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INRICHTING VOOR HET TRANSPORTEREN VAN PADDENSTOELEN

Deze uitvinding betreft een inrichting voor het transporteren van geplukte 

paddenstoelen die een hoed en een steel omvatten, zoals champignons, waarbij deze 

inrichting meerdere openingen omvat waardoorheen de steel van een paddenstoel 

aanbrengbaar is volgens nagenoeg een neerwaarts gerichte opneemrichting, en één of 

meerdere verplaatsingsmiddelen omvat voor het verplaatsen van deze openingen 

vanuit een plukzone, waar de paddenstoelen geplukt en aangebracht worden in de 

openingen, naar een uitneemzone waar de in de openingen aangebrachte 

paddenstoelen uitneembaar zijn.

Deze uitvinding betreft eveneens een bedrijfssite waar er paddenstoelen, zoals 

champignons, worden geteeld, waarbij deze bedrijfssite een dergelijke inrichting 

omvat.

De teelt van eetbare paddenstoelen op een bedrijfssite, meer specifiek de teelt van 

champignons, gebeurt volgens een bepaalde teeltcyclus. Zo omvat deze teeltcyclus één 

of meerdere voorbereidende fases en één of meerdere oogstfases.

Op de meeste bedrijfssites start men momenteel van doorgroeid substraat waarop een 

laag dekaarde wordt aangebracht. Doorgroeid substraat is substraat dat geënt is met 

paddenstoelenmycelium, specifiek champignonmycelium (champignonbroed), en 

waarbij het mycelium de tijd heeft gehad om het substraat (gedeeltelijk) te 

doorgroeien. Voor het starten van de teelt brengt men dit doorgroeid substraat in een 

teeltcel en brengt men bovenop dit substraat een laag dekaarde aan. Dit is de start van 

de voorbereidende fases die plaatsvinden vooraleer men champignons kan gaan 

oogsten. De voorbereidende fases omvatten hier respectievelijk, de 

myceliumgroei/myceliumfase en de knopfase. Bij de myceliumfase groeit het 

mycelium vanuit het doorgroeid substraat doorheen de dekaarde. Daarna worden er 

vanuit het mycelium knoppen gevormd. Dit is de knopfase. Een oogstfase is een 



2

5

10

15

20

25

30

BE2017/5478

periode waarin men de champignons gaat oogsten. Het oogsten wordt ook aangeduid 

met de term ‘plukken’.

Na de knopfase starten de oogstfases. Deze oogstfases worden ook aangeduid met de 

term vluchten.

Bij de gekende teelwijzen brengt men het genoemde substraat in kisten of in bedden. 

Bedden (stellingen) zijn een soort lange bakken op poten, waarin het substraat wordt 

aangebracht. Deze bedden kunnen éénlagig geplaatst zijn, maar ze kunnen ook 

bovenop elkaar geplaatst worden. Er wordt dan gesproken over meerlagige 

substraatteelt in bedden. De teelt in bedden is economisch vrij interessant.

De teelt van eetbare paddenstoelen, zoals champignons, is een arbeidsintensieve teelt. 

Dit omdat het oogsten van de paddenstoelen, zijnde het plukken van de paddenstoelen, 

handmatig moet gebeuren, indien men paddenstoelen wenst te bekomen met een goede 

kwaliteit. Het is ook mogelijk om champignons machinaal te plukken, echter de 

kwaliteit van deze machinaal geoogste champignons is onvoldoende. Deze laatste 

champignons zijn dan ook slechts geschikt voor de conserven- en/of 

diepvriesindustrie. Wanneer men handmatig gaat plukken, kan men deze 

paddenstoelen ook gaan aanbieden op de versmarkt.

Bij de klassieke teeltsystemen plukken de pluksters of plukkers met hun ene hand de 

paddenstoelen en snijdt men met de andere hand het steeluiteinde, zijnde het gedeelte 

van de steel dat het verst verwijderd is van de hoed, af met behulp van een mesje. De 

geplukte champignons worden in bakjes of zakken aangebracht, die dan later verplaatst 

worden.

