom waarbij het bijvullen van zowel de energietanks als
de tanks met spuitmiddel zelfstandig gebeurt. Voor de bewerking geeft de boer via het
managementsysteem de spuitgegevens in en tijdens het spuiten voert het systeem on-the-go
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bewerkingen en aanpassingen uit (figuur 7.3). Dit figuur geeft een algemeen concept van
autonome onkruidbestrijding weer waarbij de elektrotechnische kant verder is uitgelicht
(Slaughter, Giles en Downey, 2008). Andere versies met een verschillende invulling van de
functies zijn ook mogelijk, afhankelijk van de gebruikte technieken. De voornaamste verschillen
met grote landbouwmachines zijn dat grote machines meer gebruik maken van arbeid. Het
aankoppelen, transporteren, besturen en uitvoeren van de bewerking vergt dure arbeid. Slimme
computersystemen ondersteunen de bewerking zodat precisielandbouw mogelijk is. Maar deze
vorm van precisielandbouw is moeilijker, waardoor duurdere en complexere systemen nodig zijn
voor onafhankelijke dosering per spuitkop, terwijl de nauwkeurigheid ook significant minder is
dan bij kleine landbouwmachines.

Figuur 7.3: Een algemeen concept voor automatische onkruidbestrijding tussen de rijen (Slaughter, Giles en
Downey, 2008).

Hetzelfde geldt wanneer de bewerking machinaal in plaats van met spuitmiddelen wordt
uitgevoerd. De stappen zijn in grote lijnen gelijk, net als het hogere gebruik van arbeid bij grote
landbouwmachines, behalve op één gebied. Tussen de rijen machinaal wieden kan op zowel
kleine als grote schaal eenvoudig worden toegepast maar in de rijen levert problemen op. Bij
kleine landbouwmachines zoals in figuur 7.3 kan de spuiteenheid vervangen worden door een
eenvoudig mechanisme dat het onkruid plant voor plant wegslaat, maar dit is vrijwel onmogelijk
door de extreme moeilijkheidsgraad bij grote landbouwmachines. Alternatieve systemen zoals
torsiewieders, vingerwieders en roterende eggen (Van Schooten en Bleeker, 2004) worden
ontwikkeld maar hun nauwkeurigheid laat vaak te wensen over of ze veroorzaken schade aan het
gewas.
Tot nu toe is de aandacht in dit hoofdstuk gefixeerd op het toepassen van verschillende maten
landbouwmachines voor gelijksoortige bewerkingen, net zoals in de meeste relevante
(vak)literatuur gebeurt. Hierdoor lijken de voordelen van bijvoorbeeld bespuiten met kleine
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landbouwmachines ten opzichte van grote machines minimaal. Maar wanneer de boer zijn
teeltmethodes aanpast, door bijvoorbeeld op kleine schaal machinaal te wieden in plaats van op
grote schaal te bespuiten, nemen de voordelen toe. Denk hierbij aan milieuvoordelen,
kostenreductie door een afname van variabele kosten (spuitmiddelen), produceren onder mildere
wetgevingen en betere afzetmogelijkheden (nichemarkten). Verder is het voor de boer mogelijk
om zijn hele productiesysteem aan te passen door bijvoorbeeld een optimalere beplanting van het
land toe te passen (figuur 7.4). Het veranderen van een productiesysteem is een compleet andere
manier van denken over agrarisch produceren waardoor traditionele productieproblemen
aangepakt of voorkomen kunnen worden.

Figuur 7.4: Gelijkmatige verspreiding over het land tijdens het zaaien van mais (Auernhammer, 2001).

