
‘We Provide Solutions’ is de afkorting van WPS uit De Lier (Westland). Dit bedrijf ontwikkelt en bouwt logistieke 

systemen voor de glastuinbouw met een hoge graad van automatisering. Zo is in de lente van 2018 een lijn 

geleverd waarmee potplanten volledig automatisch hun route doorlopen: ‘van stek tot vrachtwagen’. Eén van 

de units vult trays en omwikkelt deze met een folie, waarbij gebruik wordt gemaakt van de elektrische motion 

technologie van Festo. Daarnaast ondersteunden Festo- specialisten bij het verbinden van de actuatoren met 

de Beckhoff besturing.

De groene vingers van automatisering
‘Het digitale proces van stek tot vrachtwagen’

Voor wie het Westland niet kent: het is géén 
verzameling van kneuterige bedrijven die 
druiven telen. Integendeel. Voor wie de 
tijd neemt om dóór de ruiten van de vele – 
immens grote – kassen te kijken, opent zich 
een wereld van hightech systemen waarmee 
slimme en innovatieve tuinders in staat 
zijn de concurrentie het hoofd te bieden. 
Bijvoorbeeld door het beschikbare opper-
vlak maximaal te benutten en door zoveel 
mogelijk menselijk handelen aan machines 
over te laten.

MAAR HÓE DAN?
Om dit mogelijk te maken, is er de afgelopen 
decennia behoorlijk ‘omgedacht’. Zo is een 
deel van de sector afgestapt van het idee dat 
de mens naar de plant toe moet om deze te 
verzorgen en uiteindelijk te oogsten. In plaats 
daarvan zijn de gangpaden nu volgebouwd 
met mobiele units en bevinden zich op de 
enkele vierkante meters die overblijven 
robot- en transportsystemen; zowel op de 
grond als in de lucht.

Eén van de engineers die deze systemen 
ontwikkelt is Bart van Meurs. Hij studeerde 
Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft en 
werkt sinds 1,5 jaar voor WPS als freelancer. 
“Door de jaren heen heeft WPS een schat 
aan kennis en ervaring opgebouwd die we in 
kunnen zetten om de tuinder van nu maxi-
maal te ondersteunen in zijn bedrijfsproces”, 
geeft hij aan. “Want eerlijk is eerlijk: waar de 
tuinbouw vroeger relatief eenvoudig mensen 
uit Oost-Europa inhuurde om de personeels-
kosten te drukken, moet hij op dit moment 
moeite doen om goede mensen te vinden. 
Wil je de kosten toch in de hand houden, dan 
moet je automatiseren.”

DEENS DENKEN
Dit was dan ook waartoe één van de grootste 
potplantkwekers in Denemarken besloot. 
Dit bedrijf levert wereldwijd potplanten aan 
de retail en bestelde bij WPS een lijn met 
een output van duizenden planten per uur. 
Daarnaast opteerde hij voor een volledig 
geïntegreerd systeem dat in staat is om een 

door de klant ingevoerde order zelfstandig af 
te werken. 

Bart Meurs: “Je begint met het ‘afpellen’ van 

De glastuinbouw is ontwikkeld tot een wereld vol hightech systemen en automatisering.

Robots verplaatsen planten van 
rolcontainer naar de lopende band.



de omvangrijke opdracht en ontwikkelt op 
basis daarvan de diverse deeloplossingen 
die je vervolgens combineert. Dit specifieke 
systeem begint met een mobiele tafel waarop 
planten staan waarvan het teeltstadium ge-
reed is. Deze tafel beweegt zich naar een ro-
botarm met acht grijpers die met behulp van 
sensoren de juiste planten ‘opzoekt’; door de 
tijd verschuiven de potten immers en staan 
hiermee niet precies op een voorgedefini-
eerde positie. De planten-in-pot worden per 
acht stuks opgenomen en in een plantdrager 
geplaatst die ze naar de camerakast brengt. 
Hierin hangen twee camera’s die de kwaliteit 
van de plant bepalen. Zo wordt op basis van 
de kleur en andere visuele eigenschappen 
bepaald in welke kwaliteits- en rijpheidsca-
tegorie deze valt. Te ‘rauwe’ planten worden 
teruggestuurd en afkeur, vaak overrijp, wordt 
weggegooid. De overige planten worden ge-
sorteerd op basis van de order van de klant.

