
De markt van vulmachines en verplantmachines

Machines om potten of trays te vullen of om te verplanten, zijn het klop-
pend hart van een bedrijf met containerteelt. Ze moeten blijven draaien. Je 
kiest daarom niet zomaar een machine uit. Welke machines zijn er momen-
teel op de Nederlandse markt, waarvoor kiezen kwekers en waarom?

Een vulmachine of een verplantmachine 
moet het gewoon doen. Dat is de eerste eis 
die de kweker eraan stelt. Een stilstaande 
machine kost tenslotte tijd en geld. Mede-
werkers moeten bijvoorbeeld, als ze niet 
even snel ander werk kunnen doen, wach-
ten totdat een hapering is verholpen, tot-
dat de machine is versteld voor een andere 
potmaat, of totdat de aanvoer van grond, 
potten of plantmateriaal weer doorgaat. 
En wachten op een reparatie in een toch al 
druk seizoen, is wel het laatste wat je wilt.

En als een machine draait, dan moet ze 
zo veel mogelijk planten per uur kunnen 

verstouwen, maar wel op een nette manier. 
Naast de verwerkingscapaciteit zijn ook de 
verstelmogelijkheden belangrijk, zeker als 
je werkt met verschillende maten potten 
en containers. In de praktijk lijken de pot-
beugels hun langste tijd te hebben gehad. 
Kwekers ervaren dat ze in de weg liggen, 
dat ze vaak kwijt zijn en dat ze er niet flexi-
bel genoeg mee zijn: eventjes tussendoor 
met een andere potmaat gaan draaien, kost 
relatief (te) veel ombouwtijd.

Een vul- of verplantmachine moet hoe 
dan ook gebruiksvriendelijk zijn, beter 
gezegd vrouwvriendelijk, want in de prak-

tijk staan er vaak vrouwen aan te werken. 
Daarbij is een touchscreen handig in de 
bediening, maar hoe meer elektronica in 
een machine is verwerkt, hoe lastiger een 
storing te verhelpen lijkt, in vergelijking 
met een machine die hoofdzakelijk mecha-
nische onderdelen heeft.

Nieuwe typen
De markt van vulmachines voor potten en 
trays is de laatste jaren uitgebreid (tabel 1). 
Hoofdzakelijk met nieuwe typen machi-
nes, maar ook met fabrikanten. Naast de 
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▲

De keus van kwekers
Henk Doomen (Het Slagmoer) uit Wernhout gebruikt sinds septem-
ber 2005 de Javo Optima. „We hadden eerst een Javo Standaard en daar 
draaiden we goed mee. In 2005 kwam de Optima op de markt en zo’n 
machine hebben we datzelfde jaar laten leveren, gelijk met een buffer-
band plus pottenvork erbij. De grondtoevoer was volgens Javo dezelfde 
als bij de Super, de pottenkrans was nieuw.
Dankzij de krans kunnen we de machine heel simpel voor een andere 
potmaat verzetten. Anders hadden we tien verschillende pottenhouders 
bij de potmachine liggen waar je over valt. Van P10,5 tot 5 l-contai-
ner. We zetten er ook wel eens 7,5 l met de hand op. Met de machine 
verwerken we pluggen, P9 en kaal wortelgoed en vullen we potten voor 
de Salix-teelt. Potgrond kan je ook vlak bij de pot doseren waarna je de 
grond erin schuift, wat vooral handig is bij kaal wortelgoed.’’
Richard Leenaerts (Leenaerts Boomkwekerijen) uit Achtmaal gebruikt 
sinds september 2007 de Mayer TM 2400 E. „De Mayer is door Willburg 
aangepast voor het oppotten van Buxus uit de vollegrond in P13. Dat 
doen we 45 weken per jaar. Eerst ondersnijden we de planten in de vol-
legrond, zodat ze daar nog kiemwortels maken en zodat ze die stress al 
voor het oppotten achter de rug hebben.
We hebben nog twee Javo’s waarmee we Hibiscus en Ilex oppotten. 
Waarom gekozen voor een ander merk? Omdat de levertijd heel kort 
was en omdat er naar mijn idee een kortere lijn qua service is. Voor 
Willburg Stolze was het een specifieke machine, in het begin moesten ze 
wat kleinigheidjes aanpassen, maar dat deden ze direct en zeer snel.
Ik vind dat je de pottenopzetter en de krans heel makkelijk kunt verstel-
len. We zijn nu af van alle pottenhouders en zijn nu heel flexibel als de 
klant bijvoorbeeld een andere potmaat wil. Ook hoef je de machine 
niet met drie man te verrollen, dat kan ik in m’n eentje, zulke goede 
lagers zitten erin. Aan de afvoerband zit nog een watergeefunit van vier 
sproeiertjes die onafhankelijk kunnen werken, ook qua sproeitijd.’’
Joost Kempen (W. & J. Kempen) uit Hazerswoude-Dorp gebruikt sinds 
maart 2007 de Visser Pic-O-Mat PC-11/4. „Ik had de machine wel vaker 
gezien, ze zag er goed uit en ze past in ons hele verhaal van automa-
tiseren. Het is een mooi systeem dat potten kan vullen en traytjes kan 

