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Samenvatting

3

Grote potentiële waarde, maar lastig proces

• Robotisering en AI zijn geen wondermiddelen voor het 
oplossen van arbeidstekorten of andere product-
gerelateerde problemen. Maar in de komende tien jaar 
gaan robots en teelt-ondersteunende software bepaalde 
taken uit handen nemen in de hightech kas.

• Telers gaan niet goedkoper produceren door robotisering 
en digitalisering, maar vooral anders. Het aansturen van 
grotere en internationalere bedrijven  wordt makkelijker, 
managementvaardigheden wijzigen en er kan hechter met 
leveranciers en klanten  worden samengewerkt. Ook 
kunnen plagen eerder, duurzamer of preciezer worden 
aangepakt of kan de kwaliteit van het eindproduct worden 
verbeterd. Dit alles heeft een grote potentiële waarde die 
lastig in te schatten is.

• Gebrek aan en kosten van arbeid zijn een belangrijke 
aanjager van robotisering. De kosten voor arbeid en 
management in hightech kassen zijn ca.  EUR 150.000-
250.000 per ha, ofwel zo’n 13 miljard euro wereldwijd.

• De kennis en kunde van tuinbouwbedrijven is onmisbaar 
bij het ontwikkelen  van robots en AI.  Voor roboticaspelers 
zijn het verbinden met de juiste telers, het snel aanpassen 
van producten op basis van ervaringen en service en 
gemak succesfactoren.

• Voor telers zijn er diverse opties om innovaties in robotica 
en AI toe te passen. Van het echt mee-investeren in de 
bedrijven tot het voorzichtig proberen via een 
(proef)abonnement.

• In een verdere toekomst is een geheel ander 
geautomatiseerd teeltsysteem een slimmere oplossing  
voor bepaalde gewassen. Maar dit vergt forse 
investeringen en veel aanpassingen, bijv. in rassen.

• Robotisering en digitalisering kennen ook mogelijke 
nadelen. Denk aan de groeiende afhankelijkheid van grote 
softwarebedrijven, cyberrisico’s, minder flexibiliteit, 
negatieve consumentenperceptie, geringere diversiteit aan 
bedrijven en producten. 
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Robotisering en AI: waar hebben we het over

• Software/digitale platforms voor data-gedreven teeltondersteuning of (semi-)autonoom telen,  drones en diverse typen 
robots voor in de kas en sorteerhal vallen voor dit rapport binnen de definitie van robotisering en kunstmatige intelligentie
in de glastuinbouw. Technieken die vaak te vinden zijn in kasrobotica zijn onder meer teeltondersteunende software, AGV 
(Automatic Guided Vehicles), grijpers en vision- en sensoring-technieken. 

• Een robot is een programmeerbare machine die zelfstandig taken kan uitvoeren en kan reageren op omgevingsfactoren.

• Kunstmatige Intelligentie (ook wel artificiële intelligentie of AI) is de mogelijkheid van een machine, software of apparaat om 
mensachtige vaardigheden te vertonen - zoals redeneren, leren of plannen. Met behulp van ‘machine learning’ kan de 
machine, de software of het apparaat leren van fouten en taken dus steeds beter zelfstandig uitvoeren. Een robot toegerust 
met AI-software zou dus net als een mens ervaring kunnen opdoen en steeds beter zijn werk verrichten. 

• Mechanisering, automatisering en robotisering komt al veelvuldig voor op glastuinbouwbedrijven. Zwaar tilwerk is 
bijvoorbeeld al bijna verdwenen door het gebruik van rollerbanen, transportbanden, pelletiseerders en AGVs. Ook in de 
verpakkingshal en bijvoorbeeld bij het zaaien, stekken of oppotten van planten zien we dat veel van het werk overgenomen 
is door machines. Daarnaast zijn er veel ontwikkelingen in Vision-technologie, waarmee robots, camera’s of drones gewassen 
kunnen monitoren. 

5



Blk It

Vele factoren jagen robotisering aan, maar 
arbeid is meest urgente factor
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• Uit recent onderzoek van Rabobank blijkt dat bedrijven die inzetten op 
digitalisering in de afgelopen drie jaar vaker omzetgroei realiseerden 
dan bedrijven die dat niet deden. 

• Overal ter wereld hebben telers te maken met vergelijkbare 
uitdagingen. Het vinden en huisvesten van geschikte medewerkers, 
klanten tevreden houden, het optimaliseren van de oogst en het 
beperken van kosten is voor vrijwel iedere tuinder een flinke dagelijkse 
opgave. 

• Wij denken dat robots en AI voor een deel van deze uitdagingen een 
deel van de oplossing kunnen bieden, al zijn robots en AI geen 
wondermiddelen.  

• De meest nijpende reden om te automatiseren is de 
arbeidsproblematiek in de tuinbouw (zie pagina 7).  Dan gaat het niet 
alleen om productiewerk maar ook om teelt- en energiemanagement. 

• Ook op het gebied van verduurzaming staat de sector voor enorme 
opgaven. AI kan het helpen om het kasklimaat en gebruik van 
productiemiddelen te optimaliseren. 

Aanjagers van robotisering en AI

Bron: Rabobank, 2022. 
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https://economie.rabobank.com/publicaties/2022/april/succesvolle-digitalisering-vraagt-om-aandacht-voor-technologie-en-bedrijfsvoering/
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Arbeidsproblematiek neemt alleen maar toe
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• Volgens data van Wageningen Economic Research was 
een glastuinbouwbedrijf in Nederland in 2021 
gemiddeld zo’n 27 procent van de totale kosten kwijt 
aan arbeid (inclusief werk van derden).  

• In de tuinbouw is het aandeel flexibele arbeid met 60 
procent zeer hoog. Dit brengt risico’s en onzekerheden 
met zich mee.  