35

36

8 Toekomstvisie
In dit verslag zijn alle aspecten van kleine, autonome landbouwmachines belicht zodat de
mogelijkheden en voor- en nadelen duidelijk naar voren komen. Aan de hand van de informatie
uit voorgaande hoofdstukken wordt in dit hoofdstuk een toekomstvisie gegeven. Hiervoor
worden eerst de technische en sociale toekomstverwachtingen besproken, daarna de praktische
problemen en als laatste de locaties voor toepassing.
Een agrarisch productiesysteem met kleine landbouwmachines wordt momenteel alleen
experimenteel toegepast bij sommige algemene bewerkingen voor onderzoek. Het heeft potentie
voor in de toekomst maar verschillende factoren bepalen het toekomstige succes. Draagvlak is
een belangrijke factor, zoals bij iedere technische ontwikkeling, omdat financiële middelen,
steun van de gebruikers en een goede reputatie nodig zijn om een nieuwe ontwikkeling in
praktijk te brengen. Draagvlak creëren kan door de nadruk te leggen op milieuvriendelijke
productie, hoogkwalitatieve agrarische producten en hogere veiligheid door kleine,
overzichtelijke machines. Verder zijn toekomstige ontwikkelingen van belang omdat nieuwe
technieken en innovatieve software essentieel zijn om een productiesysteem met kleine
landbouwmachines te ontwikkelen. Nieuwe technieken zijn nodig om machine- en
onderhoudskosten te minimaliseren, kwaliteit te verhogen, gebruikersgemak te verbeteren,
milieuvriendelijke energie rendabel te gebruiken en (productie)verliezen te minimaliseren.
Innovatieve software zorgt voor beter toezicht, eenvoudiger management, optimale inzet van
capaciteit (oftewel een goede tijdigheid), hoge nauwkeurigheid en daardoor een optimale
gewasopbrengst.
Gezien de huidige vooruitgang en politieke motivatie zullen ontwikkelingen de komende
decennia voldoende zijn om aan de behoeften voor software en techniek te voldoen. Problemen
worden verwacht bij de praktische toepassing van een systeem met kleine landbouwmachines.
Grondbewerkingen kunnen geminimaliseerd worden door gebruik te maken van no-tillage maar
niet alle bewerkingen kunnen uitgevoerd worden met kleine landbouwmachines. Vooral het
gewas oogsten wordt een probleem omdat in een korte tijd veel gewas van het land gehaald moet
worden. Zelfs met een groter formaat kleine landbouwmachines zoals de BoniRob (figuur 7.1)
zal snel oogsten niet mogelijk zijn. Volgens Hofstee (Hofstee, Zevenbergen, et al., 2010) kan een
agrarisch productiesysteem met kleine landbouwmachines niet gerealiseerd worden omdat grote
landbouwmachines nodig zijn om te oogsten. Andere moeilijke bewerkingen zoals zaaien, poten
en bemesten kunnen ook problemen opleveren maar deze zijn op te lossen met kleine
landbouwmachines omdat het gewicht van de inputs (kunstmest, poot- en zaaigoed) lager is.
Echter wanneer zwaardere oogstmachines nodig zijn, zijn ook zwaardere grondbewerkingen
nodig om de bodem los te maken en is no-tillage niet mogelijk. Wel zijn andere technieken, zoals
het rijpadensysteem, mogelijk om de bodemdruk te minimaliseren en no-tillage gedeeltelijk toe
te passen.
Gezien deze problemen zal het gebruik van kleine landbouwmachines in de nabije toekomst (20
tot 50 jaar) beperkt blijven tot een gedeeltelijke toepassing. Voornamelijk de
groeiomstandigheden controleren en plantspecifieke bewerkingen toepassen, zoals wieden,
(bij)poten en spuiten, zullen door kleine landbouwmachines uitgevoerd worden.
Een productiesysteem met kleine landbouwmachines is vooral geschikt voor kleine arealen van
maximaal een paar hectare met rare vormen, hellingen of obstructies door bijvoorbeeld bomen of
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rotsen. Verder is de grond en arbeid duur en vinden hoogkwalitatieve producten een goede afzet
in de buurt. Grote, goedkope landbouwgrond is minder geschikt omdat grote landbouwmachines
dit makkelijker en goedkoper bewerken. Vervolgens zijn kapitaalkrachtige boeren, loonwerkers
of een samenwerkingsverband tussen verschillende boeren nodig om deze relatief dure
landbouwmachines te kopen. Op de lange termijn zullen de kosten lager worden en kunnen de
machines meer uiteenlopende bewerkingen uitvoeren waardoor boeren gemakkelijker zelfstandig
deze machines kunnen aanschaffen. Geschikte landen zijn bijvoorbeeld Egypte (bij de Nijl),
Japan en in West-Europa (Nederland, Groot-Brittannië, België, etc.) en op langere termijn ook
Zuid-Amerikaanse landen of de Filipijnen.

