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Net als elders in de landbouw zijn ook bollentelers meer en meer op zoek naar auto-
matiseringsmogelijkheden die bijdragen aan een hoger rendement. Machinebouwer 
Pink Innovation en systemintegrator Hexapole Sorting Systems helpen de telers 
graag efficiënter te planten, te rooien en te tellen. Hoofdrol daarbij is weggelegd voor 
de SICK LMS-scanner. “Wat ooit begon met een hoogteregeling voor de kopmachine 
is inmiddels uitgegroeid tot een compleet pakket aan oplossingen.” 

PINK INNOVATION EN HEXAPOLE  
SORTING SYSTEMS VERHOGEN RENDEMENT  
IN BOLLENTEELT MET SICK LMS

ROZE INNOVATIEKRACHT
Pink Innovation onderscheidt zich in de 
markt niet alleen met een roze-paarse 
kleurstelling – “Onze machines heten de 
Pink Planter en de Roze Rooier” – maar 
ook in kwaliteit: “Ik wil altijd iets maken 
dat anders en beter is – op alle fronten.” 
Niet voor niets besteedt Pronk veel tijd 
en geld aan innovatie. 

Voor één van zijn meest recente projecten 
– een automatische kopmachine – ging 
Pronk de samenwerking aan met Hexapole 
Sorting Systems: “Om sterke tulpenbol-
len af te leveren, is het belangrijk dat je 
de bloem kopt. Een tulp gebruikt normaal 
zijn energie om zichzelf via de meeldraden 
te verspreiden en te kruisen. Als je de 
knop afsnijdt, gaat de voeding naar de 
bol en krijg je een beter eindproduct.” 

Het koppen van de tulpen gebeurt in 
Nederland meestal rond Koningsdag. 
“Daarvoor wordt vaak een maaibalk (een 
soort van mes – red.) of een rondsel 
gebruikt die door de bestuurder op de 
trekker wordt bediend. Dat is een kwes-
tie van continu verstellen, want een bloe-
mendek is nooit vlak en je rijdt over een 
hobbelig veld.”

AUTOMATISERINGSVRAAGSTUK
Pronk wist dat hij een interessant pro-
duct voor de teeltmarkt zou kunnen afle-
veren, als hij het koppen zou kunnen 
automatiseren. Tegelijkertijd besefte hij 
dat het automatiseringsvraagstuk niet 
eenvoudig zou zijn: “Koppen is een 
uiterst nauwkeurig werkje. Je moet vlak 
onder de bloem snijden. Ga je lager, dan 
snijd je in het blad. En elke verwonding 
aan die tulp kost energie, belemmert de 
groei en vergroot de kans op ziektever-
spreiding.”

>> Met ruim vijftien jaar aan ervaring is 
Pink Innovation de specialist in plant-  
en rooimachines waarbij gebruik wordt 
gemaakt van netten. Directeur Marcel 
Pronk legt uit: “In de buurt van Lisse en 
Hillegom heb je mooie zandgronden. 
Daar kun je de bollen eenvoudig met een 

normale rooimachine rooien. Het teveel 
aan zand dat de machine meeneemt, zeef 
je er makkelijk uit. Op zware kleigrond, 
waarop wij hier in Oostwoud ook zitten, 
is even zeven niet mogelijk. Er komen alle-
maal zware kluiten mee. Daarom werken 
we hier met netten. Bij het planten legt 

de machine één net onder de bollen en 
één er overheen. Bij het rooien trekken 
we de netten er met bol en al uit. De 
zware kluiten vallen eraf, met als resul-
taat een schoon product.”

GROOTS IN EEN NICHEMARKT
Nederland telt zo’n 10.000 hectare aan 
tulpenvelden. Bij de helft daarvan worden 
plant- en rooimachines ingezet die wer-
ken met netten. Pronk: “Je hebt enkel-
nets machines die de bollen in een soort 
van panty in de grond leggen. Nadeel 
daarvan is dat je die enkele netten moet 
opensnijden, wil je bij de bollen kunnen. 
Wij zijn gespecialiseerd in de teelt met 
twee losse netten. Na het wassen en her-
stellen van de netten kun je ze gewoon 
oprollen en hergebruiken.” Binnen het 
marktaandeel van de nettenteelt nemen 
de dubbelnets machines zo’n 75% voor 
hun rekening.

Pronk zit met zijn machines in een echte 
nichemarkt: “Ik heb wereldwijd maar één 
echte concurrent en die zit hier vlakbij.” 
Nederland vormt zijn grootste afzet-
markt: “Een kleine 10% gaat naar gebie-
den in Australië, Chili en Nieuw-Zeeland. 
Daar heerst eenzelfde klimaat als in 
Nederland, maar dan met een verschil 
van een half jaar.”

