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Een jaar werkt Robèr van der Lans,
vasteplantenkweker in Beinsdorp,
met de nieuw ontwikkelde maaimachine van Gerven Mechanisdatie. De
vaste planten staan op deze kwekerij
in potten op het worteldoek. Om
de planten compact en vertakt te
krijgen, moeten ze af en toe worden
gekortwiekt. Het voordeel van het
maaien is meteen dat de planten dan
minder water vragen, waardoor kans
op ziekten vermindert. Het maaien
gebeurt in het groeiseizoen bij Kwekerij Van der Lans van april tot en
met eind september. Voorheen zette
Van der Lans hier de EazyCut voor
in. Dit is echter een tijdrovende klus
is. “Er was drie man mee bezig. Twee
man duwden de EazyCut voort en
moesten hem recht over het gewas
laten rijden. Een andere medewerker
moest de volle zak steeds legen.”
Het werk was niet echt zwaar, maar
het voortduwen kostte toch moeite.
Daarnaast maakt de EazyCut ook
best wat herrie. Met de nieuwe zelfrijdende maaimachine, die is ontwikkeld door Gerven Mechanisatie, is
het – nadat de kinderziekten eruit
zijn gehaald – een stuk prettiger werken, aldus de kweker. “Het bespaart
arbeid en je zit er voor je plezier op.
Maaien is geen vervelende klus meer.
We gebruiken hem nu volop.”
Als voorbeeld bij de ontwikkeling
van deze maaier diende een maaimachine voor theeblaadjes. Echter, vaste
planten is een zwaarder gewas en
dus moest de aandrijving zwaarder
zijn en de capaciteit van de blower
die afgemaaide takken in de opvangbak blaast, groter. Belangrijke
uitgangspunten waren verder dat

de machine zo licht mogelijk moest
blijven om spoorvorming te voorkomen in het worteldoek dat direct op
de grond ligt. Een andere uitdaging
was dat de draaicirkel op het 3 meter
brede middenpad klein moest zijn
om geen planten te beschadigen. De
beide wielen zijn daarom apart aangestuurd, zodat ze onafhankelijk zowel voor- als achteruit aangestuurd
kunnen worden. Ook moet de machine in een 20 cm rijpad exact recht rijden en na het gebruik moet hij ook
recht achteruit kunnen rijden.
Huub Van Gerven: “Om dit te bereiken, worden de zwenkwielen van de
vooras geblokkeerd als de machine
in de werkstand staat. Bij de kopakker aangekomen, worden deze
automatisch losgekoppeld zodra de
maaimachine opgetild wordt.” Toen
de zelfrijdende machine eenmaal
goed werkte, is de maaibak eronder
gemonteerd. De hoogte van het
maaien en de snelheid zijn variabel.
Als de opvangbak vol is, bij een halve
kuub, gaat de machine de bak ergens
legen op het bedrijf. De werksnelheid
is ongeveer loopsnelheid, maar op

het pad kan de machine ongeveer 15
km per uur halen.
Van der Lans is ingenomen met het
resultaat. Hij gebruikt de machine
alleen niet als het net geregend
heeft in verband met spoorvorming.
“Maar meestal maaien we ook
’s middags na het watergeven.”
Vooral het tempo en de arbeidsbesparing zijn grote verbeteringen.
“Nu is er één man mee bezig en het
maaien gaat ook nog eens twee keer
zo snel. Dat is een flinke besparing;
we zijn toch heel wat weken in het
jaar aan het maaien. Bovendien
is het nu lichter werk. Iemand zit
gewoon op de machine.” De kweker
verwacht dat meer kwekers van vaste planten die niet in kisten werken,
interesse hebben in de machine.

Op de site van Greenity staat een
film waarin de maaier bij Van der Lans
Kwekerijen in actie is te zien.
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