
 

 

 

 

 

 

Uitnodiging: Demodag Robotisering  

 

To Robot or not to Robot that’s the question. 
 

Next generation mechanische onkruidbestrijding 
 

Graag nodigen wij u uit voor de Demodag Robotisering op 2 oktober 2020 op 

AgroProeftuin de Peel. Deze bijeenkomst binnen het project Schoon Water is gericht 
op de mogelijkheden van mechanische onkruidbestrijding door middel van camera’s, 

autonome mechanische onkruidrobot en elektrische onkruidbestrijding.  
De machines zijn werkend te zien op een aangelegd demoperceel met rucola, zodat 
het resultaat ook goed zichtbaar wordt.  

 
Bezienswaardigheden: 

 

- Autonome mechanische onkruidrobot ’s Dino en Oz 

- Garford Robocrop in de rij 

- Zasso elektrische onkruidbestrijding 
 
 
Datum en tijd: Vrijdag 2 oktober.  

In verband met Covid-19 zult u een tijdslot moeten selecteren, zodat er niet teveel 
mensen gelijk aanwezig zijn. Dat kan tussen 9.00 en 16:00 uur. 

Locatie: Agroproeftuin de peel, De Peel 1, Zeeland  
(zie afbeelding voor precieze locatie). 
Aanmelden: via https://delphy.nl/event/demodag-robotisering/ .  

Het bezoek aan deze dag is gratis. Aanmelden voor 25 september is verplicht voor 
een goede organisatie in verband met Covid-19.  

 
U bent van harte welkom. Wel nog steeds belangrijk: neem de huidige Corona regels 
serieus! Voelt u zich niet goed blijf dan thuis.  

 
Met vriendelijk groeten, 

 
Wim van Tilburg  & Stefan Michiels 
Adviseur akkerbouw  Adviseur akkerbouw 

Zuidoost-Nederland          Zuidoost-Nederland 
  

Delphy BV   Delphy BV 
  

https://delphy.nl/event/demodag-robotisering/


 

 

 
 
 

 
Extra aandachtspunten i.v.m. COVID  
Om de bijeenkomst veilig te laten verlopen voor u als deelnemer en de andere 
bezoeker hebben wij een protocol opgesteld. Wij richten de locatie zodanig in dat er 

rekening gehouden wordt met de 1,5 meter afstand tussen deelnemers en bezoekers. 
Wij verwachten echter ook een eigen verantwoordelijkheid van eenieder.  

Voordat u naar de bijeenkomst komt dient u zich de onderstaande vragen te stellen. 
Beantwoord u één van de vragen met ‘ja’, dan moeten wij u vragen thuis te blijven.  
 

• Had u één of meerdere klachten in de afgelopen 24 uur? Hoesten, 

verkoudheidsklachten, verhoging of koorts, benauwdheid, reuk of smaakverlies?  

• Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/ of benauwdheidsklachten?  

• Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in 

het lab)?  

• Heeft u huisgenoten/ gezinslid met het nieuwe corona virus en heeft u de afgelopen 

14 dagen contact met hem/ haar gehad, terwijl hij/ zij nog klachten had?  

• Bent u in quarantaine omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij het 

nieuwe coronavirus is vastgesteld?  
 

Enkele andere aanbevelingen  

• Kom s.v.p. precies op de door ons aangegeven tijd.  

• Zorg dat u van te voren naar het toilet bent geweest.  

• Laat alle overbodige spullen in de auto.  

 

Aankomst:  

• Volg bordjes parkeren. 

• Routing op terrein volgen. 

• Bij aankomst: handen met alcohol schoonmaken.  

• Bij binnenkomst de presentielijsten tekenen. 

• Het is belangrijk om de 1,5 meter afstand te bewaren.  
 