• Het wordt steeds lastiger om de arbeidsbehoefte door 
arbeidsmigranten in te  laten vullen. Huisvesting is 
schaars en arbeidsmigranten komen van steeds verder 
weg. Dit is geen duurzame oplossing. Niet alleen lopen 
de kosten op, door onder meer de benodigde 
vergunningen, huisvesting en training van 
medewerkers. Maar ook vormen maatschappelijke 
buitensluiting en misbruik van arbeidsmigranten door 
uitzendbureaus of mensenhandelaren een 
(keten)risico.

Bron: CBS Conjunctuurenquête, augustus 2022. 

Aandeel agrarische  bedrijven in Nederland dat aangeeft 
belemmeringen te ondervinden door een tekort aan 
arbeidskrachten
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Indicatie van arbeidskosten over werkzaamheden en 
subsectoren in wereldwijde hightech glastuinbouw
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• We schatten de totale arbeidskosten (incl. management) van de 
wereldwijde hightech glastuinbouw (ca.  60.000 ha) op 
ongeveer 13 miljard euro per jaar.  Voor de Nederlandse 
glastuinbouw alleen zijn deze al ruim 2 miljard euro.  Per 
hectare bedragen ze tussen de 150.000 en 250.000 euro. 

• De arbeidskosten in de glastuinbouw zijn verdeeld over veel 
verschillende soorten gewassen en werkzaamheden zoals:  

• praktische werkzaamheden zoals bestuiven, blad snijden, 
gewasbescherming toepassen, desinfecteren, draad afwikkelen, 
oogsten, sorteren, monitoren (om bijvoorbeeld kwaliteit en rijpheid te 
bepalen). 

• managementtaken om de strategie te bepalen, beslissingen te nemen 
en processen aan te sturen voor teelt, inkoop, verkoop, energie etc.

• We hebben (stijgende) kosten voor huisvesting, vergunningen 
en werving van personeel niet meegenomen in onze schatting 
van arbeidskosten. Ook hebben we niet naar midtech kassen 
gekeken waar met verdere automatisering eveneens voordelen 
te behalen zijn. 

60.000ha

13 miljard euro aan arbeidskosten in de 
wereldwijde hightech glastuinbouw

Bron: Rabobank, 2022.  Bij deze inschatting van arbeidskosten is gebruik gemaakt 
van diverse aannames over aantal hectaren, arbeidsuren, arbeidskosten per uur. 
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Robotica en AI kan het werk in de kas 
aantrekkelijker maken en deels vervangen
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Schatting potentiële marktwaarde van robotica en AI in 
de wereldwijde glastuinbouw (EUR/jaar)

• Robotisering moet niet gezien worden als louter 
vervanging van arbeid. Het biedt  kansen om het werk in 
kassen interessanter en lichter te maken. 

• Slechts een beperkt deel van de kosten die nu aan arbeid 
worden uitgegeven, worden binnen het komende 
decennium kosten of investeringen in robotica en AI. Door 
de complexiteit en diversiteit van de glastuinbouwsector 
en hoge arbeidsprestaties is maar een deel van de 
werkzaamheden op korte termijn te automatiseren. Ook 
willen of kunnen de huidige managers en medewerkers in 
de glastuinbouw nog niet altijd met robots en AI werken.  

• De totale potentiële markt voor robotisering en AI kan 
oplopen tot enkele miljarden euro’s per jaar, uitgaande 
van het huidige areaal. Succesvolle betaalbare 
oplossingen zouden uiteindelijk ook in mid- en lowtech
kassen kunnen worden toegepast. In dat geval spreken we 
van een fors grotere potentiële markt. < 1 mrd

20322022

2- 8 mrd

• Een deel van de arbeid die nu op tuinbouwbedrijven 
plaatsvindt, zal verschuiven naar de leveranciers van 
software en hardware omdat zij het programmeren, 
aansturen en onderhouden van robots en software voor 
hun rekening nemen. 

Bron: Rabobank, 2022. Areaal is gelijk gehouden op het niveau van 2022



Meeldauw is een groot probleem in onder andere de aardbeien-
en wijndruiventeelt. Telers bestrijden deze plaag veelal door 
gebruik van fungiciden. Dat kost veel tijd en geld en is niet 
duurzaam. 

Het zelfnavigerende platform Thorvald kan meeldauw geheel 
autonoom bestrijden met een UV-behandeling. De robot wordt 
inmiddels met succes gebruikt op enkele teeltbedrijven in het VK, 
Noorwegen en de VS. Thorvald is een robot die zowel in lowtech
als hightech teelten kan worden gebruikt. De ambitie van SAGA 
Robotics is om Thorvald in de toekomst uit te breiden met andere 
nuttige tools, zoals een pluk-arm. “Maar het bedrijf heeft geleerd 
niet alles overal tegelijk te doen”, stelt Albena Todorova, die 
namens Rabo Food & Innovation Fund lid is van de Board Of 
Directors van SAGA. Volgens Todorova, die bij meerdere startups 
betrokken is, “is het in het belang van startups om focus te houden 
op snel toepasbare oplossingen waar de teler echt wat aan heeft.  
Daarnaast is het erg belangrijk om goede partnerships aan te gaan 
binnen en buiten de sector waarin het bedrijf actief is.” 

10

Robotica die bijdraagt aan verduurzaming

Bestrijden van meeldauw met robot Thorvald

Thorvald is een robot van SAGA 
Robotics die autonoom 
meeldauw kan bestrijden in 
onder meer aardbeien en 
wijndruiven. 

Voorbeeld



Voorbeeld

Gearbox Innovations levert volgens eigen zeggen ‘dé digitale 
medewerkers van de toekomst aan kwekers, veredelaars en 
handelaren’. Gearbox heeft bijvoorbeeld GearStation ontwikkeld. 
Een GearStation verzorgt in-line de kwaliteitsinspectie en 
-sortering van groenten, fruit en bloemen, zowel los, in de punnet
als in het fust. Het doet dit door slimme camera’s en AI te 
gebruiken. Het GearStation stoot producten uit als die niet 
voldoen aan de kwaliteitseisen die de gebruiker zelf heeft bepaald. 
Zo belandt dus niet het verkeerde product bij de verkeerde klant. 
Ook kan de teler hierdoor snel ontdekken of bepaalde planten ziek 
zijn of een medewerker niet goed oogst.