Wanneer in het sorteerproces de juiste 
planten bij elkaar zijn gebracht voor een 
specifieke order, gaat deze groep door 
naar een klein bufferstation waar de potten 
worden gelabeld en voorzien van een hoes. 
“Het labelstation hebben we zelf ontwikkeld, 
het aanbrengen van de hoes gebeurt met 
een machine van een andere fabrikant die 
zich hierin heeft gespecialiseerd. Wat dat 
betreft spelen we hier ook de rol van ‘system 
integrator’.” Vervolgens worden de planten 
in een tray geplaatst die afkomstig is uit een 
automatische ontstapelaar. Een ingenieuze 
oplossing – in de vorm van een ‘artificial 
hand’ – voorkomt dat de bladeren of bloemen 
beschadigen wanneer de potten dicht tegen 
elkaar worden geplaatst. Precies zoals een 

mens dat ook met twee handen zou doen.

VERPAKKINGSSTATION
In het laatste station wordt de volledige 
tray omwikkeld met een folie die de planten 
tijdens het transport beschermt tegen 
mechanische én klimatologische belasting. 
“Een complex station”, weet Bart van Meurs. 
“Ten eerste hebben we extreem weinig ruimte 
om het proces uit te voeren wat betekent 
dat we uiteindelijk gebruik hebben gemaakt 
van de beschikbare hoogte. Wanneer de tray 
op ongeveer 1 meter hoogte met planten 
het inpakstation binnenkomt, zakt hij in een 
speciale houder naar beneden waarna hij 
wordt omwikkeld met een folie. Ook hierin 
is een omdenkstap nodig geweest. Zo werd 
vroeger éérst de tray omwikkeld met hard 
folie en daarna pas de planten geplaatst. 
In een geautomatiseerd systeem is dat 
praktisch onmogelijk; door de volgorde te 

wisselen komen we echter uit op hetzelfde 
eindresultaat.”

Voor het realiseren van de verschillende be-
wegingen in het inpakstation heeft het bedrijf 
gekozen voor elektrische motion van Festo. 
“Het is heel eenvoudig”, zegt van Meurs. “De 
machines moeten een hoge kwaliteit hebben 
zodat we niet voortdurend in contact moeten 
treden met Denemarken om problemen op 
te lossen. Daarom is gekozen voor Festo. Dit 
bedrijf heeft een ruim assortiment met kwali-
tatief hoogwaardige producten die bovendien 
wereldwijd beschikbaar zijn. Daarnaast is 
hier alle benodigde expertise aanwezig om in 
de ontwerpfase de juiste keuzes te maken en 
deze vervolgens ook te integreren”.

Kwaliteit in producten én expertise
“Zo hebben we intensief samengewerkt bij 
de selectie van de motoren waardoor we 
uiteindelijk van de oorspronkelijk gekozen 
stappenmotoren zijn overgestapt naar de 
robuustere servo-varianten. Verder bleek het 
in de praktijk niet eenvoudig om alle actuato-
ren onder de Beckhoff-besturing te brengen. 
Hiervoor zet Festo het EASi3 team in. Een 
multidisciplinair team dat ondersteunt 
bij juist deze fase in het proces waardoor 
het uiteindelijk toch allemaal werkte zoals 
beoogd.”

Inmiddels is de lijn gebouwd, in De Lier 
volledig getest en afgenomen. Na levering 
verzorgt WPS ook de benodigde training. Van 
Meurs: “Wanneer je met een dergelijk sys-
teem werkt, heb je een nieuw soort operator 
nodig. Niet eentje die zijn eigen station be-
heert, maar iemand die overzicht heeft over 
het hele proces en op basis daarvan de juiste 
beslissingen kan nemen. Dus trainen we de 
mensen daar expliciet op. En dat geldt niet 
alleen voor de operators en technici, maar 
ook voor de sales-afdeling die uiteindelijk 
bepaalt welke machines voor welke order het 
beste zijn toe te wijzen. Een goede training 
is wat dat betreft écht onmisbaar om het 
maximale uit je automatisering te halen. Al 
met al leuke uitdagingen, maar daar houden 
we wel van in het Westland.”
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De trays worden automatisch ontstapeld.

In het laatste station worden de planten omwikkeld met een folie.
Daarna is het product klaar voor transport.

Multidisciplinair team EASI3 ondersteunde bij 
het koppelen van de actuatoren aan de 

Beckhoff-besturing


