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BREDE MOGELIJKHEDEN VOOR DE
MOWHAWK IN ECOLOGISCH BERMBEHEER

Leverancier Wim van Breda ziet een spilfunctie weggelegd voor de Mowhawk. Deze past volgens
de leverancier naadloos in de registratiebehoefte voor goed ecologisch bermbeheer. De leverancier
werkt daarom samen met ontwikkelaar Datacadabra hard aan een uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden. Daar horen ook andere machines bij dan alleen de bekende maaiarm.

‘DETECTEREN IS ÉÉN,
MAAR HIEROP
INSPELEND GERICHT
WERKEN, IS EEN
BELANGRIJKE
VERVOLGSTAP’
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Het in ontvangst nemen van de Gouden Grasmaaier van de vakjury tijdens De Groene Vakbeurs
in Hardenberg in de categorie Tuin & Park-mechanisatie was toch even een feestmoment voor
Mowhawk-ontwikkelaar Datacadabra en leverancier Wim van Breda. Zoals al in Grondig 5 van
2021 werd beschreven, maakt Datacadabra voor
meerdere toepassingen gebruik van computer vision. Met deze techniek worden automatisch objecten in camerabeelden herkend en zo kan op
basis van de detectie het bermmaaisel gericht
worden geselecteerd. Deze big data kan als be-

wijsvoering naar opdrachtgevers dienen en helpt
ook de gemaaide vegetatie te classificeren. Wim
van Breda is als partner ingestapt om deze techniek door te ontwikkelen voor met name inzet in
het bermwerk en het afstemmen van de hardware
daarop. De leverancier ziet mogelijkheden om
deze techniek breder in te zetten dan alleen voor
het detecteren van invasieve exoten en zwerfvuil.
Datacadabra heeft het systeem voorlopig gereed
voor het detecteren van de Japanse duizendknoop, de reuzenberenklauw en zwerfvuil. Een
camera kan (nu) maximaal vier zaken detecteren.
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De leverancier gaat echter al veel verder. “Detecteren is één, maar hierop inspelend gericht werken, is een belangrijke vervolgstap”, zegt hij. “Wij
zien mogelijkheden om op basis van het afvalbeeld van het jaar ervoor een zuigeenheid voorop
te sturen met een Mowhawk-camera om op sterk
vervuilde trajecten heel gericht pleksgewijs apart
het afval af te zuigen. Met de vervolgmaaiunit,
ook met Mowhawk, kan het resultaat worden
gemonitord en het schonere maaisel gericht worden afgezet.”

GERICHTER MAAIEN

MEERDERE WERKMETHODEN
NAAST ELKAAR
Herder presenteerde onlangs de EcoChopper. Dick van Breda ziet
deze ontwikkeling als een belangrijke aanvulling, omdat volgens
hem de rol van de bekende klepelmaaier niet is uitgespeeld. “Dat is
de capaciteitsmachine die het minst kwetsbaar is en - heel belangrijk
- niet spat, omdat stenen en andere ongerechtigheden niet opzij
worden weggeslagen. Met de minder zuigende Y-vormige klepels
kan met de klepelmaaier redelijk eco worden gemaaid. Die zul je dan
vooral langs de wegranden inzetten.”
Tegelijk ziet hij bij beheerders weer een toenemende belangstelling
voor het apart maaien met maaibalken en afvoeren. Na het maaien
kunnen insecten het maaisel dan weer verlaten. Van daaruit ziet Van
Breda weer een toenemende belangstelling voor zijn ESM Dibux-vingermaaibalk in combinatie met het harken met de bekende Vicon
Acrobat of de Holaras-bandhark. Ook wijst hij op de nieuwste ontwikkeling van Votex, waarbij met speciale klepels met dunne stelen
en haaks erop een soort van maaimessen wordt gemaaid met een
minimale zuigende werking. Last but not least is er de onlangs gereedgekomen vierassige BreTrac 2.0 met opgebouwde achttienkuubs
kipper voor het snelle, efficiënte werk langs Neerlands snelwegen.

Bij het detecteren van invasieve exoten gaat het
niet alleen om het detecteren en automatisch
daarop aansturen van de maaiunit, maar ook om
het monitoren om zo het verloop in de jaren te
kunnen volgen. “Opdrachtgevers krijgen dan een
beter beeld van de resultaten van de bestrijding
ervan”, zegt Van Breda. Hij denkt tegelijk verder.
“Het past ook naadloos in ecologisch bermbeheer, met meer oog voor de diversificatie van de
vegetatie en het dierenleven”, zegt hij. Van Breda
geeft aan dat door het detecteren en meerjarig
monitoren van meerdere planten- en diersoorten
de opdrachtgevers betere handvatten zullen krijgen om het beheer te verbeteren en aan te passen aan de ecologische uitgangspunten. “Via
plantherkenning kun je gericht hoger of eromheen maaien om bepaalde planten te sparen.”

