Hoe doe
ik dit met
een robot?
De inzet van robots in bedrijfsprocessen
biedt interessante voordelen, denk aan
de besparing van arbeid en kosten.
Welke bedrijfsprocessen pak je dan
aan? En hoe vertaal je de verschillende
handelingen naar de inzet van robots? De
leden van KAVB-Jong! onderzochten de
mogelijkheden bij RoboHouse, TU Delft.
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“R

obotica lijkt heel simpel, maar er komt veel
bij kijken”, vertelt Guus Paris, engineer en
betrokken bij het Discovery Programme
van RoboHouse. “RoboHouse is een fieldlab,
verbonden aan de TU Delft. Wij ontwikkelen robotica-oplossingen voor organisaties en proberen onderzoek te koppelen
aan de markt. Ook organiseren we workshops, cursussen en
praktijkprogramma’s om de manier waarop mens en robot
samenwerken, te verbeteren.” Paris belicht actuele ontwikkelingen op het gebied van robotica en vertelt hoe er wordt
gewerkt aan robots die kunnen voelen, denken en doen. “Hoe
laat je een robot een aardbei plukken? Dat is nog niet zo simpel. Robotica is een vorm van procesoptimalisatie. Daarvoor is
het nodig dat je processen automatiseerbaar maakt. Een robot
kan vrij eenvoudig gelijkvormige producten oppakken. Natuurproducten zijn niet gelijkvormig, dat maakt het lastiger.
De vraag is dus altijd: hoe ga ik dit met een robot doen?”

DATA VERZAMELEN
Hoe zit dat met de bedrijfsprocessen in het bloembollenvak?
Welke processen zou je willen robotiseren? En wat komt daar
dan bij kijken? In twee verschillende workshops gaan de leden
van KAVB Jong! op zoek naar de antwoorden op deze vragen. In
de workshop AIY Vision (Artificial Intelligence – kunstmatige
intelligentie) maken de leden kennis met vision techniek. In
een filmpje zien we hoe een robot op zonne-energie door een
veld rijdt en met behulp van vision techniek onkruid detecteert
en direct bespuit. “Als we de computer kunnen laten leren, verloopt het proces steeds beter”, vertelt de workshopleider. Data
vormen de basis, en dan specifiek het verzamelen, labelen, trainen en toepassen ervan. “Er zijn minimaal 200 foto’s nodig om
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De leden van KAVB-Jong! krijgen een rondleiding door het field lab.

de robot een object te laten herkennen. Hoe meer hoe beter.
Per foto voer je gegevens in Zo groeit de dataset continu.”
Om zelf te ervaren hoe vision techniek werkt, gaan de deelnemers aan de slag met een kleine computer waarop een camera
is aangesloten. Op tafel staan voorwerpen, zoals een glas en een
flesje Brand bier. De deelnemers richten de camera op het voorwerp en op het kleine beeldscherm verschijnt wat de computer
denkt te zien. ‘Waterbottle’ lezen we, als het om het bierflesje
gaat, met een zekerheid tussen 40 en 50 procent. Als de camera
wordt gericht op een andere deelnemer in de ruimte, weet de
computer dat we hier met een ‘person’ te maken hebben. Rens
Slootman van Maatschap Slootman-Claassen vindt het een interessante ervaring. “Wat je hier leert, is de informatie die je ontvangt te koppelen aan je eigen bedrijf. Ik zie wel mogelijkheden. Je zou repeterende werkzaamheden kunnen robotiseren
waardoor je arbeid bespaart. Personeel is lastig te vinden, dus
dit kan een oplossing zijn, en op termijn scheelt het in kosten.”
Han van Haaster van kwekerij en broeierij Van Haaster Vijfhuizen doet in het RoboHouse meer inzicht op in de toepassingsmogelijkheden van robotisering. “Ik kan me voorstellen dat je
bijvoorbeeld de controle door robots kunt laten doen. Ik neem
na vandaag genoeg mee om over na te denken.”

ALLES TELT MEE
Bij de workshop in de andere ruimte werken de deelnemers in
groepjes aan het in kaart brengen van een bedrijfsproces om

‘Robotica is een
vorm van
procesoptimalisatie’

vervolgens de vertaalslag te kunnen maken naar robotisering.
Freddie Prins van Aad Prins Leliecultures vertelt: “We hebben
het proces rond het planten van lelieweefselkweek uitgeschreven. Er gaan 108 bollen op een bak, hoe zou je dat kunnen
automatiseren? En hoe neem je daarin de kwaliteitscontrole
mee?” Over wat ze ervan leert, zegt ze: “Het proces bestaat uit
veel meer stappen dan je aanvankelijk denkt. Ook kleine dingen tellen mee. Denk aan het afval dat je met de hand even
snel weggooit, maar wel een handeling is die in het proces
moet worden meegenomen.” Prins deed al eerder onderzoek
naar de rol van robotisering in het bedrijf. “Het gaat om een
grote investering die je misschien maar drie maanden per jaar
inzet. Dat kan nog niet uit. Als we de robot voor meerdere
producten zouden kunnen inzetten, op verschillende momenten in het jaar, zou het al interessanter worden. Ik sluit
niet uit dat het in de toekomst toch mogelijk wordt om deze
techniek op ons bedrijf toe te passen.”
Sjoerd van Vilsteren, onderzoeker bij het team Bloembollen
van Wageningen Universiteit, onderzoekt met zijn groepje
de mogelijkheid om het bollen pellen te robotiseren. “Er is al
een pelmachine, maar er moet veel worden nagepeld, waar
de nodige arbeid bij komt kijken. Bovendien is er het risico op
beschadiging en fusarium. Dus het kan beter, maar hoe dan?
We hebben de startsituatie en de gewenste eindsituatie in
beeld gebracht, en alle stappen waaruit het pelproces bestaat.
Vervolgens kun je in kaart brengen welke stappen je kunt automatiseren en dat verder uitwerken.” Hij vindt het een leerzame
bijeenkomst. “Bij Wageningen Universiteit zijn we ook veel bezig met deep learning en robotica, maar er is nog veel te leren.
Vandaag krijg ik weer wat meer inzicht in hoe processen werken en hoe je deze kunt optimaliseren. Wat is het doel? Hoe
pak je het slim aan? Welke technieken kun je toepassen? Hoe
beïnvloeden de verschillende procesonderdelen elkaar?” Het
is de eerste keer dat hij aan een bijeenkomst van KAVB Jong!
deelneemt. “Ik wil graag aansluiting houden met de sector, op
de hoogte blijven van wat er speelt, waar kwekers mee bezig
zijn en waar zij behoefte aan hebben. Dit is een mooie manier
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om contacten te leggen en mensen te leren kennen.”
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