


In het kort: 

 

Naam:  

E & P Agro, Emobiliteit en precisie in machines voor de landbouw en de openbare ruimte 

 

Looptijd:  

01-09-2017 tot 31-08-2020 

 

Omvang:  

3,5 miljoen € 

 

Regio:  

NRW, Overijssel, Drente, Flevoland 

 

Programma:  

INTERREG VA Nederland - Deutschland      

 

 

 

 

 

                          

 

                          

 



E & P AGRO projectpartners: 

 

 

Machinefabriek Boessenkool BV, Almelo 
(leadpartner) 

 

Fachhochschule Münster 

 

Adler Arbeitsmaschinen GmbH 

 

VNK BV 

 

Mts. van der Veen 

                          

 

                          

 



Aanleiding: 

 

1. Milieueisen aan machines die worden gebruikt in landbouw en 
openbare ruimte nemen sterk toe, o.a. door verbod van 
herbiciden 

 

2. Diesel voor aandrijving van tractoren en machines moeten 
worden vervangen door duurzame elektriciteit die lokaal wordt 
geproduceerd 

 

3. Intelligente aansturing en nauwkeurigheid van machines vraagt 
om vervanging van hydrauliek en pneumatiek door elektrische 
aandrijvingssystemen 

 

4. Nauwkeurige GPS en gekoppelde datasystemen maken 
transparantie en grote kwaliteitsstappen in bewerkingen en 
oogsten mogelijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

                          

 



Machinefabriek Boessenkool 
 

 

 

 
CEO Eelco Osse 

 

 

- Agrotechniek ontwikkeling 

- Engineering 

- Machinebouw 

- Fabricage 

- Testen  

- Reparatie 



 
Fachhochschule Münster 
Afdeling Machinebouw - Agrotechniek & 
Computational Engineering  

   Prof. Jürgen Scholz                       

- Onderzoek 

- Ontwikkeling 

- Engineering 

- Bouwen 

- Testen 

- Data analyse 

 



ADLER Arbeitsmaschinen GmbH 

 

 

 
CEO Rainer Hackenfort 

 

- Machinebouw 

- Ontwikkeling 

- Programmering 

- Onderhoud 



VNK BV 

 

 

 

 

Ing. Hans van der Mheen, onderzoeker 

    

 

- Verwerken en oogsten van kruiden 

- Teelt- en mechanisatieontwikkeling 

- Oogsttechniek en -management 

- Teelt- en mechanisatieadvies 

- Proefveldonderzoek 



Mts. van der Veen 

            

 

 

 

  Bastian Van der Veen, CEO 

 

- Ontwerpen landbouwmachines 

- Constructie en testen  

- Engineering 

- GPS besturingen 



 Doelen E&P Agro 

 
1. Ontwikkelen elektrische en precisie toepassingen:  

      elektrische aandrijving, servobesturing van werktuigen, drones,       

      beeldherkenning, lasers, GPS-positiebepaling, dataverzameling.  

1. Ontwikkelen van 5 innovatieve praktijkmachines m.b.v. bovengenoemde 
technieken 

2. Testen van deze machines bij land- en tuinbouwbedrijven en gemeenten 

3. Conclusie en uitwerken van mogelijkheden in meer machines 

4. Inventarisatie van de kansen op grote schaal 

 



5 Werkpakketten: 

 



Werkpakketten 

 
1. Elektrische aandrijving => 

 

- Een uitgewerkte powertrain voor grote elektrische tractoren 

- Een prototype van kleine elektrische tractor 

- Twee prototypes van naar elektrische aandrijving omgebouwde machines 

- Uitgewerkte accusturing, concept snel verwisselbare accu  

- e-generator (wellicht waterstofmotor) als range extander 

 

 

 

 

 

 



Werkpakketten 

 
2.  GPS Data en toepassing  => 

 

1. Interface GPS data en werktuigen 

2. Inzet van sensoren en camera's in combinatie met GPS data 

3. Geïntegreerde database met software voor verzameling gewas- en 

    oppervlaktegegevens 

4. Ontwikkelen van mobiele devices voor verder gebruik van data 

 

 

 

 

 



Werkpakketten 

 
3. Onkruidlaser => 

 

1. Onderzoek effecten van laser op onkruiden 

2. Kiezen en aanpassen van type laser 

3. Ontwikkelen aansturing van de laser 

4. Prototype laserwerktuig 

5. Uitvoeren van testen op proefvelden 

 

 



Werkpakketten 

 
4. Elektrificatie en aansturing van machines => 

 

1. Koppeling van GPS van plantmachine voor kruiden aan een schoffelmachine 

2. Plantmachine en schoffelmachine uitrusten met elektrische aandrijving 

3. Testen van het systeem en overdragen naar „grote gewassen“ 

4. Uitrusten van IR branders met GPS; aanpassing aan verschillende gewassen 

5. Ontwikkeling van een onkruidrobot (in concept) 

 



Werkpakketten 

 
5. Toepassing en Inventarisatie => 

 

1. Berekenen effecten / voordelen van E&P principes op bedrijfsniveau 

2. Berekenen effecten / voordelen van E&P principes voor onze regio 

3. Presenteren aan belanghebbenden (overheden, bedrijfsleven) 

4. Plan van aanpak grote realisatie 

 

 



           Voorgestelde kosten & financiering: 

 
  Totale Kosten: € 3,5 miljoen: 
 
  Personeelskosten:             64% 
  Overige kosten:        36%  
 
  Kosten Duitse partners:           42% 
  Kosten Nl.  Partners:            58% 
 
  Kosten Projectmanagement:  6,5% 
  Kosten Inhoudelijk&PR:       93,5% 
 
 
 
  Totale Financiering: € 3,5 miljoen: 
 
  Partners:        27,00% 
  EU:        50,00% 
  EZ           6,90% 
  Overijssel         1,53% 
  Flevoland         1,53% 
  Drente          1,53% 
  NRW      11,50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Some facts: 
 
 
 
 
 Te ontwikkelen datasysteem (landbouw+gemeente):                     1-2  
 Te bouwen en te ontwikkelen machines (landbouw+gemeente):        5 
 Te ontwikkelen onkruidlasersysteem:               1 
 Te maken inventarisatie voor de regio en het bedrijfsleven:        1 
 Werkzame personen in het project:                       27 
 Aantal studenten dat in dit kader opdrachten voor bachelor/master doet     3 
 Te verwachten extra banen nav het project                                  200? 
 Te verwachten extra ec. output regio (efficientiestijging+winst):           5m/jaar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Een kansrijk project  
waarvoor we uw ondersteuning vragen. 

 
 

Dank voor uw aandacht! 

 
 
 
 
 
 


