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r komt een nieuwe Nederlandse trekkerfabriek.Tenminste, als het
aan Thieu Berkers ligt. Met zijn bedrijf 'Farmertronics'wil hij in Hel-
mond trekkers gaan produceren (zie interview op pagina 9). Geen
hoog vermogen trekkers, maar kleine robottrekkers.

Een mooi en moedig initiatief. Mooi, omdat Nederland zo een aardig
woordje mee gaat spreken op het gebied van autonome trekkers. Het con-
cept van Probotiq, nu bij Nagel, met een onbemand rijdende trekker, heb-
ben we immers nog niet op veel plaatsen gezien. Het is misschien ook
wel logisch dat de grote merken hierin niet de voorlopers zijn, maar
dat kleinere bedrijfjes er mogelijkheden in zien. Kleine spelers kunnen
veel eenvoudiger op lokale wetten inspelen. Dat is nu nog lastig
voor de grote merken, omdat de regels omtrent robottrekkers nog
vaag en nergens ter wereld gelijk zijn. De nieuwe trekker van Far-

mertronics lijkt nauwelijks nog op een trekker. Daarin schuilt een
bedreiging, want laten de Nederlandse akkerbouwers of veehou
ders zich zo maar hun speeltje afpakken?
De trekker van Farmertronics zal gaan rijden op waterstof. Ook
mooi. Want de fossiele brandstoffen raken een keer op en in het
idee van Berkers produceren de boeren zelf de benodigde water-
stof voor hun trekker. Hoe mooi wilje het hebben?
Het plan van Berkers is ook moedig. Want hij heeft nogal wat ex-
tern geld nodig. En als dat er niet komt, zou het plannetje best
eens in een vroeg stadium kunnen stranden. Het haalbaarheids-
onderzoek dat Berkers dit jaar wil gaan doen is een goede eerste
stap. Het bedrijfsplan van Berkers kan dan verder uitkristalliseren.
Waar ligt de markt en aan welk type trekker heeft de boer be-
hoefte, welke werkzaamheden kan hij uit handen geven aan de
robottrekker. En hoe pakt het financieel uit voor de klant, als hij
moet investeren in een trekker, in waterstofproductie en wellicht
ook in een nieuw werktuigpark? Samen met ZLTO gaat Farmertro-
nics de boer op om daar duidelijkheid over te krijgen. En wij zijn
er ook best benieuwd naar. Reageer gerust op onze website op
deze blog.
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