DE MOWHAWK
KAN OOK WORDEN
INGEZET VOOR HET
IDENTIFICEREN VAN
DE STATUS VAN
STRAATMEUBILAIR
OF VERKEERSBORDEN

OOK DIERHERKENNING
Hetzelfde geldt voor het dierenleven. “We kunnen nu al de gewasstand monitoren en de daaraan gekoppelde hoeveelheid maaisel. Dat zouden
we ook voor insecten kunnen doen en afhankelijk
daarvan maatregelen kunnen nemen als hoger

BREED SCALA DETECTEREN
Dick van Breda geeft aan dat de verbreding van
de detectie en registratiemogelijkheden naadloos aansluit op de behoeften voor ecologisch
bermbeheer en maaiselverwerking. “Zwerfvuil is
nu het belangrijkste item. Dat registreren en de
werkzaamheden daarop afstemmen, geeft al een
eerste scheiding van het maaisel. Door de schone
stukken apart te maaien en af te voeren, kun je
dit maaisel gericht afzetten voor afvalverwerking, voor compostering of voor veevoer. Met de
detectie via de Mowhawk weten we wat er in dit
maaisel zit. Daarmee zetten we al een hele stap.”

Er staat een trekker met dubbele Votex-klepelmaaier nagenoeg klaar voor aflevering,
waarbij er een Mowhawk-camera met een meetbereik van vijf meter op de trekker zit.
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DE HERDER ECOCHOPPER
De Ecochopper is oorspronkelijk door Rema Machines in Ferwerd
ontwikkeld. Deze heeft een vierschijfs maaier met een werkbreedte
van 1,65 meter. In het eerste kwartaal van volgend jaar komt er een
1,25 meter brede uitvoering bij. Het maaigedeelte is gebaseerd op de
techniek van de cirkelmaaiers van Lely. Boven de maaibalk zit een
roterende as met vrij draaiende, ongeveer achttien centimeter lange
messen. Deze draaien tussen een tegenkam met mesjes door, zodat
het maaisel sterk wordt gesneden. Omdat dit maaisel geen lange
gewasplukken meer bevat, is het goed op te zuigen. De Ecochopper
heeft een looprol met op de uiteinden een grotere diameter. Daardoor blijft in het midden een ruimte van drie centimeter onder de rol
vrij. Ecologen hebben volgens Van Breda geconcludeerd dat kevertjes
en slakken zo inderdaad worden ontzien. Een staalkabel achter de rol
zorgt ervoor dat er geen maaisel of grond aankoekt aan de rol.
Zowel de kneuzer als de hakselaar wordt hydraulisch aangedreven.
De maaidiepte wordt ingesteld door het verstellen van de looprol, via
een gatenpatroon, en/of door de machine meer of minder voorover
te stellen. Gesegmenteerde glijsloffen per maaischotel voorkomen
dat de maaibalk het bodemleven plat drukt.
Flappen aan de voorkant van de maaier voorkomen dat vliegende
insecten in de maaier komen. Dit effect wordt versterkt door twee
openingen aan de voorkant van het frame, waaruit een sterke luchtstroom wordt geblazen. Er kan aan de luchtstroom nog een feromoon
worden toegevoegd. De vermogensbehoefte van de schijvenmaaier
is lager dan die van een klepelmaaier bij dezelfde werkbreedte.
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Hier een voorbeeld van detectie van zwerfvuil met de Mowhawk.

maaien, gericht insecten voor de maaiunit wegblazen of dieper blazen en gericht plekken niet
maaien. Dat sluit naadloos aan op Kleurkeur.”
Naast de toepassingen van de Mowhawk direct
voor het maaien ziet Van Breda nog veel meer
mogelijkheden. “We zijn nu bezig een combinatie
uit te rusten die voor het havengebied heel gericht zwerfvuil en konijnenholen gaat registreren.
Dat laatste is ter plekke een probleem dat de opdrachtgever graag gemonitord wil hebben.”
Naast vegetatie en insecten kan de Mowhawk
ook worden ingezet voor het identificeren van de
status van straatmeubilair of verkeersborden. “Je
komt er toch periodiek langs”, weet Van Breda.
“In dit geval zou de camera ook aan een bijvoorbeeld een veegwagen kunnen worden gehangen.
Ook het inspecteren van bomen en het lokaliseren van vogelnesten is goed denkbaar. Verder zou
kunnen worden vastgesteld of er in droge perioden water moet worden gegeven.”

OPERATIONEEL
Dit jaar worden de eerste maaicombinaties met
de geüpdatete camera’s van Datacadabra uitgeleverd. “We hebben ze compacter en meer ‘hufterproof’ gemaakt voor onze sector”, zegt Van Breda.
Zijn bedrijf heeft de units inmiddels ook klaar
voor opbouw op andere voertuigen, zoals trekkers, zelfrijders of bijvoorbeeld front- en zijmaaiers. De eerste verkochte exemplaren zullen dit
jaar voornamelijk worden ingezet op de bekende
Herder-armen, maar ook zal een eerste exemplaar worden gemonteerd op een trekker met
Votex-klepelmaaiers. Van Breda verwacht dat nu
de mogelijkheden van deze techniek breder bekend worden, dit in bestekken zal worden opgenomen. “Goed bermbeheer begint met
registreren en van daaruit een gerichte machinekeuze en machineaansturing. Daarin kan de
Mowhawk een heel belangrijke rol spelen.”

‘GOED BERMBEHEER
BEGINT MET
REGISTREREN
EN VAN DAARUIT
EEN GERICHTE
MACHINEKEUZE EN
MACHINEAANSTURING’

