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Loonwerker
wordt IT’er
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VELDROBOT ALLEEN MET ANDERE
MANIER VAN LOONWERK

Autonoom rijdende trekkers, werktuigendragers en veldrobots domineren
de media als dé toekomstige techniek. Zal het de rol van een loonwerker
veranderen of is het vooral techniek voor telers? Specialisten in autonome
voertuigtechniek geven hun mening over de kansen en bedreigingen.

‘DE STRUCTUREN HOE
LOONWERKERS EN VELDROBOTS
OP DIT MOMENT WERKEN, PASSEN
NOG NIET BIJ ELKAAR’

Loonwerkers lopen voorop in precisielandbouw.
GPS is de basis. Werken via taakkaarten en opbrengstmeting en analyse via NIR-sensoren stomen op. Mooi voorbeeld van loonwerk in de
precisielandbouw zijn de Dronewerkers. De zeven
loonwerkers maken via dronebeelden en
Veris-bodemscanners taakkaarten voor hun klanten. Of er nu klantvraag is en of het goed te factureren is of niet, de techniek dendert door, zoals
met de autonoom rijdende veldrobots. Oorspronkelijk was het een hobby van Wageningse studenten, maar inmiddels zijn het start-ups en
scale-ups met serieuze autonome werktuigendragers waarin veel geld omgaat. Bekende namen zijn AgroIntelli, AgXeed AgBot, AutoAgri,
Odd.bott en Ekobot.

GROTE BEDRIJVEN STAPPEN IN
Trekkerfabrikanten als Case IH, New Holland, Kubota en John Deere experimenteren al jaren met
zelfrijdende trekkers én de cabineloze veldrobot
als autonome werktuigdrager. Dit jaar ging Claas
een samenwerking aan met het Nederlandse
AgXeed en kocht Same Deutz-Fahr het Franse Vitibot. Machinefabrikanten Lemken, Krone en
Horsch wachtten niet op trekkerbouwers en lanceerden hun eigen veldrobot. Ter illustratie: de
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VTE van Krone en Lemken weegt 7,9 ton, heeft
een 169 kW (230 pk) sterke MTU-viercilindermotor als krachtbron, staat op 650/65R38-banden
en rijdt maximaal 20 km/u. De grootste AgXeed
AgBot heeft een 115 kW (156 pk) Deutz-krachtbron onder de kap en de hef, aftakas en hydrauliek als die van een trekker.
Lars Heier is productmanager binnen het VTEteam bij Lemken en legt uit dat de ontwikkeling
drie jaar geleden vooral is begonnen omdat trekkerfabrikanten weigerden toegang te verschaffen
tot al hun bedieningssoftware. “Alleen Deutz-Fahr
is op het moment TIM-ready”, vertelt Heier.
“Daarom doen Krone en wij het zelf. Al onze machines krijgen een kit voor autonome aansturing via
onze VTE, maar ook voor bijvoorbeeld een AgXeed.”
Of een standaardtrekker met cabine die autonoom rijdt niet veel handiger en meer uitwisselbaar is dan de cabineloze VTE? “Nee”, stelt Heier
resoluut. “Een standaardtrekker kost ongeveer €
1000,-per pk. Het is al een uitdaging hier niet
overheen te gaan met onze autonome VTE. Een
cabine en bediening zijn dure en nutteloze componenten voor onze VTE en zouden hem dus onnodig duur maken. Het is vooral gemakkelijk voor
de trekkerbouwers in de overgangsfase naar het
autonoom rijden.”
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KENNIS IS DE SLEUTEL
Vraag is wat een loonwerker met een veldrobot
kan. Zal die de rol van de loonwerker veranderen
of is het meer iets voor teler zelf? Jeroen Wolters
van Doorgrond in het Groningse Mensingeweer
denkt dat juist de loonwerkers het voortouw gaan
nemen. Wolters verhuurt zichzelf als digitaal
loonwerker rond de AgroIntelli- en GPX-stuursystemen waarmee trekkers autonoom kunnen rijden. Hij stelt veldrobots in het werk bij telers en
verleent service. “Het begint bij de kennis”, vertelt
hij. “De loonwerker wordt meer IT’er. Je hebt expertise en specialisme nodig. Alleen een loonwerker kan zo’n dure veldrobot ook genoeg uren of
hectares laten draaien.”
De veldrobot zit duidelijk nog aan het begin van
zijn levenscyclus. Die kan het vakmanschap van
een chauffeur nog niet evenaren. “Een machine
rond laten rijden is eenvoudig, maar de machine
bijstellen op werking zoals verkruimeling, werkdiepte of storingen is moeilijk met sensoren”,
zegt Heier. “Volgend jaar willen we een VTE testen met de schoffels van Steketee. Dan zullen wij
ons focussen op deze vraagstukken.”
“Een veldrobot levert nu nog weinig tijdwinst
op”, zegt Wolters. “De persoon die vroeger op de
trekker zat, is nu IT’er of operator. Terwijl de robot
het werk doet, moet je controleren, bijsturen of
vast het volgende veld inmeten. Dat maakt je
flexibeler, maar alleen als je meerdere veldrobots
aanstuurt, is er misschien tijdswinst. Hoeveel
werk je aan een robot hebt, hangt er ook van af
hoe slim de machine is. Bijvoorbeeld een spotsprayer weet zelf wat hij moet doen met eigen
sensoren. Die heeft geen extra drones en scanners en dus arbeid nodig.”