verspenen. We hebben geen aantallen voor zes, acht of tien grijpers, 
daarom heeft deze machine er vier. Dat gaat niet zo hard, maar het ding 
staat er toch. Op 1 juni zijn we klaar met overplanten en na 1 juni maakt 
de machine plantgoed voor het nieuwe jaar – eerst kochten we het 
plantgoed in.
Het overplanten gebeurt vanaf de 256 gaats-tray naar de 24 gaats-tray, 
en dan naar de 2 l-container, die we het meest gebruiken. We zorgen 
dat al onze trays dezelfde maat hebben, zodat je de machine zo min 
mogelijk hoeft om te bouwen. Als je eerste trays 40 cm lang zijn en de 
volgende 30 cm, moet je anders de machine afstellen en bijstellen en 
kijken of de hoogte enzo wel allemaal klopt. Nu gaat één schooljongen 
er zo aan staan – hij vindt het mooi en ik vind het mooi.
De machine plant altijd in het midden, en vandaaruit blijf je altijd in het 
midden van de volgende potmaat. Van tray naar tray kan het systeem 
tegen de 4.000 planten per uur automatisch verwerken, van tray naar 
pot zo’n 2.500 tot 3.000 per uur. Hoe meer je van een soort hebt, hoe 
makkelijker het werkt.’’
Martien van de Lockant (Van de Lockant Potcultuur) uit Gassel wordt 
begin maart de eerste gebruiker van de nieuwe Demtec DT 2016 Evo. 
„We hebben nu ongeveer tien jaar met de Demtec DT 1016 gedraaid 
en we hebben daar eigenlijk geen onkosten aan gehad. Dat is een van 
de redenen waarom we weer voor Demtec hebben gekozen. De laatste 
jaren zijn oppotmachines in het algemeen een stuk verbeterd en de 
nieuwe van Demtec heeft zo veel nieuwe dingen, dat we er tijdwinst 
mee kunnen behalen. Dat vinden we altijd belangrijk.
De nieuwe machine, waarvoor we de oude inruilen, is uit drie Demtec-
typen gebouwd: de 2016, de 3016 en de 4016. Ze kan met potmaten tot 
27 cm draaien, net iets meer dan onze oude 1016, dus onze 7,5 l kunnen 
er voortaan ook mee verwerkt worden. We gebruiken maten van P9,5 
tot 7,5 l. De machine heeft de centrale potverstelling van de 2016, met 
één zwengel verstel je de krans. Voor een andere potmaat hoef je de 
boor en de pottendoseerder niet te verstellen, en dat alles bespaart tijd.
Op de 4016 is de laatste jaren een gronddetectiesysteem gebouwd en 
dit zit nu ook op de nieuwe machine. Eerst moesten we de grond-

machines van Javo, Visser en Heto uit Ne-
derland, van Mayer uit Duitsland en van 
Demaitere (Demtec) uit België, zijn er nu 
ook machines verkrijgbaar van Stolze uit 
De Lier en van Heuvelmans Mechanisatie 
uit Berkel-Enschot.

Stolze bouwt sinds een jaar een oppotma-
chine die volledig computergestuurd is en 
die de potmaten 8 cm tot en met 24 cm kan 
verwerken. Als om-en-om-systeem kan de 
machine, die met een kettingbaan werkt, 
bovendien tot en met potmaat 29 cm aan.

