Uitnodiging
Veld-bijeenkomst automatisering
Nederlandse hardfruitteelt
Wanneer
Locatie

: woensdag 19 augustus 2015 (van 13.00 tot 16:30 uur)
: Slabbekoorn Fruit (Eversdijkseweg 18a Kapelle)

___________________________________________________________________________
Geachte heer / mevrouw,
Op 5 juni hebben NFO (Nederlandse Fruittelers Organisatie), het FME Cluster Agri & Food
(Technologische Industrie) en Fedecom (Landbouw & Groentetechniek) een ronde tafel bijeenkomst
georganiseerd. Conclusie van die bijeenkomst was dat de fruitteeltsector samen met techniekbedrijven
wil werken aan projecten gericht op (1) automatisering & digitalisering in en rond de boomgaard en (2)
op verdere automatisering van sorteren en verpakken.

Terugblik 5 juni:
Tijdens de bijeenkomst op 5 juni zijn de volgende punten benoemd ten

1. Boomgaard
Big Data. Managementinformatie voor de fruitteler, wat is nodig, welke sensortechniek is
hiervoor al beschikbaar en wat zou nog ontwikkeld moeten worden.
Werken aan geautomatiseerd precisie spuiten met behulp van de allernieuwste
meettechnieken (Hightech Sensing, ook Vision) met meettechnieken voor bodem, mineralen,
vocht en gewas) en deze meetgegevens koppelen aan informatie over productie en arbeid
t.b.v. managementinformatie en tracking en tracing.
O.b.v. de kennis en ervaring opgedaan uit Big Data en geautomatiseerd precisie spuiten
kunnen volgende stappen gezet worden met het ontwikkelen van robot snoeien, dunnen en
uiteindelijk plukken en wellicht (gedeeltelijk) voorsorteren in de boomgaard.
Overwogen kan worden naast het ontwikkelen van bovenstaande projecten een
haalbaarheidsstudie te doen naar het bouwen van een (eventueel door een operator
bediende) snoeirobot op een multifunctioneel zelfrijdend platform.
2. Sorteren en verpakken:
Werken aan volledig geautomatiseerd sorteren & verpakken rekening houdend met in- en
uitwendige kwaliteit.
Tevens is afgesproken dat er een vervolgbijeenkomst zou worden georganiseerd in de boomgaard.

Wat is er gebeurt tussen 5 juni en vandaag:
De drie genoemde partijen hebben contact gezocht met Tuinbouw Digitaal
Tuinbouw Digitaal is gekoppeld aan de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en onderzoekt,
informeert en ondersteunt organisaties met het doel de kennis over informatiemanagement te vergroten
en het gebruik van informatiestandaarden te stimuleren. Vanuit Tuinbouw Digitaal is inmiddels de intentie
uitgesproken om samen met de fruitteeltsector onderzoek te doen naar de stand der techniek door
vertaalt naar de mogelijkheden in de Fruitteelt. Aanvullend brengt FME in kaart welke techniekbedrijven
een actieve rol willen en kunnen spelen in verdere digitalisering en automatisering in de fruitteelt.

Het vervolg:
Op 5 juni hebben we een eerste verkenning gehouden ten aanzien van de wensen die in de
fruitteeltsector leven.
Als vervolg op deze bijeenkomst organiseren de genoemde partners samen met Tuinbouw Digitaal een
eerste vervolgbijeenkomst waarbij de focus ligt op de wensen ten aanzien van managementinformatie,
geautomatiseerd spuiten met behulp van High Tech Sensing en automatisering in de boomgaard.
Een vervolgdiscussie op het volautomatisch verpakken en sorteren volgt wellicht op een later tijdstip.
Graag nodigen wij u uit voor de vervolgbijeenkomst op
woensdag 19 augustus 2015 (aanvang 13.00)
in de boomgaard van Slabbekoorn Fruit te Kapelle
Programma:
13.00 uur

14:00 uur

Ontvangst bij Slabbekoorn Fruit
Opening en rondleiding onder leiding van Martijn Slabbekoorn

Discussie waarin we antwoord willen krijgen op de navolgende vragen:

Welke managementinformatie is nodig voor optimalisering van het fruitteeltbedrijf
Welke wensen heeft de fruitteelt als het gaat over geautomatiseerd spuiten m.b.v. High Tech Sensing
Welke eerste stappen kunnen / moeten gezet worden in het automatiseren van arbeid
Waar het makkelijkste winst te behalen is voor de fruitteelt i.r.t. automatisering en digitalisering
Als we de wensen preciezer in beeld hebben gaan we benoemen:
Wat er al (bijna) is en waar is onderzoek dan wel ontwikkeling voor nodig.
Welke vragen in de komende maanden beantwoord moeten worden
Welke volgende stappen we gaan zetten waaronder het vormen van een werkgroep die samen met
FME / NFO en Tuinbouw Digitaal dit project verder gaat concretiseren.

16.00 uur

Conclusies en samenvatting vervolgafspraken

16.30 uur

Einde bijeenkomst

Graag horen wij uiterlijk 11 augustus per mail of u wel of niet aanwezig kunt zijn. U kunt daarvoor een
mail sturen naar Patricia Hoogervorst op onderstaand mailadres.

Met vriendelijk groet,
Marcel van Haren

Patricia Hoogervorst

Manager cluster Agri & Food
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T: 06 - 55328742

Innovatiemakelaar
Nederlandse Fruittelers Organisatie
E: phoogervorst@nfofruit.nl
T: 06 27352224

Harrij Schmeitz
Innovatiemakelaar ICT in AGF Topsector T&U
en Co-chair Community-Team Tuinbouw Digitaal.
T: 06 - 20303092