TRANSPORT IS BOTTLENECK
AgXeed, dat in 2020 met de 115 kW (156 pk) dieselelektrische AgBot op rupsen begon, heeft er
inmiddels al twintig verkocht. Geen enkele robot
gaat naar een loonwerker. “Er zijn er drie voor
Nederlandse telers en negen voor grote Duitse
akkerbouwbedrijven, onderzoeksinstellingen en
twee gaan er in de verhuur via First Claas Rental.
Ook gaan er driewielers met een HSS-spuit naar
Canada”, vertelt productmanager Philipp Kamps.
“Wij willen graag met loonwerkers in gesprek hoe
onze robot op hun bedrijf in te zetten is. De structuren hoe loonwerkers en veldrobots op dit moment werken, passen nog niet bij elkaar.
Loonwerkers, vooral degenen die in maïs, gras en
mest werken, hebben veel transporturen met hun
trekker. Dat kan een robot gewoon niet. De trekker
maakt daarbij zijn uren door meerdere klanten in

korte tijd met veel capaciteit te bedienen. Dan pas
komt hij aan de juiste afschrijving. Dat plaatje klopt
niet met hoe je een robot gebruikt”, aldus Kamps.
Hij prijst zich gelukkig dat de AgBot een robot is die
eenvoudig op een flinke aanhanger kan. Lemken
gaat testen of zijn robot achter een trekker is te
transporteren naar een volgend perceel.
“De werkwijze moet eerst veranderen”, stelt
Kamps. “Nadeel van één zware trekker is dat je
overal met dezelfde machine tegelijk moet zijn.
Zou een loonwerker robots bij meerdere klanten
tegelijk kunnen uitzetten, dan is die druk eraf en
kom je toch aan de omzet, ervan uitgaande dat je
niet hoeft te blijven voor controle. Je kunt dan
toch veel doen en inspelen op het weer. Als je
meerdere werkzaamheden na elkaar mag doen
en de robot dus langer bij die klant kunt houden,
is het transport verder te verminderen. Het is een
heel andere manier van werken, maar zal prima
passen, ook financieel. De robot is misschien net
zo duur als een trekker, maar de operationele
kosten zijn lager. Met onze vierwielige robot van
55 kW (75 pk) hebben wij met een rotorkopeg en
een nokkenradzaaimachine slechts zes liter per
uur gemeten. Op demo’s hoor ik vaak dat het niet
uitmaakt hoe lang een robot er over doet, als het
werk maar goed gebeurt. Loonwerkers moeten
dan waarschijnlijk wel overstappen naar hectaretarieven en tarieven voor transport en services.”