“Net zo belangrijk als een goed-werkend product is de service en 
relatie met de klant,” zegt Simone Keijzer, een van de oprichters 
van Gearbox. “Ons bedrijf werkt nauw samen met de klant, levert 
de installateurs en trainers om telers en personeel op te leiden, en 
meet continu de prestaties van de producten.” 

11

GearStation kan meer dan alleen sorteren

Het GearStation van Gearbox is 
het slimme werkstation om te 
sorteren en kwaliteit te 
inspecteren van groente, fruit en 
bloemen. 

Arbeid besparen én een beter product 
afleveren
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“Als we met een teler gaan samenwerken vertellen we eerst 
dat het soms een pijnlijk proces kan worden. Daarom geven 

we er van tevoren een goede fles wijn bij.”

Renji John, Honest Agtech
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Robotisering en AI doen stap voor stap hun 
intrede in hightech kassen
• Voor werk aan het begin en eind van 

het teeltproces heeft robotisering al zijn 
intrede gedaan. Robotisering voor de 
oogst en overige teeltwerkzaamheden 
liet langer op zich wachten.

• Voor het ondersteunen van het 
management in een kas zijn inmiddels 
al diverse oplossingen beschikbaar, 
zoals datadashboards en (semi-) 
autonome teeltsystemen. Maar ook 
autonoom telen is een proces dat in 
meerdere fasen verloopt (zie pagina 
16).  De ‘autonomous greenhouse 
challenge’ heeft wereldwijd aandacht 
getrokken en heeft laten zien wat de 
mogelijkheden zijn van autonoom 
telen.

14

Volgorde waarin werkzaamheden in hightech kassen gerobotiseerd 
worden

Bron: Rabobank, 2022
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http://www.autonomousgreenhouses.com/
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AI gaat ‘groene vingers’ stapsgewijs helpen

• Autonoom telen komt in een stroomversnelling en doorloopt daarbij 
diverse fases. Veel teeltkennis zit nog in de hoofden van telers en 
adviseurs. Deze teeltkennis wordt beter ontsloten door de 
mogelijkheden van AI.  

• AI is meestal een aanvulling op de kennis van de teeltmanager maar zal 
in de toekomst steeds vaker een onmisbaar hulpmiddel zijn bij de 
besluitvorming. AI kan rekening houden met veel verschillende 
variabelen, zoals de verwachte marktvraag, de weersverwachting en de 
stand van het gewas. Voor teeltmanagers is het lastig om al deze 
variabelen mee te nemen in beslissingen.  

• De drie edities van de ‘Autonomous Greenhouse Challenge’ die 
inmiddels gehouden zijn, hebben laten zien dat het mogelijk is een kas 
op afstand aan te sturen op basis van sensordata en algoritmes. Bij de 
2022-editie waarin op afstand sla geteeld werd, slaagde de winnaar erin 
zelfs 30 procent meer winst te behalen dan de referentiegroep van 
ervaren telers.

15

Ontwikkelniveaus van autonome teelt

Bron: InnovationOrigins.com

Geen automatisering

Teelt-ondersteuning 

Deels autonoom: teler houdt toezicht (hands off)

Voorwaardelijk Autonoom telen onder voorwaarden: teler 
grijpt alleen in geval van nood in (eyes off)

Autonoom telen waarbij de teler nog wel  de strategie 
bepaalt (brains off)

Volledig autonoom
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https://www.groentennieuws.nl/article/9441473/winnaar-en-tactieken-autonome-slateeltwedstrijd-bekend/


Voorbeeld

Autonoom telen is een modewoord, maar geen modegril. 
Een systeem als Crop Controller verzamelt alle data uit o.a. 
klimaatcomputers, sensors, en externe databronnen zoals 
weersvoorspellingen. Op basis van die data, teeltmodellen, 
en de door de teler aangegeven teeltstrategie (dat wat de 
teler wil bereiken) en machine learning, kan Crop Controller 
continu het optimale klimaat berekenen en realiseren door 
de setpoints in de klimaatcomputer aan te passen. 

Volgens Ronald Hoek, CEO en oprichter van Blue Radix, kan 
de teler zo grotere arealen aansturen, meer tijd overhouden 
voor andere zaken, meer vraaggestuurd of duurzamer telen. 
Voordat echt alle telers overtuigd zijn van autonoom telen, 
is nog wel “een verandering in mindset nodig,” volgens 
Hoek. “En dat geldt ook voor andere soft- en hardware 
leveranciers in de kas. Het moet veel makkelijker worden 
om data en technologie van verschillende bedrijven te 
integreren.” 

16

Autonoom telen met Crop Controller

Crop Controller is een dienst van 
Blue Radix om de teler te 
ondersteunen door gebruik van 
alle aanwezige data en de 
kunstmatige intelligentie die 
hieraan is toegevoegd. 

Kunstmatige Intelligentie kan telers op 
diverse vlakken helpen
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Robotisering en digitalisering in de 
glastuinbouw: een evolutie, geen revolutie
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2022

• Testen en gebruik van robots voor het verlichten van en 
ondersteunen bij specifieke taken als scouten, blad snijden, sorteren. 

• In de opkweek en het verpakken zijn robots steeds meer 
gemeengoed.

• Alle grotere glastuinbouwbedrijven gaan data-dashboards gebruiken, 
soms met AI-software,

• Begin van grootschaligere toepassing van robots voor specifieke 
handelingen ter vervanging van arbeid.

• Reeks van taken die robot kan doen wordt uitgebreid.