Om het handmatig plukken sneller te laten verlopen, wordt er soms voorzien in een 

plukband. De plukband wordt dan naast en/of boven de bedden of kisten opgesteld. 

Deze plukband is een transportband omvattende een band met meerdere openingen 

waardoorheen de steel van een paddenstoel aanbrengbaar is volgens nagenoeg een 
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neerwaarts gerichte opneemrichting, en verplaatsingsmiddelen voor het verplaatsen 

van deze band vanuit een plukzone, waar de paddenstoelen geplukt worden en 

aangebracht worden in de openingen, naar een uitneemzone waar de in de openingen 

aangebrachte paddenstoelen uitneembaar zijn. Met behulp van een dergelijke 

plukband wordt het transport van de paddenstoelen deels geautomatiseerd, waardoor 

de teelt wat minder arbeidsintensief wordt. Echter op het einde van de plukband moet 

er nog steeds iemand de champignons uit de plukband nemen en aanbrengen in de 

gewenste verpakking. In principe zou men het uitnemen van de champignons kunnen 

automatiseren, maar dit zou betekenen dat er per plukband ook een robot/machine 

moet zijn om de champignons terug uit de plukband te halen.

Het is dan ook een doel van de uitvinding om de pluk/het oogsten van paddenstoelen 

omvattende een hoed en een steel, zoals champignons, verder te optimaliseren en deze 

pluk/het oogsten minder arbeidsintensief te maken.

Dit doel wordt bereikt door te voorzien in een inrichting voor het transporteren van 

geplukte paddenstoelen die een hoed en een steel omvatten, zoals champignons, 

waarbij deze inrichting meerdere openingen omvat waardoorheen de steel van een 

paddenstoel aanbrengbaar is volgens nagenoeg een neerwaarts gerichte 

opneemrichting, en één of meerdere verplaatsingsmiddelen omvat voor het verplaatsen 

van deze openingen vanuit een plukzone, waar de paddenstoelen geplukt en 

aangebracht worden in de openingen, naar een uitneemzone waar de in de openingen 

aangebrachte paddenstoelen uitneembaar zijn, waarbij deze inrichting meerdere 

transportmodules omvat die elk één of meerdere genoemde openingen omvatten, en 

de verplaatsingsmiddelen minstens omvatten een eerste transporteenheid, voor het 

verplaatsen van de transportmodules naar een tussenpunt en tweede transporteenheid, 

die aansluit op de eerste transporteenheid ter hoogte van het tussenpunt, voor het 

verplaatsen van de transportmodules van het tussenpunt naar de uitneemzone, waarbij 

de eerste transporteenheid voorzien is om minstens gedeeltelijk opgesteld te zijn in de 

plukzone.
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De transportmodules worden hier verplaatst vanuit de plukzone naar de uitneemzone 

toe. Met de plukzone wordt de zone aangeduid waar men de paddenstoelen gaat 

oogsten en dus plukken. Met de uitneemzone wordt de zone aangeduid waar de 

paddenstoelen terug uit de transportmodules worden gehaald. Het uithalen van de 

paddenstoelen kan bijvoorbeeld met behulp van een robot gebeuren. Er zijn 

verschillende teeltwijzen om paddenstoelen op een bedrijfssite te telen. De meest 

courant gebruikte teeltwijzen maken gebruik van kisten of bedden, waarin men 

doorgroeid substraat aanbrengt. Deze kisten of bedden zijn bij voorkeur opgesteld in 

een teeltcel. De plukzone is hier dan een onderdeel van de teeltcel. Men kan echter ook 

de kisten en/of bedden uit de teeltcel gaan halen op het moment dat men wenst te 

plukken.