Lemken richt zich op Nederland, Duitsland Frankrijk
en het Verenigd Koninkrijk, maar een veldrobot heeft
de meeste kans op grote percelen van bijvoorbeeld
duizend hectare in Oost-Europa. Dan is er sprake van
minder transport en wisselingen in het werk.

De VTE van Krone en Lemken weegt 7,9 ton, heeft
een 169 kW (230 pk) sterke MTU-viercilindermotor
als krachtbron, staat op 650/65R38-banden en rijdt
maximaal 20 km/u.

‘DE ROBOT IS MISSCHIEN
NET ZO DUUR ALS EEN TREKKER,
MAAR DE OPERATIONELE KOSTEN
ZIJN LAGER’
John Deere test diverse onbemande veldrobots zonder
cabine, maar verkoopt ook een autonoom rijdende
standaardtrekker, die heel flexibel is in te zetten.

OOK SPECIALISTISCH WERK
De visie van Kamps richt zich met name op loonwerkers in verzorgingswerk voor akkerbouwgewassen als maïs, aardappelen, graan en bieten.
Het eenvoudige repeterende werk past de robot
van nu het best. “Wij zitten natuurlijk nog in de
beginfase en zijn dus begonnen met die eenvoudige klussen in het grondwerk”, zegt Kamp.
“Loonwerkers zijn meer specialisten, zoals voor
het ploegen, ruggen frezen, maïs zaaien, harken
of gras persen. Met een cultivator of schudder
rond rijden doen niet veel loonwerkers. In het
specialistische werk hebben wij ons nog niet laten zien, maar dat gaat wel komen. Dan zal onze
robot ook beter bij een loonwerker passen.”

AgXeed heeft zich in eerste instantie vooral gericht
op het zware, maar eenvoudige repeterende werk.
Het bedrijf verwacht ook meer specialistische
klussen te gaan doen - zoals zaaien en oogsten - en
daarmee aantrekkelijker te worden voor loonwerkers.
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Johan Wolters, Smart Agri Technology BV/Doorgrond,
Mensingeweer, digitaal loonwerker: “Het begint bij
de kennis. De loonwerker wordt meer IT’er. Je hebt
expertise en specialisme nodig.”

Lars Heier, Lemken GmbH & Co, Alpen, Business
Development Management: “Volgend jaar willen we
een VTE testen met de schoffels van Steketee. Dan
zullen wij ons focussen op het vakmanschap van de
chauffeur bij het afstellen van een werktuig.”

OPLOSSING VOOR PERSONEELSTEKORT

GEEN ONDERSTEUNING, GEEN WAARDE

Het personeelstekort speelt de ontwikkeling van
de robot in de kaart. Voor Lemken en Krone was
dat een van de redenen om de VTE te ontwikkelen. “We richten ons op Nederland, Duitsland,
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, maar een
veldrobot heeft de meeste kans op grote percelen
van bijvoorbeeld duizend hectare in Oost-Europa”, zegt Heier. “Dan is er minder transport en
zijn er minder wisselingen in het werk. Nu is daar
nog arbeid genoeg, maar ook daar zal de volgende generatie een betere balans in werk en
privé willen. De arbeidsproblemen van hier zijn
over enkele decennia daar ook actueel. Dagenlang op een trekker zitten is niet aantrekkelijk. Je
hoeft niet hoger opgeleid te zijn om een robot te
bedienen. “Chauffeurs die nu maïs zaaien of op
GPS ploegen en bij wijze van spreken een mobieltje bedienen, moeten ook kunnen omgaan met
de robot”, zegt Kamps daarover.