Uit de werkplaats van Heuvelmans Me-
chanisatie komen de Heuboma-machines. 
De oppotmachine van deze bouwer is in 
feite een groot draaiplateau (doorsnede 
4 tot 6 m) met gaten waarin de potten pas-
sen. Vanuit een bunker wordt de potgrond 
op het plateau gestort, waarna je de grond 
handmatig in de potten schuift. Het plateau 
kan bij een variabele snelheid ronddraaien 

en het is geschikt te maken voor potmaten 
van 2 l tot 50 l.

Verstelbare krans
Ook de gevestigde fabrikanten hebben de 
laatste jaren niet stilgezeten om machines te 
verbeteren en nieuwe te ontwikkelen. Een 
trend daarin zijn machines waarvan je de 
pottenkrans makkelijk kan verstellen voor 
een andere potmaat. Met zulke machines 
kan je ook wortelgoed oppotten, waarbij 
de potten eerst een bodempje grond krijgen 
en waarna je de rest handmatig, vanaf de 
ronddraaiende middenplaat, bijvult.

Dit type machine van Javo bijvoorbeeld, 
de Optima, is momenteel het bestlopende 
Javo-type onder kwekers. Dit geldt ook 
voor de tegenhanger van Mayer, type TM 
2.400. De nieuwste Demtec op dat gebied 
is vorige week op de IPM in Essen wereld-

kundig gemaakt: het type DT 2016 Evo 
(verwijzend naar ‘evolutie’) dat met de pot-
maten 7 cm tot en met 27 cm kan draaien.

Mayer brengt sinds twee jaar, naast de 
Mayer-machines, ook een soort instap-
machines op de markt: de MyPal-serie. 
De serie begon met Potting Paul en Pot-
ting Peter, machines met een capaciteit van 
respectievelijk 3.600 en 2.800 potten per 
uur. Intussen is er ook een zusje bij, Potting 
Penny, en zij kan 2.500 potten per uur aan.

Een trend in de grondaanvoer zijn mo-
menteel big bales, ofwel twee tot zes kuub 
potgrond verpakt in folie. Een toenemend 
aantal kwekerijen investeert in een doseer-
bunker om zo’n grootverpakking te kunnen 
verwerken. In vergelijking met los gestorte 
potgrond besparen big bales ruimte tijdens 
transport en opslag. Ook kan je schoner 
werken en hoef je, als je met een heftruck de 
grond aanvoert, minder heen en weer 

▲

De nieuwste oppotmachine is 
vorige week op de IPM in Essen 

gepresenteerd: de Demtec DT 
2016 Evo van de Belgische 

fabrikant Demaitere. Van de 
Lockant Potcultuur uit Gassel 
is de eerste eigenaar van het 

nieuwste Demtec-type.



te rijden, wat het lawaai op de werkvloer 
vermindert.

Een stap verder dan een vulmachine is de 
transplanter. Niet meer met de hand oppot-
ten, maar het werk door een robot laten 
doen. Verschillende fabrikanten van zulke 
verspeenmachines werken samen (tabel 2).

Zo werkt Demaitere samen met Tuinbouw 
Technisch Atelier (TTA) in Bleskensgraaf 
en met Urbinati uit Italië. De Belgische fa-
brikant bouwt zelf alleen de Dempic 3 IA-
machine, maar verkoopt ook de Midi+ 
van TTA, alsmede de RW van Urbinati. In 
bijvoorbeeld eenzelfde Midi+ kunnen drie 
tot 48 grijpers worden gebouwd. Er is een 
kwekerij die met 48 grijpers per uur 40.000 
pluggen verwerkt.

Een andere samenwerking betreft Javo 
en TEA Project uit Italië. In het lever-
programma van Javo bevindt zich de TEA, 
een transplanter die met maximaal 16 grij-
pers 16.000 pluggen kan verplanten. Rond 
de 1.000 pluggen per grijper, dat is zo’n beet-
je de standaard bij alle verplantmachines die 
op de markt zijn.