Bij deze inrichting werkt men met transportmodules die verplaatst worden met behulp 

van minstens twee transporteenheden. Door hier te werken met transportmodules die 

overbrengbaar zijn tussen transporteenheden creëert men een grote flexibiliteit. Het is 

namelijk zo dat de uitneemzone hier kan opgesteld worden in een andere ruimte dan 

de ruimte waarin de plukzone zich bevindt. Het is namelijk eenvoudig om 

transportmodules te gaan verplaatsen tussen verschillende ruimtes met behulp van 

aparte transporteenheden. Een genoemde transportmodule kan bijvoorbeeld één of 

twee, of drie, enz. genoemde openingen omvatten. De transportmodule is dan voorzien 

om respectievelijk 1, 2, 3 of meerdere paddenstoelen tegelijkertijd te verplaatsen. In 

de plukzone moet hier ook geen verpakkingsmateriaal meer worden binnengebracht, 

waardoor het risico op besmetting afneemt.

De eerste transporteenheid kan voorzien zijn om zo opgesteld te worden dat het 

tussenpunt zich buiten een genoemde teeltcel bevindt en de uitneemzone kan zich in 

één centrale ruimte bevinden, waarbij alle geplukte paddenstoelen door de tweede 

transporteenheid naar deze centrale ruimte worden verplaatst.

De eerste en/of de tweede transporteenheid kunnen dan zo opgesteld zijn dat de 

transportmodules automatisch overgaan van de eerste transporteenheid naar de tweede
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transporteenheid en dit ter hoogte van het tussenpunt. Eventueel kunnen er nog 

geleidingselementen/duwelementen gebruikt worden die een vlotte overgang 

bevorderen. Dit kan een rechtstreekse overgang zijn, echter er kan eventueel ook 

gebruik worden gemaakt van een tusseneenheid die de transportmodules overbrengt 

van de eerste transporteenheid naar de tweede transporteenheid. Elke transporteenheid 

kan bijvoorbeeld één of meerdere transportbanden omvatten, waarbij deze 

transportbanden dan op elkaar aansluiten en zo de transportmodules overgedragen 

worden tussen beide transporteenheden. De transportmodules worden dan via 

transportbanden gebracht naar de gewenste locaties/zones. Transportbanden zijn 

eenvoudig en courant beschikbaar/leverbaar.

Met de opneemrichting wordt hier de ideale richting aangeduid waarmee de 

champignons aanbrengbaar zijn in de openingen. De opening strekt zich uit volgens 

een vlak. De opneemrichting strekt zich bij voorkeur nagenoeg loodrecht uit op dit 

vlak. Om het aanbrengen van de stelen in de openingen zo eenvoudig mogelijk te 

maken, strekt het vlak van de opening zich, bij gebruik, bij voorkeur nagenoeg 

horizontaal uit. De opneemrichting komt dan bij voorkeur overeen met de verticale 

richting. Dit sluit niet uit dat bepaalde pluksters/plukkers de paddenstoelen gaan 

aanbrengen onder een hoek met de opneemrichting. Deze hoek is bij voorkeur niet 

groter dan 20°, nog meer bij voorkeur niet groter dan 10°. Door de stelen van de 

paddenstoelen nagenoeg volgens de opneemrichting aan te brengen in de openingen, 

wordt verzekerd dat deze paddenstoelen goed worden opgenomen in de openingen en 

deze niet beschadigd raken.

Voor een bedrijfssite die meerdere teeltcellen omvat waarin er geplukt wordt, kan er 

voorzien worden in een verplaatsbare eerste transporteenheid die verplaatsbaar is van 

de ene teeltcel naar de andere teeltcel of kan men voorzien in één eerste 

transporteenheid voor elke teeltcel. Wanneer er voor elke teeltcel voorzien wordt in 

één eerste transporteenheid, dan kan er bijvoorbeeld voorzien worden in één centrale 

tweede transporteenheid waarop de genoemde eerste transporteenheden aansluiten of 

aansluitbaar zijn, waarbij deze tweede transporteenheid de transportmodules gaat
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verplaatsen naar een centrale uitneemzone. Deze centrale uitneemzone is dan bij 

voorkeur opgesteld in een aparte ruimte. Met behulp van een dergelijke inrichting kan 

men het uitnemen van de paddenstoelen gaan centraliseren, zelfs indien er meerdere 

plukzones zijn. In de uitneemzone kan men voorzien in een robot/machine die 

paddenstoelen uit de transportmodules haalt, waardoor de arbeidsintensiviteit van de 

paddenstoelenteelt sterk afneemt.