• Er komt steeds meer kruisbestuiving tussen innovatie in de glastuinbouw 
en innovaties buiten de tuinbouw (bijvoorbeeld de precisielandbouw in 
de buitenteelten) 

2025-2032 >2032

• Gebruik van robots die meerdere taken kunnen verrichten. 

• Autonoom telen is gemeengoed bij grote bedrijven.

• Volledig nieuwe productiesystemen doen langzaam hun intrede.

• Ontwikkeling van rassen en technologie die beter matchen met robotica. 

• Het wordt duidelijk wie de winnaars zijn onder de robotica- en AI-spelers.   
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Robotiseringstempo verschilt per gewas

18

Gewasgroep

Potentiële 
wereldwijde 
hightech markt 

Uitrolbaarheid 
naar low-/mid-
tech markt en 
buitenteelt

Complexiteit van 
het gewas (vorm, 
type etc.), 

Diversiteit binnen de 
gewasgroep qua 
arbeidstaken, manier 
van oogsten etc.

Overige factoren die bepalend kunnen zijn voor 
ontwikkeling en toepassing van robots en AI Eindoordeel

Tomaten
• Relatief grote bedrijven 
• Aantrekkelijk voor investeerders
• Al diverse roboticaspelers actief

Paprika's
• Paprikagewas is erg lastig voor robots
• Relatief weinig hightech teelt 

Komkommers
• Relatief veel lokale teelt
• Lage productprijs

Sla
• Er zijn al vergaand geautomatiseerde 

teeltsystemen beschikbaar 

Aardbeien
• Al diverse bedrijven actief in robotica
• Grote bedrijven in teelt actief  

Snijbloemen
• Zeer grote diversiteit
• Hightech-teelt vooral in Nederland

Potplanten

• Er zijn al vergaand geautomatiseerde 
teeltsystemen beschikbaar 

• Een pot om het product helpt 
automatisering

Bron:: Rabobank, 2022.



Blk It

Gebrek aan 
ervaring met 
automatise-

ring Weerstand
tegen

verandering

Wantrouwen 
door niet 

waargemaakt
e beloftes

Inpasbaar-
heid in 

bestaande
processen

Kosten van 
aanschaf

Grote 
diversiteit in 

producten en 
processen

Kosten van 
gebruik, 
training

Tijdelijke 
karakter van 

bepaalde 
werkzaam-

heden

Onzekerheid 
mbt 

veiligheid, 
eigendom 
data etc.

Kosten van 
technologie 

(bijv. 
sensoren)

Nog veel belemmeringen te overwinnen

19

• De glastuinbouw is een zeer diverse sector met vele  gewassen 
en teelthandelingen. Ook zijn kassen voor robots een 
onvoorspelbare en onoverzichtelijke omgeving met vocht, vuil 
en levend materiaal. Dit alles maakt ontwikkeling van robotica 
en AI gecompliceerd. Tomaten die per tros geoogst worden 
stellen andere eisen aan een robot dan snoeptomaatjes die per 
stuk geplukt worden. De teelt van aardbeien is totaal anders 
dan die van rozen, waardoor ook AI voor beide gewassen heel 
verschillend is. Daarnaast is er al veel bestaande techniek en 
software voor glastuinbouwbedrijven beschikbaar en kan het 
lastig zijn om nieuwe techniek hiermee te integreren. Het kost 
tijd om technische oplossingen te vinden voor deze 
belemmeringen.    

• Wat niet onderschat mag worden, zijn aanpassingen in kennis, 
kunde en manier van denken, die nodig zijn om te robotiseren 
en digitaliseren. Daarnaast is het nodig om risico’s rondom 
cyber security te beperken en is het soms nodig om processen 
en producten aan te passen aan nieuwe technologie. 

Belemmeringen robotisering in de glastuinbouw

Bron: Rabobank
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Financiering voor aanschaf van robots of AI 
hoeft geen issue te zijn

20

• We hebben de kosten van aanschaf als mogelijke 
belemmering genoemd voor het gebruik van robotica en 
AI. Vaak is dit vooral een mentale belemmering. We 
verwachten in de praktijk weinig problemen met de 
kosten en financiering van een robot of software als dit 
een teler geld kan besparen of opleveren. 

• De kosten voor een robot zullen tussen 150.000 en 
500.000 euro liggen, afhankelijk van de taken die de robot 
zal uitvoeren. Arbeidskosten voor oogsten kunnen al 
gauw oplopen tot meer dan 80.000 euro per ha, zodat 
bijvoorbeeld een oogstrobot binnen enkele jaren is 
terugverdiend. Dit zien we ook al in het sorteer- en 
verpakkingsproces. Een ‘slimme’ sorteermachine die 
bijvoorbeeld drie fulltime medewerkers bespaart, is soms 
al in een jaar terugverdiend en kan ook nog eens 
waardevolle data opleveren.

• Naast aanschaf zijn robots en AI vaak ook beschikbaar via  
abonnementen of vergoeding per gebruik. Bij software is 
‘SaaS’  (Software as a service) al gebruikelijk. 

Vorm Voor- en nadelen

Investering 
vooraf

Volledige eigendom. Stimuleert commitment en gebruik bij de 
koper. Onzekerheid over service, garanties en updates na 
aankoop. 

Financiële of 
operationele 
lease

Lease contract, al dan niet met koopoptie. Dit biedt in 
vergelijking met aanschaf meer financiële ruimte en fiscale 
voordelen. Nadeel is eventuele waardedaling, 
contractverplichting. Bij operationele lease vaak inclusief 
servicecontract. Lease is nog niet voor alle robots mogelijk. 

Abonnement

Vaste vergoeding per maand, bijvoorbeeld per ha of per robot. 
Vaak duurder dan aanschaf of lease, maar meer flexibel 
(makkelijker opzegbaar) met meer services en updates inclusief 
en het biedt meer financiële ruimte aan gebruiker. Omdat het 
om operationele kosten in plaats van een investering gaat, 
komen er geen schulden of bezittingen op de balans.   