In gesprek met SICK hoorde Pronk van 
de LMS-scanner: “Daarmee zou je het 
veld voor je trekker in kaart kunnen bren-
gen. Een mooie oplossing, waar het niet 
dat ik niet de kennis in huis heb om alle 
ruwe data van de scanner om te zetten 
naar een bruikbare applicatie. Gelukkig 
bracht SICK me in contact met system-
integrator Hexapole Sorting Systems uit 
Beverwijk.”

DRIE-EENHEID IN PARTNERSHIP
Hexapole Sorting Systems pakte de uit-
daging met beide handen aan. Project-
manager Aart Mak: “Bij het invullen van 
de regeltechniek heb je met zoveel fac-
toren te maken. Je moet anticiperen op 
de ondergrond die niet altijd even vlak 
is, op de bloemenbaan die een beetje bol 
is, op de bollen die niet allemaal even 
hard groeien. Dan zul je dus een bepaald 

gemiddelde moeten nemen om zo effi-
ciënt mogelijk te kunnen koppen. Groot-
ste uitdaging was om uit de ruwe data 
de kop en het blad van de tulp te kunnen 
onderscheiden. Want alleen zo kunnen 
we het mes goed positioneren.” 

De specialisten van Hexapole slaagden 
er uiteindelijk in om een algoritme te 
bedenken. Cees Brockhus, managing 
director van Hexapole: “Zo’n ontwikkel-
proces vraagt om tijd, bijsturing en uit-
houdingsvermogen. Kijk, SICK levert goede 
spullen, wij kunnen met die LMS-scanner 
omgaan, maar of je precies die nauwkeu-
righeid weet te halen waarbij de klant 
tevreden is, dat is een heel ander ver-
haal. Daarvoor ga je een heel traject met 
elkaar in waarin je alle drie – machine-
bouwer, softwarebouwer en eindklant – 
vertrouwen moet hebben.“ >>
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PROGRAMMEREN MET DE SCHOP
De kopmachine van Pink Innovation vindt 
inmiddels gretig aftrek in de markt. Pronk: 
“De eerste klant was zo enthousiast over 
de inzet van de LMS-scanner dat hij zich 
afvroeg of je er ook bollen mee kunt  
tellen. Nou, die vraag lieten ze zich bij 
Hexapole niet twee keer stellen.” De 
integrator ontwikkelde een oplossing die 
de conventionele bollenteller ver achter 
zich laat. Mak: “De traditionele teller 
moet worden afgetunneld. Anders kan 
de lichtsluis, waarmee de bollen worden 
geteld, zijn werk niet doen. De LMS werkt 
nagenoeg lichtonafhankelijk. Bovendien 
heb je niet meer met een smalle sleuf 
te maken waarin vuil kan achterblijven. 
Je telt over de volle breedte met vrij zicht 
op het werk en dat terwijl je dik 5 km/
uur over het veld rijdt en toch gauw 500 
bollen per strekkende meter plant.”

Brockhus: “Ook bij deze opdracht ston-
den we weer voor de uitdaging om soft-
ware te ontwikkelen waarmee we uit de 
ruwe data de juiste informatie konden 
filteren. Stel, je ziet een bol die anderhalf 
keer zo groot is. Dan zit er waarschijnlijk 
één half achter, dus moet je er twee tellen. 
Verder mogen bijvoorbeeld de velletjes 
niet worden meegeteld. Vooral de fine-
tuning aan het eind van het ontwikkel-
proces kost veel tijd. Daarvoor gaat de 
programmeur ook letterlijk met een schop 
het veld in. Alleen door de klei van het 
net af te graven en een meter te tellen, 
kun je kijken of het werkt.”

EÉN SCANNER, VIER JAARGETIJDEN
Met de toevoeging van nieuwe toepas-
singen voor de LMS-scanner kan Pink 
Innovation bollentelers inmiddels een 
complete oplossing bieden. Pronk: “Onze 
module met LMS-scanner is zeker niet 
de goedkoopste oplossing, maar omdat 
de teler de hardware nu voor verschillende 
situaties kan inzetten, valt de investering 

mee. We zeggen wel eens: we bieden 
nu een oplossing voor alle jaargetijden, 
inzetbaar bij het planten, koppen, aftel-
len en bij het meten van de oogst. Even 
de SICK-scanner overzetten, stekkers 
voor voeding en data aansluiten, aangeven 
voor welke functie je ‘m gebruikt en klaar 
ben je!”

Op de achtergrond bouwen Pink Innova-
tion en Hexapole Sorting Systems alweer 
aan een nieuwe ontwikkeling. Brockhus: 
“Ons volgende hoofdstuk is informatie-
management. Door goed te registreren 
wat je aan bollen plant, welke voedings-
stoffen je toevoegt en wat je per veld 
rooit, kun je je processen optimaliseren. 
Wij bouwen nu de webapplicatie die al 
die cijfers – mede afkomstig van de LMS-
scanner – bij elkaar brengt.”