In een voorkeurdragende uitvoeringsvorm omvatten de eerste transporteenheid en de 

tweede transporteenheid elk één of meerdere transportbanden, voor het ondersteunen 

en meevoeren van de transportmodules. Het is zeer eenvoudig om transportmodules te 

gaan verplaatsen met transportbanden waarop de transportmodules voorzien zijn om 

te steunen/rusten. De tweede transporteenheid kan bijvoorbeeld minstens één centrale 

transportband omvatten waarop alle transportmodules terechtkomen, zodat alle 

transportmodules dan eenvoudig naar de uitneemzone kunnen worden gebracht. Bij 

voorkeur zijn bepaalde transportbanden ook verplaatsbaar, zodat men ze kan inzetten 

op de gewenste plaats. Wanneer de teelt gebeurt in bedden kan men bijvoorbeeld 

voorzien in minstens één verplaatsbare transportband zodat men deze transportband 

kan plaatsen ter hoogte van de locatie waar er geplukt wordt. Minstens één 

transportband omvat bij voorkeur minstens één band en een frame, waarbij deze ene 

band beweegbaar rondom het frame is opgesteld. Een band kan ook aangeduid worden 

met de term snaar indien deze voldoende dun is. Deze transportband is zo opgesteld 

dat het de transporteenheid kan verplaatsen van een punt A naar een punt B en dit door 

de onderzijde van deze transportmodule te ondersteunen en te dragen van het punt A 

naar het punt B. De transportmodule steunt dan op de buitenzijde van de transportband 

en dit ter hoogte van het bovenste gedeelte van de transportband. Bij voorkeur strekt 

de onderzijde van elke transportmodule, die voorzien is in contact te komen met de 

transportbanden, zich uit volgens een vlak zodat de transportmodule op een stabiele 

manier ondersteund wordt door de transportbanden.

Bij voorkeur omvat de inrichting minstens twee genoemde eerste transporteenheden 

die elk aansluiten ter hoogte van hun genoemde tussenpunt op de genoemde tweede 
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transporteenheid. In een bepaalde uitvoeringsvorm omvat de inrichting minstens twee 

sets van één of meerdere eerste transporteenheden en omvat de inrichting voor elk set 

van één of meerdere transporteenheden een genoemde tweede transporteenheid. Beide 

tweede transporteenheden zijn dan bij voorkeur voorzien om de transportmodules te 

gaan verplaatsen naar dezelfde uitneemzone. Deze inrichting is dan geschikt voor een 

bedrijfssite die meerdere sets van één of meerdere teeltcellen omvat, waarin er geplukt 

wordt.

In een voorkeurdragende uitvoeringsvorm strekken de openingen zich uit volgens een 

vlak en is een maximale afmeting van deze openingen gelegen tussen 1,5 cm en 4,5 

cm, zodanig dat, gezien volgens de opneemrichting, de hoed voorzien is om zich 

hoofdzakelijk aan de bovenzijde van de opening uit te strekken. Door hier de 

afmetingen van de openingen te beperken, zullen de hoeden van de geplukte 

paddenstoelen zich niet kunnen uitstrekken voorbij de openingen. Zo wordt verzekerd 

dat de paddenstoelen goed gaan steunen op de transportmodules. Het genoemde vlak 

strekt zich tijdens het gebruik van deze inrichting, bij voorkeur nagenoeg horizontaal 

uit. Deze openingen zijn bij voorkeur cirkelvormig met een maximale diameter 

gelegen tussen 1,5 cm en 4,5 cm. Stelen zijn goed inbrengbaar in dergelijke openingen 

en dergelijke openingen omvatten geen scherpe randen of hoeken die schade kunnen 

aanbrengen aan de steel. De openingen kunnen bijvoorbeeld ook ovaalvormig zijn. 