Betalen voor 
gebruik:  
SaaS, pay-
per-use, pay-
for-service

Vergoeding op basis van daadwerkelijk gebruik of geleverde 
diensten, bijvoorbeeld vergoeding per ha blad snijden of per 
geplukte tomaat. Biedt zekerheid, flexibiliteit en service voor 
gebruiker. Levert extra administratie en risico op voor 
leverancier. Vaak zal minimum maandbedrag nodig zijn.

Financieringsvormen van robots en AI



Voorbeeld

Source bouwt een zogenaamde laagintelligentie om de kas 
heen. Volgens Source kan AI de glastuinbouw naar een nieuw 
niveau tillen, waarbij de kennis toegankelijker wordt, 
efficiënter kan worden geproduceerd en risico’s in de kas 
worden verlaagd. 

Het teelt-ondersteunende systeem dat Source ontwikkelt,  
ondersteunt tuinders bij het definiëren en uitvoeren van een 
optimale strategie. Volgens Rien Kamman, CEO en 
medeoprichter van Source, is samenwerken met telers 
essentieel om technologie te ontwikkelen die direct van 
waarde is voor de sector: “Onze AI is niet gebouwd om telers 
te vervangen, maar om ze de mogelijkheid te geven meer 
hectares efficiënter aan te sturen. Vanaf het begin van onze 
samenwerking met Harvest House keken we mee over de 
schouders van de telers en stonden we wekelijks in de kassen 
van onder andere Agro Care en Rainbow om echt te begrijpen 
hoe AI hen zou kunnen ondersteunen.”
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Een intelligente laag om de kas heen 
bouwen
Source werkt met telers aan een intelligentere kas 

Het Nederlandse bedrijf Source 
(Source.ag) ontwikkelt 
technologie om groenten en fruit 
duurzaam te verbouwen met AI 
aangedreven kassen.
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3. Huidige 
gebruik en 
aanbod van 
robotica en AI in 
de glastuinbouw
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Zowel het gebruik van robotica als 
investeringen in robotica zijn relatief beperkt 
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Durfkapitaal investeringen in Agrifoodtech volgens
AgFunder

Bron:: AgFunder 2022. 

• De installatie van industriële robots groeide in de periode van 
2015 tot 2020 wereldwijd met gemiddeld 9 procent per jaar (bron: 
IFR). Door reisbeperkingen, gebrek aan computerchips en andere 
materialen zakte het groeitempo in 2020 en 2021. 

• In Europa ligt het gebruik van robots lager dan in de VS en Azië. 

• Volgens het CBS maakt 6 procent van het totale Nederlandse 
bedrijfsleven gebruik van robotica. Voor het mkb en de agrarische 
sector ligt dit percentage lager. Het beperkte gebruik heeft 
volgens CBS te maken met het gebrek aan capaciteit, tijd, kennis 
en financiële middelen. 

• Hoewel de arbeidsproblematiek groot en wijdverbreid is, vindt 
durfkapitaal maar beperkt zijn weg naar automatisering. 
Wereldwijd werd er in 2021 volgens AgFunder 51,7 miljard 
Amerikaanse dollar aan durfkapitaal in agrifoodtech gepompt, 
waarvan 900 miljoen dollar in robotisering, automatisering en 
mechanisatie van vooral buitenteelten. Uit de gesprekken die we 
gevoerd hebben met diverse robotica-spelers blijkt dat de relatief 
lange ontwikkeltijd de belangrijkste reden is voor de relatief 
geringe investeringen.

https://research.agfunder.com/2022-agfunder-agrifoodtech-investment-report.pdf
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De voedingsbodem voor glastuinbouw-
robotica en –AI is niet overal even goed
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• Robotica en AI voor kassen wordt in 
verschillende typen organisaties ontwikkeld. 
Denk aan technische en agrarische 
universiteiten en vooral startups. Soms zijn die 
startups spin-offs van universiteiten. Daarnaast 
hebben diverse bestaande toeleveranciers aan 
de tuinbouwketen inmiddels toepassingen op 
het gebied van robotica of AI ontwikkeld of 
werken samen met spelers in robotica. 

• Robotica- en AI-bedrijven specifiek voor kassen 
vinden we in onder meer de VS, Nederland, 
Israël, België, Japan en het VK.  

• Diverse factoren bepalen waar ontwikkeling 
van  robotica en AI voor de glastuinbouw 
ontstaat en uiteindelijk succesvol wordt 
toegepast. 

Aanjagers van succesvolle glastuinbouwrobotica en – AI ontwikkeling

Vraagfactoren

Aanbodfactoren

• Aanwezigheid en omvang van hightech 
glastuinbouw (potentiële ‘proeftuin’ en afzetmarkt) 

• Bestaan van knelpunten (bijv. arbeidstekorten) in de 
glastuinbouw

• Aanwezigheid toeleveringsbedrijven glastuinbouw

• Beschikbaarheid kapitaal, venture capital

• Stimulans vanuit de overheid

• Aanwezigheid van rotobica-bedrijven voor andere 
branches

• Wetenschappelijk onderzoek
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Robotica en AI: een divers speelveld
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Voorbeelden van spelers in AI en Robotica voor kassen 

Diverse bestaande toeleveranciers (bijv. in 
automatisering, transport, sorteren zijn via 
een deelneming of eigen R&D actief in 
robotisering of AI 

• Certhon (o.a. met Denso)

• Greefa

• Havatec 

• Hoogendoorn (Let’s Grow)

• ISO Group

• Kind Technologies (Crux agribotics, Stolze)

• Priva (Kompano, Octiva)

• Ridder (MetoMotion Robotics)

• Royal Brinkman (Berg Hortimotive, 
Hortikey)

• Veditec Greenhouse Robotics

De meeste bedrijven in robotisering zijn start-ups en scale-ups, met soms een 
achtergrond in de agrosector, soms in de techniek 

• ADI

• Aruga AI Farming

• Automato Robotics

• Blue Radix

• Corvus drones

• Dogtooth

• Ecoation

• Egatech

• Four Growers

• Gearbox

• Honest Ag Tech

• Inaho Inc.