De service en ondersteuning door de producent is
bepalend voor de waarde. “Het is net als met je
mobieltje: als je geen updates meer ontvangt,
koop je een andere”, zegt Wolters. Het gebeurde
ook met de Conver Greenbot”, geeft hij als voorbeeld. Deze robot van Precisionmakers, DPC en
Alamo Group uit Giessen werd in 2014 nog genomineerd voor de Bronzen Sikkel Award op AgroTechniek Holland en kostte destijds ruim €
120.000. Een demo-exemplaar werd onlangs
zonder motor en afstandsbediening op diverse
tweedehands-websites te koop aangeboden voor
€ 7950 exclusief btw. “De fabrikant stopte met
het product, dus de ondersteuning viel weg en nu
is hij amper meer wat waard”, vertelt Wolters.
“Een dergelijke machine moet je dus snel terugverdienen, want de techniek ontwikkelt zich rap
en je hebt dus ook snel een oud model.”
Wie toch nu al een robot wil kopen: er is ruim
subsidie voor aanschaf en onderzoek. De wijze
van toekenning blijft vaak een discussiepunt.
Kamps heeft een haat-liefdeverhouding met subsidie, bijvoorbeeld omdat deze alleen zijn gericht
op volledig emissieloos aangedreven voertuigen
en hybride wordt uitgesloten of omdat de robot
alleen te subsidiëren is met een werktuig, terwijl
daar geen behoefte aan is. “Ook gaat er veel subsidie naar elektrische heftrucks, terwijl die er al
jaren zijn. Van de twintig robots die wij nu hebben verkocht, draait er geen enkele op subsidie.”

‘ZO’N MACHINE MOET JE
SNEL TERUGVERDIENEN, WANT
DE TECHNIEK ONTWIKKELT ZICH
RAP EN JE HEBT DUS SNEL EEN
OUD MODEL’

COMMUNICATIE BELEMMERT TECHNIEK

Philipp Kamps, AgXeed, Oirlo, productmanager:
“De structuren hoe loonwerkers en veldrobots op dit
moment werken, passen nog niet bij elkaar. Veel
transporturen maken kan een robot gewoon niet.”

De AgroIntelli is een lichte werktuigendrager die net
als andere veldrobots vooral tot zijn recht komt op
grotere percelen met weinig tijdsdruk. Wie meerdere
robots bedient, bespaart op personeel of tijd.
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De uitwisselbaarheid van gegevens blijft een dilemma. “De AB-lijnen van bijvoorbeeld
Trimble en John Deere zijn niet gelijk”, weet Jeroen Wolters. “Data die een loonwerker heeft,
kan dus waardeloos zijn voor een teler en andersom.”
Een universeel communicatiesysteem is nog ver weg bij de veldrobots, merkt ook Lars Heier.
“Er is echt dringend een gezamenlijke aanpak nodig om tot een standaard te komen, zoals
met Isobus is gedaan”, zegt hij. Wolters vindt juist Isobus niet het aangewezen systeem en
eigenlijk alweer ouderwets. “Een Isobus-app op een standaard-tablet zou de ontwikkeling
kunnen versnellen, maar nu brengt het ons nog niet verder”, ervaart hij klanten die nu kiezen
voor een loonwerker kiezen dus ook voor diens techniek en zitten er vervolgens een beetje
aan vast. Wisselen is lastig, terwijl dat bij traditionele machines geen punt is. Sommige
bedrijven werken een universele taal zelfs tegen. Protocollen zouden de ontwikkeling van
nieuwe systemen belemmeren. Philipp Kamps wil net als anderen het liefst naar
standaardisatie. “Er zitten geen geheimen aan een AB-lijn”, stelt hij vast. “Nu halen we deze
uit de perceelsgrenzen. Binnenkort gaan we ook de AB-lijnen van de boer gebruiken.”
De meeste grote partijen als Trimble en Topcon communiceren AB-lijnen en het aanmaken
van taakkaarten via Esri Shape of Iso-XML (AEF-structuur). Raven en SBG communiceren via
Google kml-software (waar ook Google Earth op draait). “Nu zijn er ook vaker partijen die
met GeoJSON werken. Wij willen alle soorten kunnen inlezen en zo nieuwe techniek
combineren met wat er al op een bedrijf ter beschikking is.”