Ook andere vormen zijn mogelijk.

Door hier te werken met aparte transportmodules, kan men hier eenvoudig voorzien in 

verschillende types van transportmodules. Bij voorkeur omvat de inrichting minstens 

twee types van transportmodules, waarbij de afmetingen van de openingen van deze 

transportmodules verschillen van elkaar. Het is namelijk zo dat de paddenstoelen die 

worden geplukt tijdens een teelt gaan variëren in grootte. Dit hangt af van de gewenste 

soort die men wenst te plukken, grote, middelgrote of kleinere paddenstoelen, maar dit 

hangt ook af van de periode in de teeltcyclus. Door dan steeds gebruik te maken van 

het gewenste type van transportmodule heeft men steeds de gepaste opening 

waardoorheen men een genoemde steel kan aanbrengen. De verschillende types van 
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transportmodules kunnen ook aangepast worden aan het type hoed, zodat na het 

aanbrengen van de steel doorheen een genoemde opening, de hoed goed ondersteund 

wordt door de transportmodule.

In een voorkeurdragende uitvoeringsvorm verschaft een genoemde opening toegang 

tot of maakt ze deel uit van een doorgang die zich doorheen de respectievelijke 

transportmodule uitstrekt volgens de opneemrichting. Door te werken met een 

doorgang kunnen paddenstoelen met verschillende steellengtes, steeds goed 

aangebracht worden doorheen de openingen en steunen op de transportmodules, en 

zijn de paddenstoelen dan ook goed verplaatsbaar met behulp van de transportmodules. 

Wanneer een genoemde opening deel uitmaakt van een doorgang, betekent dit dat er 

zich nog een gedeelte van de doorgang boven de opening kan uitstrekken gezien 

volgens de opneemrichting. Dit gedeelte kan dan aangepast zijn om de hoed zo goed 

als mogelijk te ontvangen en te ondersteunen.

Verder bij voorkeur omvat de inrichting een snij-eenheid omvattende één of meerdere 

snij-elementen, voor het afsnijden van de steeluiteinden die zich voorbij de doorgang 

uitstrekken gezien volgens de opneemrichting. Door hier te voorzien in een 

snij-eenheid die de steeluiteinden afsnijdt, moeten deze steeluiteinden niet handmatig 

worden afgesneden en hebben plukkers/pluksters hun twee handen vrij om te plukken, 

waardoor het plukken sneller kan verlopen en dus minder arbeidsintensief wordt. De 

één of meerdere snij-elementen worden dan bij voorkeur zo opgesteld dat de één of 

meerdere snij-elementen zich aan de onderzijde van de transportmodules bevinden en 

zo de steeluiteinden die zich doorheen de doorgang uitstrekken kunnen bereiken. De 

afmetingen van de doorgang worden dan bij voorkeur zo uitgevoerd dat er zich 

nagenoeg steeds een steeluiteinde voorbij de doorgang uitstrekt, na het aanbrengen van 

een paddenstoel doorheen de opening. De inrichting kan bijvoorbeeld een verzamelbak 

omvatten die onder de snij-eenheid is opgesteld om de afgesneden steeluiteinden op te 

vangen en/of de inrichting kan een open of gesloten goot omvatten, die onder de 

snij-eenheid is opgesteld om de afgesneden steeluiteinden op te vangen en af te voeren 

met behulp van water.
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De eerste transporteenheid omvat verder bij voorkeur een transportband voor het 

ondersteunen en meevoeren van de transportmodules waarbij deze transportband de 

toegang tot de doorgangen vrij laat. Met de toegang tot de doorgangen wordt hier 

aangeduid dat de onderzijden van de doorgangen vrij zijn en dus dat de stelen van de 

paddenstoelen zich voorbij de onderzijden van de transportmodules kunnen 

uitstrekken. Gezien de transportmodules gaan steunen op de buitenzijde van de 

transportband, kan de snij-eenheid dan bijvoorbeeld zo voorzien zijn om opgesteld te 

