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MKB-katalysatorfonds steunt ontwikkeling prototype robot voor 

ent-proces  

Het bedrijf Machinnova BV uit Dordrecht heeft een bijdrage ontvangen uit het MKB-

katalysatorfonds Drechtsteden. Het bedrijf gebruikt deze cofinanciering om een 

prototype te ontwikkelen van een ent-robot die het proces van plantveredeling in 

de tuinbouwsector automatiseert. 

Voor de teelt van komkommers, tomaten, paprika's en andere groenten  worden 

zowel zaden als stekken gebruikt als uitgangsmateriaal om planten op te kweken. Om 

stekken te verkrijgen wordt een deel van de plant (de ent) vastgemaakt op de 

onderstam ter verbetering (veredeling) van de plant. Veredelingsbedrijven enten 98% 

van de planten nog handmatig.   

Bouw volautomatische robot  

Machinefabrikant Machinnova maakt hoogwaardige machines voor de tuinbouw en 

heeft inmiddels diverse processen in deze sector succesvol geautomatiseerd. Het 

automatiseren van het ent-proces ziet Paul Pardoen, Algemeen Directeur van 

Machinnova als een grote uitdaging. "Het ent-proces is precisie werk. De juiste 

stamdiktes moeten bij elkaar worden gebracht en op een juiste manier worden ge-

ent. Vervolgens moeten de stekken op precies de juiste hoogte automatisch worden 

afgesneden. Een robot kan dit met de hoogste precisie en een forse 

verwerkingssnelheid uitvoeren. Dat is ook het grote voordeel van een robot ten 

opzichte van handmatige enten. Want het traditionele ent-proces  kost veel tijd en 

zorgt voor onnodig afval doordat planten bijvoorbeeld verkeerd worden afgeknipt of 

de verkeerde stammen bij elkaar worden gezet. " Het bedrijf wil voor de bouw van 

het prototype samenwerken met het Da Vinci College. Een unieke kans voor 

studenten om vanaf de start mee te denken over het ontwerp van de robot. 

Smart industry en onderwijs  

Wethouder Maarten Burggraaf is trots op het Dordtse bedrijf.  "Het is mooi om te 

zien hoe Machinnova kansen ziet om het ent-proces te automatiseren waar eerdere 

pogingen van andere machinebouwers strandden. Dankzij dit soort initiatieven en het 

MKB-katalysatorfonds versnellen we innovatie in de Drechtsteden en brengen we 

smart industry en onderwijs samen." 

MKB-katalysatorfonds Drechtsteden  
Het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden biedt cofinanciering, ontsluit relevante 
netwerken en biedt faciliteiten aan. Bedrijven met innovatieve ideeën in de 
(maritieme) maakindustrie kunnen een beroep doen op dit fonds. Voor meer 
informatie kijk op: www.mkbkatalysatorfondsdrechtsteden.nl 
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Noot voor de redactie: 
 

De foto kunt u rechtenvrij gebruiken. 
Op de foto van links naar rechts:  
 
Paul Pardoen, Algemeen Directeur Machinnova en Maarten Burggraaf, wethouder 
Economie gemeente Dordrecht 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith Punt, 
communicatieadviseur MKB-katalysatorfonds, telefoon 078 – 770 2473. 
 