38

9 Conclusie en discussie
Een conclusie over de vergelijking tussen kleine, autonome landbouwmachines versus
traditionele grote machines bestaat uit verschillende aspecten. Daarom wordt eerst een conclusie
per deelvraag gegeven waarna een algemene conclusie aan de hand van de hoofdvraag wordt
geformuleerd. Bij deze conclusie dient opgemerkt te worden dat verschillende aspecten bewust
buiten beschouwing zijn gelaten die essentiële invloeden kunnen hebben op het slagen van een
productiesysteem met kleine landbouwmachines. Voorbeelden zijn de mate van technische
ontwikkelingen, toekomstige investeringskosten, het ontstaan van afzetmarkten (nichemarkten)
en de progressie van goedkope, milieuvriendelijke energie.
Wie zijn de voornaamste belanghebbenden en wat zijn hun standpunten?
De boer is de belangrijkste belanghebbende omdat hij met een productiesysteem met kleine
landbouwmachines moet werken. Daarbij heeft hij maatschappelijk draagvlak nodig om een
afzetmarkt te creëren zodat hij rendabel kan produceren. Draagvlak ontstaat wanneer de
consument, bevolking, regering en milieuorganisaties een productiesysteem ondersteunen.
Daarvoor moeten de machines veilig en milieu- en energievriendelijk opereren terwijl de
producten hoogkwalitatief zijn.
Wat zijn de belangrijkste functies die een landbouwmachine moet vervullen?
De functie van een landbouwmachine is alle benodigde landbewerkingen uitvoeren terwijl de
continuïteit van het bedrijf gewaarborgd blijft. Hierbij valt op dat informatie- en
managementsystemen en sociale aspecten, zoals veiligheid, gebruiksvriendelijkheid en
maatschappelijk draagvlak, belangrijker worden. De bewerkingen van kleine machines worden
autonoom verricht waardoor de benodigde arbeid afneemt terwijl het softwaregebruik toeneemt.
Sociale aspecten zijn belangrijk omdat maatschappelijke draagvlak bepaalt hoe groot de
afzetmarkt is.
Wat zijn de voordelen van kleine landbouwmachines in vergelijking met grote?
De voornaamste voordelen zijn de hogere nauwkeurigheid, betere manoeuvreerbaarheid, minder
bodemverdichting en het gebruik van milieuvriendelijke energie terwijl de machine
overzichtelijker, veiliger, milieuvriendelijker en arbeidsefficiënter is. De hogere nauwkeurigheid
leidt tot een lager gebruik van inputs, zoals bestrijdingsmiddelen of meststoffen, maar ook tot
een betere kwaliteit en hogere opbrengst per hectare door plantspecifieke bewerkingen.
Bovendien kan het productiesysteem drastisch veranderen door verschillende gewassen door
elkaar te planten en af te zien van normale rijindeling.
Wat zijn de grootste knelpunten voor het werken met meerdere, kleine en autonome
landbouwmachines?
De totale investeringskosten zijn hoger maar de investeringen kunnen beter verspreid worden
omdat een kleine machine goedkoper is dan een grote. Verder is dure software en een
ingewikkeld managementsysteem essentieel voor het functioneren van een systeem met kleine
machines. Maar als het systeem goed functioneert, kan de boer overzichtelijk en snel zijn bedrijf
managen. Het grootste nadeel zijn de beperkingen in het uitvoeren van zware bewerkingen, zoals
oogsten, of (kerende) grondbewerkingen. Kerende grondbewerkingen kunnen voorkomen
worden door gebruik te maken van no-tillage maar snel en tijdig oogsten blijft een probleem met
kleine landbouwmachines.
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Kunnen meerdere kleine autonome landbouwmachines efficiënter, milieuvriendelijker en
financieel voordeliger zijn dan traditionele grote machines?
Een agrarisch productiesysteem met kleine, autonome machines biedt potentie maar is niet
geschikt voor alle bewerkingen. Problemen ontstaan bij (zware) grondbewerkingen en bij het
oogsten van het gewas. Een gedeeltelijke toepassing waarbij kleine machines
groeiomstandigheden controleren en plantspecifieke bewerkingen toepassen heeft wel
toekomstperspectief. Gezien de hoge investeringskosten zijn ontwikkelde landen met hoge
productiviteit per hectare, onregelmatige velden, dure arbeid en arbeidsintensieve gewassen het
geschiktst voor een systeem met kleine landbouwmachines.
Discussie
Van de onderzoeksmethodes voegde de objectives tree de meeste waarde toe aan dit verslag met
multidisciplinaire informatie over alle aspecten van kleine, autonome landbouwmachines. Het
IDEF0 diagram, met praktijkgerichte functiebepalingen, was een minder geschikte methode. De
twee productiesystemen, met grote en kleine machines, verschillen te veel van elkaar om direct
via een IDEF0 diagram te vergelijken. Directe, concrete verschillen worden benadrukt maar
aanpassingen van productiemethodes worden niet meegenomen. Maar het IDEF0 diagram en de
objectives tree combineren, leidt tot een volledig beeld op het probleem.
Aanbeveling
Vervolgonderzoek kan continueren met de volgende stappen van het realiseringsproces. Daarbij
moet de focus liggen op de praktische toepassing van een agrarisch systeem met kleine
landbouwmachines. Dit zal de potentiele applicaties van kleine, autonome landbouwmachines
beter weergeven dan veronderstellingen in literatuuronderzoek. Vervolgens is praktijkgericht
onderzoek nodig om aspecten, vooral economisch rendement, te kwantificeren zodat kleine
landbouwmachines beter vergeleken kunnen worden met de huidige, grote machines.
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