• Koidra

Bestaande toeleveranciers 
(glas)tuinbouw

Start-ups en scale-ups

• Lenzeel

• Oganifarms

• PATS

• Polybee

• Root AI (onderdeel van 
AppHarvest)

• RootAI (AppHarvest)

• SAGA robotics

• SAIA agrobotics

• Source.ag

• Tortuga

• Xihelm

• 30Mhz

Overige bedrijven en organisaties die 
robotica en AI ontwikkelen, zijn 
bijvoorbeeld universiteiten of bedrijven in 
de industrie.  

• Ellips (incl. Aris bv)

• MTA group

• Panasonic

• Siemens

• VDL CropTeq

• Vineland Research

• Wageningen Universiteit

Overig

Bronnen: Diverse openbare websites. Opmerking: lijst is niet uitputtend.  
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Glastuinbouw zelf zal vooral tijd en 
capaciteit moeten investeren
• Voor een succesvolle ontwikkeling en 

toepassing van robots en AI in de glastuinbouw 
is co-creatie van telers nodig. Dat betekent dat 
telers tijd investeren in het testen van 
innovaties en het delen van kennis om de 
ontwikkeling te verbeteren. Over de noodzaak 
voor telers om financieel mee te investeren in 
de ontwikkeling van robots en AI lopen de 
meningen uiteen. 

• Wanneer een innovatie marktrijp is, zal een 
teler ook sociaal moeten innoveren om de 
nieuwe technologie succesvol te kunnen 
gebruiken. Dat betekent soms aanpassingen 
aan processen, gewassen of type medewerkers. 
Ook de managementvaardigheden moeten 
meegroeien met de technologische 
vooruitgang.  
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3

2

Selectie

Selectie:  keuze van roboticapartner: 
degene die concreet probleem op 
kan lossen en snel kan aanpassen

Pilotfase: investeren in capaciteit en 
tijd om juiste informatie en feedback 
te geven. Informatie over 
arbeidsinzet, verdienmodel etc. 

Structurele aanpassingen:  
medewerkers trainen of andere 
medewerkers rekruteren om met 
robotica en AI te kunnen werken, om 
data te analyseren etc.

Robotisering en aanpassingen door glastuinbouwondernemers 

1

Pilotfase

Structurele 
aanpassingen 
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4. Bespiegelingen 
over de gevolgen 
van robotica op 
lange termijn
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Langetermijngevolgen om bij stil te staan
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Robotisering en AI veranderen de glastuinbouw op termijn structureel 

Concurrentieposities veranderen
Door verschillen in innovatietempo veranderen 
concurrentieverhoudingen en verschuiven 
productielocaties. Door digitalisering en 
robotisering zijn lage arbeidskosten minder 
bepalend voor teeltlocaties en zal dichter bij de 
consument geteeld worden. 

Meer monocultuur en industriële productie
Doordat de teelt van bepaalde gewassen meer 
geschikt is om te automatiseren dan die van andere, 
bestaat de kans dat de diversiteit aan gewassen 
afneemt. Ook is er een kans dat een deel van de 
consumenten producten uit een meer industrieel 
productiesysteem afwijst.   

Schaalvergroting en andere organisatie 
De organisatie van het in de toekomst vergaand 
geautomatiseerde glastuinbouwbedrijf ziet er 
anders uit dan nu. Automatisering maakt het  
makkelijker om grote bedrijven of bedrijven met 
meer locaties te managen of voor externe spelers 
om in de tuinbouw te stappen. Competenties als  
analytische vaardigheden en creativiteit worden 
belangrijker voor managers op tuinbouwbedrijven.   

Nieuwe spelers in tuinbouwtechniek en 
einde van sommige traditionele spelers
Nieuwe spelers in bijvoorbeeld AI kunnen het einde 
betekenen van bestaande spelers in de 
automatisering van kassen. 

Duurzamer en efficiënter
Toepassing van robots en AI kan bijdragen aan 
bijvoorbeeld het verminderen van 
productiemiddelengebruik (van bijv. water of 
gewasbescherming) of het terugbrengen van 
verspilling van gereed product. 

Risico’s met betrekking tot cybersecurity, 
privacy, afhankelijkheid  
De afhankelijkheid van technologie brengt ook 
risico’s met zich mee. Er worden veel data verzameld 
die anderen mogelijk kunnen gebruiken. 
Cybercriminaliteit kan een bedrijf volledig lam 
leggen. En bedrijven kunnen erg afhankelijk worden 
van bijvoorbeeld grote softwarespelers. 
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Naar compleet andere teeltsystemen? 
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Voor een aantal gewassen veelbelovend, maar potentiële nadelen zijn er ook

• Het een-op-een vervangen van mensen door robots in de kas is een complexe opgave. Is een geheel ander teeltsysteem 
daarom een betere oplossing dan het robotiseren van uiteenlopende werkzaamheden binnen bestaande teeltsystemen?  

• In de sierteelt (bijvoorbeeld potorchidee) en teelt van bladgewassen (sla, kruiden) is de teelt in sommige gevallen al 
grotendeels geautomatiseerd, en komen de planten de kas uit als ze klaar zijn om geoogst/verkocht te worden. Ook in 
vertical farming zien we teeltsystemen waarbij geen mensen meer nodig zijn in de teeltfaciliteit zelf, maar alleen 
daarbuiten. Voor sla is dit makkelijker te realiseren dan voor komkommers of tomaten, die meestal groeien aan lange 
vastgebonden planten. Een geautomatiseerd teeltsysteem zonder mensen in de kas heeft naast arbeidsbesparing als 
bijkomend voordeel dat risico’s met betrekking tot ziektes en voedselveiligheid verder teruggebracht worden en de 
kasbenutting kan worden verbeterd. Uiteraard zitten er ook nadelen aan een volledig ander teeltsysteem, waaronder de 
grote investering die nodig is, andere benodigde rassen, compleet andere werkwijze etc.  