worden dat de één of meerdere snij-elementen aan de binnenzijde van deze 

transportband zijn opgesteld ter hoogte van een locatie waar de transportmodules 

ondersteund en meegevoerd worden door deze transportband. Op deze manier zijn de 

snij-elementen in staat om de steeluiteinden, die zich voorbij de doorgang uitstrekken, 

af te snijden. Een transportband omvat minstens een beweegbare band die rondom een 

frame of dergelijke beweegt. Dergelijke transportbanden zijn hier goed in staat om 

transportmodules te verplaatsen waarin er één of meerdere paddenstoelen zijn 

aangebracht en waarbij een steel zich voorbij de doorgang uitstrekt. Door de 

doorgangen vrij te laten, hinderen deze stelen dan niet het transport van de 

transportmodules en kunnen de transportmodules goed rusten op de transportband. 

Door reeds ter hoogte van de eerste transporteenheid de steeluiteinden die zich voorbij 

de doorgangen uitstrekken af te snijden, kan men dan voorzien in standaard 

transportbanden met bijvoorbeeld ononderbroken of doorlopende banden voor de 

tweede transporteenheid, gezien de paddenstoelen zich nagenoeg niet meer voorbij de 

doorgang gaan uitstrekken wanneer het steeluiteinde is afgesneden. Men kan dan 

bijvoorbeeld voorzien in één centrale tweede transporteenheid waarop één of meerdere 

eerste transporteenheden voorzien zijn om op aan te sluiten tijdens het gebruik van 

deze inrichting.

De genoemde transportband kan bijvoorbeeld minstens twee transportsnaren 

omvatten, die op een afstand van elkaar en nagenoeg parallel naast elkaar zijn 

opgesteld, waarbij de transportmodules voorzien zijn om te rusten op beide 

transportsnaren. Tussen beide transportsnaren strekt zich hier een ruimte uit. De 

transportmodules en de afstand tussen beide transportsnaren kan hier worden 
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aangepast aan de afmetingen van de doorgang, zodat de stelen zich dan tussen beide 

transportsnaren kunnen uitstrekken. De één of meerdere snij-elementen zijn hier dan 

bij voorkeur zo opgesteld dat ze de stelen gaan afsnijden net onder het gedeelte van 

deze transportsnaren waarop de transportmodules zich bevinden en dit gezien volgens 

de opneemrichting.

Men kan bijvoorbeeld ook voorzien in een genoemde transportband omvattende gaten, 

waarbij de doorgangen van de transportmodules voorzien zijn om zich boven deze 

gaten uit te strekken. Zo kan er voorzien worden in een band met gaten en 

positioneringselementen, zoals uitstekende elementen, waarbij deze 

positioneringselementen de transportmodules steeds in een positie gaan meenemen 

waarbij de doorgangen zich boven deze gaten bevinden.

In een alternatieve uitvoeringsvorm omvat de tweede transporteenheid een 

transportband voor het ondersteunen en meevoeren van de transportmodules waarbij 

deze transportband de toegang tot de doorgangen vrij laat, en de snij-eenheid en de 

tweede transporteenheid zo voorzien zijn om opgesteld te worden dat de één of 

meerdere snij-elementen aan de binnenzijde van de transportband zijn opgesteld ter 

hoogte van een locatie waar de transportmodules ondersteund en meegevoerd worden 

door de transportband.

De één of meerdere snij-elementen zijn bij voorkeur roteerbaar opgesteld. Zo kunnen 

de één of meerdere snij-elementen roteerbaar rondom een rotatieas zijn opgesteld die 

zich bij voorkeur nagenoeg uitstrekt volgens de opneemrichting. Het afsnijden van een 

steeluiteinde met behulp van een roterend mes of dergelijke gaat zeer vlot. Bij 

voorkeur, tijdens het gebruik van de inrichting, strekt de genoemde opening zich uit 

volgens een vlak dat zich nagenoeg horizontaal uitstrekt en bij voorkeur strekt de 

opneemrichting zich loodrecht uit op dit vlak. Door hier dan snij-elementen te voorzien 

die roteren rondom een rotatieas die zich uitstrekt volgens de opneemrichting, worden 

de steeluiteinden ook horizontaal afgesneden. De één of meerdere snij-elementen 
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kunnen ook (metalen) snaren zijn die een gesloten lus vormen, waarbij deze lus 

aangedreven wordt.