aanvoer zelf regelen, maar nu gaat dat systeem het doen. Als er te weinig grond komt, dan gaat de 
band harder lopen, bij te veel grond gaat hij langzamer. Tijdens het oppotten kan je de grond-
toevoer ook altijd zelf bijregelen door middel van een varioknop op de handbediening.
De nieuwe machine heeft ook een grondluik plus draaiplateau, waardoor er extra grond komt om 
grotere potten met de hand bij te vullen. Dat is handig bij het oppotten van bijvoorbeeld planten 
met blote wortel. Verder krijgt de machine een dubbele Osmocote-doseerder, zodat we twee 
verschillende soorten Osmocote kunnen toevoegen. Hierdoor kunnen we meer potgrond op voor-
raad neerzetten en dat betekent goedkoper inkopen.
Onze grondbunker voor big bales komt ook achter de nieuwe machine te staan. Die vinden we per-
fect werken. De machines van Demtec staan op stevige luchtbanden en met een heftruck kunnen 
we ze makkelijk buiten, op de betonplaten, manoeuvreren. Andere machines hebben kleine wie-
len en die wielen zijn vaak ook van kunststof, nee, die rijden niet echt makkelijk over betonplaten.’’
Anton Buitenhuis (Boomkwekerij Anton Buitenhuis) uit Boskoop gebruikt sinds zes jaar de TTA 
RPe, de voorganger van de huidige TTA Midi+. „Het grote voordeel van deze machine is dat iedere 
grijper z’n eigen motor heeft en dus naar een willekeurige plek kan rijden. Dat was voor toen we 
haar kochten, vrij uitzonderlijk. De grijpers van TTA zijn betrekkelijk goedkoop, maar wel robuust. 
Onder iedere grijper zit een voetje, zodat het kluitje goed in de pot blijft staan als de naalden zich 
terugtrekken. Ons coniferenstek is een jaar oud, behoorlijk zwaar en bossig, maar dat poot de 
machine netjes.
Ander voordeel is dat we het aantal grijpers kunnen uitbreiden tot 32. We begonnen met 
12 grijpers en twee jaar geleden is de machine uitgebreid naar 18 grijpers, omdat we kweektrays 
met meer cellen zijn gaan gebruiken.
We plantten eerst met de hand, met vier uitzendkrachten. Maar met de hand planten is een be-
hoorlijke kostenpost. Na vier jaar had ik de transplanter wat arbeidskosten betreft terugverdiend. 
Hij is nu afgeschreven, maar ik heb nog geen plannen om hem in te ruilen. In principe voldoet hij 
prima.
Aan de kant waar de TTA poot, is hij heel flexibel, zelfs drie stekken per pot zijn in te program-
meren. De trays waar de machine de stekken uit pakt, hebben we wel zo veel mogelijk gestandaar-
diseerd. Alle stekken worden aangeleverd in 73, 104 en 144 gaats-tray.
Er zit een opdrukunit op om de kluitjes vanuit de tray mee omhoog te helpen, maar die is nog 
nooit gebruikt. Want de grijpers pakken de kluitjes buitengewoon mooi. Enig probleem is dat 
als stekken in elkaar wortelen, de grijper wel eens twee stekken tegelijk kan pakken. Maar dat 
gebeurt bij het merendeel van onze soorten niet.’’

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over oppot- en verspeen-
machines op www.deboomkwekerij.nl.

De keus van kwekers (vervolg)...
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Behalve TTA en Visser is er nog een fabri-
kant in Nederland van verplantmachines, 
Flier Systems in Barendrecht. Flier verkoopt 
ze echter niet apart, maar altijd als onderdeel 
van een totaal systeem van verwerking en lo-
gistiek. Dat systeem wordt op maat voor de 
kwekerij gemaakt.

Potten- of trayvuller
Een verplantmachine draait bijna altijd 
op een pottenvuller of een trayvuller, die 
kan zowel van dezelfde fabrikant zijn als 
van een andere. Daarbij moet de capaciteit 
van de vuller wel toereikend zijn voor de 

Arno Engels

aengels@hortipoint.nl

Tabel 2. Verplantmachines.
Merk en type Capaciteit (pluggen/uur) Aantal grijpers
Dempic 3 IA 3.200 3
Dempic/RW 4.000-32.000 4, 8, 16 of 32
Dempic/TTA Midi+ 3.000-16.000 3-16
Javo Transplanter/TEA 3.000-16.000 2-16
Visser Pic-O-Mat PC-11/2 3.500 2
Visser Pic-O-Mat PC-11/4 6.000 4
Visser Pic-O-Mat PC-6 28.000 16-24
Visser Pic-O-Mat PC-12 16.000 6 of 10
Visser Pic-O-Mat PC-16 30.000 12, 15, 20, 25 of 30

Automatisering

Fabrikant Visser 
brengt sinds vorig 
jaar een machine 
op de markt die 
het vullen en het 
verspenen combi-
neert. De machine is 
gebouwd naar een 
idee van kweker 
Henri Buitenhuis uit 
Boskoop.

transplanter. Sinds vorig jaar brengt Visser 
een machine op de markt die het vullen en 
het verspenen combineert. Deze machine is 
geschikt voor meerdere potmaten en meer-
dere traytypen en kan meerdere pluggen in 
één pot zetten.