• Ondanks de grote stap naar compleet nieuwe teeltsystemen zien we diverse partijen die zich hiermee bezighouden. 
Voorbeelden zijn het  Gronos teeltsysteem voor tomaten van kassenbouwer Certhon (zie pagina 30) en SAIA, een tech-
spin-off van Wageningen UR.  

• Er zitten ook potentiële nadelen aan volledig geautomatiseerde, meer industriële productiesystemen voor voeding, 
bloemen en planten. Er zal een groep consumenten zijn die liever geen ‘industrieel’ voedsel wil en juist behoefte heeft aan 
kleinschalig en/of meer ‘natuurlijk’ geproduceerde tomaten of bloemen. Ook kan er weerstand ontstaan tegen een 
groeiende macht van grote wereldwijde robot- en softwareleveranciers en verdere schaalvergroting die het gevolg kan 
zijn van de verdergaande automatisering en digitalisering van de tuinbouw.    

https://certhon.com/nl/gronos-tomaten/
https://www.wur.nl/nl/nieuws/saia-werkt-aan-robotica-en-kunstmatige-intelligentie-voor-de-glastuinbouw.htm


Voorbeeld

Verdere verduurzaming en invulling van de arbeidsbehoefte 
behoren tot de grootste uitdagingen van tomatentelers. Het 
huidige teeltsysteem van tomaten is lastig volledig te 
automatiseren, mede doordat de tomatenplanten aan een 
lange draad groeien en gedurende bijna een jaar op 
verschillende momenten rijpe tomaten produceren. 

Certhon heeft daarom een nieuw teeltsysteem ontworpen met 
kleine compacte tomatenplanten die een korte teeltcyclus 
hebben van 15 weken. De teelt vindt plaats in een indoor farm 
of een combinatie van indoor farm en kas. In dit systeem 
kunnen tomaten volledig geautomatiseerd, zonder arbeidsinzet 
worden geteeld. Ook kan er worden geteeld met minimaal 
watergebruik, zonder pesticiden, met weinig afval, en met enkel 
elektra (dus zonder andere energie- of warmtebronnen). 
Volgens CEO John van der Sande “kan er met Gronos in alle 
uithoeken van de wereld geteeld worden. Gronos is aanvullend 
op de bestaande teeltsystemen en speelt in op de trend van 
lokaal geproduceerd vers, lekker en veilig voedsel.’’ 
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Een ander teeltsysteem voor tomaten

Gronos is een nieuw teeltsysteem voor tomaten

Gronos is een volledig 
geautomatiseerd teeltsysteem voor 
tomaten ontwikkeld door Certhon, 
ontwikkelaar van hightech 
tuinbouwprojecten

https://certhon.com/nl/gronos-tomaten/
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Conclusies
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• De markt voor robots en kunstmatige intelligentie vertegenwoordigt een enorme potentiële waarde. De mogelijke waarde 
van verdere verduurzaming, een kwalitatief beter geoogst product, betere werkomstandigheden en een hogere productprijs 
door een betere afstemming met de vraag is moeilijk in euro’s uit te drukken. De kosten voor arbeid en management in de 
wereldwijde hightech glastuinbouw bedragen momenteel zo’n 13 miljard euro. Deels zullen deze kosten vervangen worden 
door kosten aan en investeringen in robotica en AI.

• Het zal nog minstens een decennium duren voordat robots en AI hun waarde bewezen hebben en breed worden toegepast 
in de glastuinbouw. Dit zal stap voor stap gaan. We zien nu al robots aan het begin en eind van het productieproces, en 
verwachten dat ze binnenkort ingezet gaan worden voor specifieke taken als gewasbescherming, monitoren en blad snijden. 
Langzaam komen daar extra taken bij, zoals oogsten. Een robot die alle werkzaamheden kan vervangen, is nog verre 
toekomstmuziek. Net als volledige andere teeltsystemen, waar we nu wel al de eerste voorbeelden van zien verschijnen.  

• Co-creatie van robots met telers is noodzakelijk voor succesvolle ontwikkeling van robots. Door te testen en tijd en capaciteit
vrij te maken om feedback te geven en bijvoorbeeld kennis te delen over arbeidskosten kan innovatie worden versneld. Het 
is daarbij belangrijk om met die partijen samen te werken die eerlijke verwachtingen schetsen en snel aanpassingen kunnen 
doen. Ook bewustzijn over het gebruik en eigendom van data die AI en robots verzamelen en creëren is van belang. 

• Op de lange termijn veranderen door robotisering en digitalisering concurrentieposities en machtsverhoudingen in de 
glastuinbouwketen. Dat levert winnaars en verliezers op. Andere mogelijke negatieve gevolgen om rekening mee te houden 
zijn: cybersecurity, afhankelijkheid van (wellicht grote) softwareleveranciers en weerstand van consumenten tegen 
‘industrieel’ geproduceerd voedsel of een smaller assortiment.  
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Kritische succesfactoren voor robotisering en 
AI in de glastuinbouw
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Verdienmodel  voor 
leverancier en gebruiker

Oplossingen voor robotisering 
en AI moeten zowel voor 
aanbieder als gebruiker geld 
opleveren. Dit klinkt als een 
open deur, maar is in de 
praktijk vaak niet het geval. 
Door de zeer hoge 
arbeidsprestaties is het 
uitdagend om mensen te 
vervangen door robots.  

Partnerships

We zijn er van overtuigd dat 
de juiste technologie 
ontwikkeld gaat worden, maar 
of die technologie zijn weg 
gaat vinden naar gebruikers 
hangt o.a. af van de mate 
waarin partijen in staat zijn 
met elkaar samen te werken. 
Het gaat om samenwerking 
tussen leveranciers van 
technologie onderling, met de 
telers en met 
technologiebedrijven van 
buiten de tuinbouw, zodat 
bruikbare innovaties uit 
andere sectoren ook snel hun 
weg vinden naar de tuinbouw.