DENKEN IN OPLOSSINGEN
Pronk kijkt tevreden terug op het traject 
dat hij tot nu toe met SICK en Hexapole 
Sorting Systems doorlopen heeft. “Het 
valt me op dat beide partijen gericht zijn 
op het meedenken. Neem nou laatst 
weer een tip van SICK: eerst had ik hier 
drie typen encoders op voorraad liggen. 
Die encoders geven aan welke afstand 
de machine heeft afgelegd – nodig om 
een 3D-beeld te creëren. Bleek dat ik 
eigenlijk aan één programmeerbaar type 
genoeg heb. Dat scheelt niet alleen in 
voorraad, maar het maakt het ook het 
allemaal gemakkelijker voor de eindge-
bruiker.”

“Ook is prettig dat SICK binnen vele bran-
ches vertegenwoordigd is. Zo kun je als 
machinebouwer voor de bollenteelt gebruik-
maken van de best practices uit tal van 
branchevreemde toepassingen. Ze heb-
ben zoveel oplossingen en denken zo 
goed mee – en dat niet alleen in com-
ponenten maar juist in oplossingen! Ja, 
als ik met een nieuwe toepassing begin, 
nodig ik ze zeker weer uit.”

>> De ultrasone sensoren uit de nieuwe 
UC30-serie vallen op door hun com-
pacte, rechthoekige behuizing met een 
minimale inbouwdiepte, en door hun 
topprestaties. Vanwege de kleuronaf-
hankelijke detectie, hoge verontreini-
gingstolerantie en uitstekende achter-
grondonderdrukking levert elke UC30 
stabiele meetresultaten, zelfs onder de 
meest uitdagende omstandigheden. 
Met een detectiebereik tot 8.000 mm, 
een verscheidenheid van uitgangssig-
nalen en een hoge meetnauwkeurigheid 
door geïntegreerde temperatuurcom-
pensatie is de UC30 inzetbaar voor alle 
toepassingen. 

KERNINFORMATIE
 Detecteren, meten en positioneren 
met ultrasone technologie

 Betrouwbare werking ongeacht 
materiaalkleur, transparantie, 
glans en omgevingslicht

 Robuuste rechthoekige behuizing 
met teachknoppen

 Detectiebereik tot 8.000 mm
 Uitvoeringen met analoge uitgang, 
push-pulluitgang met IO-Link, of 
twee PNP / NPN schakelende 
uitgangen

 Ongevoelig voor vuil, stof, vocht en 
mist

 Instelbare gevoeligheid

 UC30 ULTRASOON:  

ROBUUST,  
BETROUWBAAR  
EN COMPACT
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DRAADLOOS CODES IDENTIFICEREN? 
GEWOON MET DE HANDSCANNERS VAN SICK!

>> Met de recente uitbreiding van het 
programma IDM-handscanners kan SICK 
nu aan iedere scanwens voldoen. Waren 
er binnen de 1D-range al eerder uitvoe-
ringen met Bluetooth en Wi-Fi beschik-
baar, sinds kort zijn er ook draadloze 
uitvoeringen binnen de 2D-lijn leverbaar. 
En dat is praktisch: want bij het scannen 
van welke code dan ook – lineaire en 
gestapelde barcodes alsmede tweedimen-
sionale codes – hoeft niemand nog meer 
door een draad te worden gehinderd. 

Van de eenvoudige scanner voor gebruik 
aan de kassa tot en met de robuuste 
high-end scanner in zwaar industriële 
toepassingen – SICK heeft ze allemaal. 
Alle scanners zijn 4Dpro-compatibel, dus 
makkelijk aan te sluiten op CDB/CDM/
CDF-aansluitmodules en/of makkelijk in 
een netwerk te combineren met bijvoor-
beeld de CLV6xx scanners. 

ONZE NIEUWSTE SCANNERS MET BLUETOOTH

> De SICK IDM241 handscanner met Bluetooth identificeert 
moeiteloos 2D-codes en alle gangbare lineaire en gestapelde 
barcodes. De uiterst compacte matrixcamera zorgt voor een snelle 
en veilige codeherkenning, ongeacht de hoek van waaruit de 
scanner op de code wordt gericht. De IDM241 is extreem licht 
(slechts 150 gram), gemakkelijk vast te houden en begint in de 
presentatiemodus meteen met lezen, zodra er codes voor worden 
gehouden. Hiermee is de IDM241 ideaal voor het dagelijks gebruik 
in een zeer breed scala van niet-industriële toepassingsgebieden.

> De SICK IDM261 handscanner met Bluetooth identificeert 
2D-codes en alle populaire lineaire, gestapelde of DPM-codes 
betrouwbaar, snel en veilig. Dankzij zijn robuuste IP65-behuizing 
is het de ideale scanner voor zware, industriële omstandigheden. 
En toch is hij licht en gemakkelijk vast te houden. LED-indicator, 
geluidssignaal en trilfunctie maken de IDM261 tot een eenvoudig 
en intuïtief te gebruiken oplossing. Voor integratie met bijvoor-
beeld PROFIBUS of PROFINET zijn er speciale SICK-connectors 
beschikbaar.