Prijzen van machines zijn trouwens niet 
aan te geven, omdat er per machine diverse 
extra opties mogelijk zijn. Ook wordt een 
machine vaak in combinatie met bijvoor-
beeld een barkstrooier, transportbanden of 
bufferbanden geleverd. Verplantmachines 
worden tot slot meestal op maat gemaakt 
voor de kweker. ■

Foto: Arno Engels

Merk en type Capaciteit Maten (cm) Potposities

Demtec DT 800 900-3.500 potten/uur 7-23 12

Demtec DT 1016 900-3.500 potten/uur 7-23 16

Demtec DT 2016 900-4.000 potten/uur 7-23 16

Demtec DT 2016 Evo 1.200-4.000 potten/uur 7-27 16

Demtec DT 3016 900-3.500 potten/uur 7-27 16

Demtec DT 4016 600-2.400 potten/uur 9-28 (om-en-om-systeem tot 38 cm) 16

Demtec DT 5016 180-720 potten/uur Tot 42 Afhankelijk van
potmaat

Demtec DT Mini n.v.t. Geschikt voor alle maten, onder andere van 
kerstbomen

Demtec DT Mini 2000 n.v.t. Geschikt voor alle maten, grotere grondbak

Demtec EC 93 500 trays/uur Geschikt voor trays tot 40 cm breed

Demtec KV 49 1.000 trays/uur Geschikt voor trays tot 40 cm breed, ook voor 
potten tot 21 cm hoogte in draagtrays

Demtec KV 98 1.000 trays/uur Geschikt voor trays tot 40 cm breed, ook voor 
potten tot 21 cm hoogte in draagtrays

Demtec PTF 600 trays/uur Geschikt voor trays tot 40 cm breed, ook voor 
potten tot 16 cm hoogte in draagtrays

Demtec PTF XL 850 trays/uur Geschikt voor trays tot 40 cm breed, ook voor 
potten tot 16 cm hoogte in draagtrays

Demtec PTF XXL 1.200 trays/uur Geschikt voor trays tot 40 cm breed, ook voor 
potten tot 16 cm hoogte in draagtrays

Demtec KV-L 1.200 trays/uur Geschikt voor trays tot 45 cm breed, ook voor  
potten tot 35,5 cm hoog in draagtrays

Heto H15 10.000 potten/uur

Heuboma Geschikt te maken voor 2 tot 50 l-container

Javo Standaard 3.000 potten/uur (enkel, 
6.000 dubbel)

5-25 20

Javo Verlengde 
Standaard

3.000 potten/uur (enkel, 
6.000 dubbel)

5-25 20

Javo Plus 4.500 potten/uur 8-23

Javo Super Tot 6.000 potten/uur 5-40

Javo Combi 900-2.700 potten/uur

Javo Optima 600-3.000 potten/uur 9-28

Javo Unimax n.v.t. Universeel

Javo Combi Trayvuller 600 trays/uur 
(52x32 cm); 1.500 trays/uur 
(32x20 cm)

Javo Rotofill 700 trays/uur 
(52x40 cm)

Mayer TM 1010 F 4.000 potten/uur 8-22

Mayer TM 2400 E 4.000-7.000 potten/uur 8-24/26 Dubbele pot-
houders voor 
8-13 cm

Mayer TM 2800 1.600 potten/uur 10-40

Mayer TM 2020 2.000 potten/uur 15-33

MyPal Potting Paul 3.600 potten/uur 5-22

MyPal Potting Peter 2.800 potten/uur 5-21

MyPal Potting Penny 2.500 potten/uur 8-20

Stolze 3030 4.000 potten/uur (enkel, 
8.000 dubbel)

Tot 24 cm enkel, tot 14 cm dubbel (om-en-om-
systeem tot 29 cm)

Visser EC-40 300-500 trays/uur

Visser Twin Fill 300-1.000 trays/uur

Visser VTF Template 900 trays/uur

Visser Beta 16 800-7.000 potten/uur 8-24

Visser Beta 32 800-7.000 potten/uur 8-13

Tabel 1. Vulmachines voor potten en trays.