Service en gemak

Glastuinbouwbedrijven willen 
de problematiek rondom 
arbeid niet inruilen voor 
problemen met het gebruik 
van robots. Defecten moeten 
snel verholpen worden, 
robots moeten makkelijk in 
gebruik zijn, oplossingen 
moeten zoveel mogelijk in 
huidige processen en 
systemen ingepast worden 
etc. 

Sociale innovatie  

Innoveren in het 
glastuinbouwbedrijf gaat 
verder dan het aanschaffen en 
gebruiken van nieuwe 
technologie. Het veranderen 
van de manier van managen, 
samenwerken met de 
technologie, het herinrichten 
van bedrijfsprocessen etc. is 
minstens net zo belangrijk om 
succesvol te innoveren. 



Shutterstock id: 1520468858

Robotisering, AI & 
de Rabobank
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Een greep uit het Rabobank aanbod
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Ondersteuning aan start-ups én inspiratie en financiering voor de glastuinbouw

Rabo Innovatie Lening
Wij helpen graag met de financiering van innovaties, 
ook als er nog geen bewezen resultaten, cash flow of 
betalende klanten zijn. Ben je als starter bezig met 
ontwikkelingen die bijdragen aan 
digitalisering/robotisering of verduurzaming van de 
maatschappij? Vraag dan de brochure aan voor de 
Rabobank Innovatie Lening en deel je plan met ons.

https://www.rabobank.nl/bedrijven/zakelijk-
financieren/financieringen/rabo-innovatielening

Robohouse
Rabobank wil ondernemers toekomstbestendig laten 
groeien en Robohouse zet haar Fieldlab in om de 
mogelijkheden van robotisering en automatisering in de 
praktijk te brengen. Zo kunnen ondernemers 
thematisch geïnspireerd worden op demodagen, 
kunnen ze met andere ondernemers aan de slag tijdens 
Kennis Sprints en krijgen ze 1-op-1-begeleiding op het 
moment dat ze concreet met een use case aan de slag 
willen. https://robohouse.nl/activities/news/coming-up-
kennis-sprint/

Het start-up en scale-up team
Het succesvol oprichten van een start-up en de 
opschaling naar een volwassen bedrijf is uitdagend. Het 
Rabobank Start-up en Scale-up Team wil een positieve 
bijdrage leveren aan jouw kans op succes en de 
ontwikkelsnelheid van jouw bedrijf. Dit doen we door je 
te helpen met de best passende financiële oplossingen, 
inzichten en het leggen van waardevolle verbindingen. 
https://www.rabobank.nl/bedrijven/startups-en-scale-
ups/artikelen/011168651-het-start-up-scale-up-team

FoodBytes! by Rabobank is een wereldwijd digitaal platform voor start-ups, corporates & investeerders. Hiervoor kunnen jonge bedrijven zich aanmelden, waarvan wij denken dat ze het verschil gaan maken in de F&A-sector. 
Dat zijn bedrijven die inspelen op trends en uitdagingen in de wereld van Food & Agri, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid of consumententrends. Deze start-ups helpen we op weg door ze te koppelen aan de 
gevestigde orde. Grote bedrijven, investeerders en consultants uit het brede netwerk van Rabobank. Voor meer informatie zie www.foodbytesworld.com & http://www.foodbytesdigital.com/

Rabo F&A Innovation Fund

Rabo F&A Innovation Fund - Rabo Investments

https://www.rabobank.nl/bedrijven/zakelijk-financieren/financieringen/rabo-innovatielening
https://robohouse.nl/activities/news/coming-up-kennis-sprint/
https://www.rabobank.nl/bedrijven/startups-en-scale-ups/artikelen/011168651-het-start-up-scale-up-team
http://www.foodbytesworld.com/
http://www.foodbytesdigital.com/
https://raboinvestments.com/nl/rabo-ventures/f-and-a-innovation-fund/
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Over het onderzoek
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Mededeling
Dit document is uitsluitend bedoeld voor u en niets hierin creëert of impliceert enig recht tot openbaarmaking of bekendmaking, anders dan aan Coöperatieve Rabobank U.A. (“Rabobank”),
statutair gezeteld in Amsterdam, Nederland. Noch deze presentatie, noch enig gedeelte van de inhoud daarvan mag worden gebruikt voor enig ander doel zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Rabobank. De informatie in dit document reflecteert de huidige marktomstandigheden en onze visie daarop, welke onderhevig aan verandering kunnen zijn. Dit document is
gebaseerd op openbare informatie. De in dit document opgenomen informatie is samengesteld uit bronnen die als betrouwbaar gelden, echter Rabobank garandeert op geen enkele wijze de
juistheid of volledigheid van dit document of de inhoud daarvan en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake. De informatie in dit document is slechts indicatief van aard en is bedoeld als
discussiestuk. Aan dit document inclusief de daarin opgenomen voorbeelden, commerciële ideeën, prijsindicaties en andere voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document
kan op geen enkele wijze worden opgevat als een aanbieding, uitnodiging of aanbeveling. Dit document brengt op geen enkele wijze een verplichting voor Rabobank met zich en vormt niet de
basis voor enig contract. De informatie in dit document is niet bedoeld en mag niet worden begrepen als een advies (daaronder begrepen maar niet beperkt tot een advies als bedoeld in artikel
1:1 en artikel 4:23 Wet op het financieel toezicht). Op dit document is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of anderszins verband houdend met dit document zullen
uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland. Dit rapport is gepubliceerd in lijn met Rabobank’s langetermijnvisie op de internationale food- en
agribusiness. Dit rapport betreft één van de publicaties van de wereldwijde afdeling van RaboResearch Food & Agribusiness.


