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Onder leiding van Plant Research International is er een robot-
spuit ontwikkeld die selectief breedbladige onkruiden kan be-
strijden op sportvelden. Dat bespaart chemische middelen.

speciaal algoritme ontwikkeld om de verschil-
len in lichtweerkaatsing uit te vlakken. In 
maart is gras namelijk lichter van kleur dan in 
juni. Het huidige prototype heeft daar geen 
moeite mee. In 80% van de gevallen neemt 
de machine nu een juiste beslissing: gras of 
onkruid. Kale plekken slaat hij over.”

Klaar voor productie
Het prototype bestaat uit een segment van 
één meter breed. De segmenten kunnen 
eenvoudig aan elkaar worden gekoppeld. 
“Dan behandel je dus grotere delen van het 
veld in een keer. We hebben het apparaat 
verder zo eenvoudig mogelijk gehouden, 
met draadloze besturing. De kast is 80 cm 
hoog, zodat de cameralenzen hoog en droog 
hangen en de kans op schade en vuil zo klein 
mogelijk is. Storingen? De techniek heeft 
zich ruimschoots bewezen in de land- en 
tuinbouw. Zo wordt deze camera al jaren 
gebruikt bij het selecteren van spruiten.”
Volgens Van Evert is het prototype klaar 
om in productie te worden genomen. Plant 
Research International werkt daarvoor samen 
met partners Arvoo (beeldverwerking), 
Donkergroen (groeninnovator) en Tumoba 
(oogstmachinebouw).

Frits van Evert, onderzoeker productie-ecologie bij Plant 
Research International, demonstreert enthousiast de werking 
van de robotspuit op een klein grasveldje. Even tevoren 
heeft hij uitgebreid over de ontwikkeling van het apparaat 
verteld tijdens de afsluitende bijeenkomst van het project 
Duurzaam Terreinbeheer en Waterkwaliteit. Dit project wordt 
voornamelijk gefinancierd door het ministerie van Infrastruc-
tuur en Milieu. Nu trekt Van Evert een machine achter zich 
aan die nog het meest lijkt op een elektriciteitskast. Afgezien 
van een klein motortje, een vloeistofcontainer en vier klep-
pen voor de spuitmondjes, valt er verder niets aan te zien. 
Daarvoor moet het kastje eerst aan de bovenkant worden 
geopend.
“Kijk, hier zie je twee computers. Elke computer is verbon-
den met twee hogeresolutiecamera’s en twee spuitmonden. 
Die infraroodcamera’s maken vijfentwintig beeldjes per 
seconde van het gras waar je overheen rijdt, beeldjes met 
een oppervlak van 25 cm breed bij 20 cm in de rijrichting. 
Speciale beeldverwerkingsoftware herkent hierop breedbla-
dige onkruiden zoals weegbree en klaver. Vervolgens beslist 
de software bliksemsnel of dat stukje waar je net overheen 
bent gereden, moet worden bespoten.”

Algoritme
De selectieve robotspuit is een afgeleide van Robot Ruud, 
een apparaat dat werd ontwikkeld voor de mechanische be-
strijding van ridderzuring in de biologische melkveehouderij. 
Met de robotspuit kan flink op bestrijdingsmiddelen worden 
bespaard.
“Voor onkruidbestrijding op sportvelden wordt dikwijls 
MCPA toegediend over het hele veld. Op een veld met 
goede drainage kan dat tot uitspoeling van het middel 
leiden. Bovendien verspil je veel, want breedbladig onkruid 
komt lang niet overal voor. Gemiddeld gaat het om 10 tot 
15% van het totale oppervlak. Je kunt dus zo’n 80% bespa-
ren door selectief te bestrijden. Het apparaat rijdt maximaal 
10 km/uur, dus qua tijd maakt het nauwelijks uit.”
Voor de robotspuit werd in 2011 de bestaande beeldverwer-
kingtechniek aangepast en een klein prototype ontwikkeld. 
Na praktijkproeven op sportvelden in Wageningen volgde in 
2012 een tweede prototype. “We hebben onder andere een 
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