BRABANTS FAMILIEBEDRIJF ONTWIKKELT 'S WERELDS EERSTE
SELECTIEVE ASPERGE-OOGSTMACHINE
Het begon op een gezellige familieverjaardag van de grote Brabantse boerenfamilie Vermeer. Zoon Ad, freelance
uitvinder, kreeg een vraag van zijn broer Marc, aspergeteler: ‘Zeg, jij bent toch uitvinder, kan jij niet eens een
asperge-oogstmachine ontwerpen?' Marc vertelde dat het steeds lastiger werd om met asperges een boterham te
verdienen: seizoenarbeiders waren steeds moeilijker te vinden en alle kostenbesparingen mogelijk binnen de
bestaande oogstwijze, waren al bedacht. In Duitsland, het grootste aspergeland van Europa, was net een nieuwe
wet van kracht geworden: aspergestekers van buiten Duitsland moesten het Duitse minimumloon krijgen, 9 euro
per uur in plaats van 6. Veel Duitse aspergetelers speelden al met de gedachte om hun bedrijf naar een
lagelonenland te verplaatsen. Dat zou de doodklap betekenen voor de aspergeteelt in West-Europa. Een goed
werkende asperge-oogstmachine zou dat kunnen voorkomen.

De gebroeders Vermeer besloten op onderzoek uit te gaan. De eerste vraag was natuurlijk: is er al eens
geprobeerd een asperge-oogstmachine te bouwen? Jazeker, dat was geprobeerd, meerdere keren zelfs. Er waren
machines ontworpen en gebouwd, maar nooit verkocht. De zwakke plek was iedere keer dezelfde: hoe moet de
machine de asperge vinden die gestoken moet worden? Het menselijk oog ziet de topjes van de asperge heel
gemakkelijk boven het bed uitsteken, maar een camera ziet nauwelijks verschil tussen een aspergepuntje en een
willekeurige glinstering in het zand. Nu eens slaat de machine heerlijk malse aspergetopjes over, om zich het
volgende moment met volle kracht op een nietsvermoedend wit kiezelsteentje te storten. Overigens is het
oogsten van asperges waarvan de topjes al boven de grond uitkomen sowieso niet optimaal, want elke millimeter
die een asperge boven de grond steekt vermindert z'n
waarde. Maar met handmatig steken kan dat nu
eenmaal niet anders. Aspergeteler Marc had echter
een revolutionair nieuwe kijk op het probleem: de
machine zou de asperge moeten detecteren en
oogsten voor hij met zijn kopje boven het zand kwam
– ondergrondse detectie dus. En hoe dat moest, dat
mocht zijn broer de uitvinder gaan bedenken.
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Inmiddels had Therese, de vrouw van de uitvinder, zich bij de broers gevoegd voor alle organisatorische
zaken. Er werd een bedrijf opgericht, een taakverdeling gemaakt, de spaarbankboekjes werden
aangesproken en er werden aandelen uitgegeven.

En toen sloeg het noodlot toe. Marc Vermeer, de aspergeteler, 51 jaar oud
en vader van 3 kinderen, werd getroffen door een hersenvliesontsteking
en stierf binnen een week. Twee jaar later kan Thérèse het verhaal nog
steeds niet zonder tranen vertellen: 'Wat had het überhaupt nog voor zin
om door te gaan nu Marc er niet meer was? En tegelijkertijd zaten we
totaal klem: door de innovatiesubsidies die we hadden gekregen en voor
een deel al hadden uitgegeven konden we niet meer terug, maar zonder
Marc konden we niet vooruit. Ik had me nog nooit zo ontredderd gevoeld.
Maar Anita, de weduwe van Marc, zei steeds: Hij had het de hele tijd over
die machine. Jullie moeten door!'

En zo geschiedde. Maar omdat je nu eenmaal geen asperge-oogstmachine kunt ontwikkelen zonder samen te
werken met de aspergesector, benaderde Thérèse een aantal grote, in innovatie geïnteresseerde telers en vroeg ze
om in een gebruikersgroep plaats te nemen.

De basis van de machine was en bleef ondergrondse detectie. Maar hoe pak je dat aan? Radar is een mogelijkheid,
maar die bleek niet te werken. Aan röntgenstraling kleefden nog veel meer bezwaren. Toen besloot Ad een proef
te nemen met ultradunne staafjes die zachtjes door het zandbed zouden glijden, alsof je je vingers erdoor heen
haalt. Zodra zo'n met een aanraaksensor uitgerust staafje een asperge aan zou tikken zou hij meteen weg worden
getrokken, terwijl de coördinaten werden doorgegeven aan de volautomatische steek-eenheid.
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Het werkte, maar de gebruikersgroep was niet overtuigd: door het tikje van het staafje liepen de asperges een
lichte beschadiging op, waardoor ze daalden in waarde. Maar over een veel grotere zorg van de uitvinder,
beschadiging van het zandbed als gevolg van het doorhalen van de staafjes, klaagde geen enkele aspergeteler.
Dat was kennelijk het probleem niet.
Ad Vermeer: 'dat was de doorbraak. Ik hoefde alleen maar de aanraaksensor te vervangen door een sensor die
water detecteert, want een asperge bestaat natuurlijk vooral uit water. Daarna zouden er nog duizenden
technische, praktische en organisatorische problemen langskomen, maar dat zou vooral een kwestie zijn van hard
werken. Het fundamentele probleem was opgelost.'

De asperge-oogstmachine van Cerescon, die in 2018 op de
markt moet komen, heeft vele voordelen: de teler hoeft
geen personeel meer te zoeken en te huisvesten, en de
geoogste asperges zijn meer waard omdat ze geoogst
worden voordat het kopje boven de grond uitkomt en
verkleurt. En misschien nog wel het grootste voordeel:
omdat de machine diep onder de grond kan kijken, kan hij
ook asperges oogsten die handstekers pas morgen,
overmorgen, of over 3 dagen boven de grond zouden zien
komen. Daardoor kan de machine in één oogstronde alles
meenemen waar 60 tot 75 handstekers drie dagen achter
elkaar voor terug zouden moeten komen – een enorme
verbetering. Hieraan is trouwens wel een voorwaarde
verbonden: de asperges moeten van onder naar boven
blijven groeien. Ad Vermeer: 'Maar daar waren de telers
het mee eens en dat hebben ze gegarandeerd.'
Met deze innovatie lijkt deze Brabantse familie niet alleen 's werelds eerste asperge-oogstmachine ontwikkeld te
hebben, het zal ook 's werelds eerste selectieve oogstmachine zijn: een machine die selecteert wat hij wel en niet
mag meenemen. Dat er voor het plukken van bijvoorbeeld tomaten, aardbeien, paprika's en frambozen nog altijd
mensen nodig zijn, is niet omdat een machine geen tomaten kan plukken, maar omdat alleen mensen in staat zijn
het onderscheid te maken tussen een tomaat die geplukt mag worden, en een tomaat die nog even aan de plant
moet blijven hangen. Voor selectieve oogstmachines is dus nog een wereld te winnen.
Misschien is de asperge-oogstmachine nog maar het begin.

Geschreven door Johanna Kroon -- www.johannakroon.nl
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