Iedere snij-eenheid omvat bij voorkeur minstens twee snij-elementen, waarbij deze 

snij-elementen bijvoorbeeld schijfjes zijn die elkaar gedeeltelijk overlappen tijdens het 

roteren rondom hun rotatieassen. De transportmodules bewegen normaal gezien 

richting deze snij-elementen. Door de overlap en een roterende beweging, positioneren 

de snij-elementen dan de stelen en nemen ze deze mee tijdens het afsnijden van de 

steeluiteinden, waardoor het afsnijden van de steeluiteinden zeer snel en vlot kan 

verlopen.

Ook verder bij voorkeur omvat de snij-eenheid één of meerdere geleidingselementen 

voor het geleiden van de transportmodules langsheen de één of meerdere 

snij-elementen. Hierdoor wordt verzekerd dat de steeluiteinden goed worden 

afgesneden en de paddenstoelen niet teveel gaan bewegen ten opzichte van hun 

transportmodules tijdens het afsnijden van de steeluiteinden. Zo kunnen deze 

geleidingselementen bijvoorbeeld geleidingwielen omvatten om de transportmodules 

goed te positioneren en te geleiden langsheen de één of meerdere snij-elementen. Deze 

geleidingswielen zijn bij voorkeur roteerbaar rondom een as die zich nagenoeg 

uitstrekt volgens de opneemrichting en deze geleidingswielen kunnen al dan niet 

aangedreven worden.

In een voorkeurdragende uitvoeringsvorm omvat een genoemde doorgang een 

hoedruimte, die zich, gezien volgens de opneemrichting, aan de bovenzijde van de 

opening uitstrekt, waarbij de hoed voorzien is om zich minstens gedeeltelijk in de 

hoedruimte uit te strekken. Bij voorkeur is de hoed voorzien om zich grotendeels of 

hoofdzakelijk uit te strekken in de hoedruimte. De hoed steunt dan op de 

transportmodule en dit minstens ter hoogte van de hoedruimte, waardoor de 

paddenstoel goed in de gewenste positie wordt gehouden tijdens het verplaatsen van 

de transportmodule. De kwaliteit van de paddenstoelen wordt hierdoor goed behouden.
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Nog meer bij voorkeur nemen de afmetingen van de hoedruimte, gezien volgens een 

vlak loodrecht op de opneemrichting, af naar de opening toe. Paddenstoelen met 

verschillende groottes en dus verschillende steellengtes kunnen dan zo worden 

aangebracht dat nagenoeg steeds eenzelfde lengte van de steel, gezien volgens de 

opneemrichting, zich voorbij de opening uitstrekt en dus zich eventueel voorbij de 

doorgang uitstrekt. Wanneer de inrichting ook een snij-eenheid omvat, wordt hiermee 

vermeden dat de volumes van de afgesneden steeluiteinden zeer groot zijn, wat het 

rendement van de teelt ten goede komt. Deze afmetingen kunnen continue afnemen, 

waardoor de wanden van de hoedruimte een helling vormen richting de opening toe. 

De vorm van de hoedruimte kan bijvoorbeeld de vorm hebben van een afgeknotte 

kegel. De vorm van de doorgang voorbij de opening gezien volgens de 

opneemrichting, kan dan de vorm hebben van cilinder.

Ook bij voorkeur is de afmeting van de doorgang, gezien volgens de opneemrichting 

en gemeten vanaf de opening en neerwaarts gericht, gelegen tussen 0,1 en 3 cm. 

Hierdoor is er voldoende ruimte waarin de steel zich kan uitstrekken, waardoor de 

paddenstoel zijn gewenste positie behoudt bij het verplaatsen van de transportmodule. 

Ook is de afmeting niet te groot zodat er zich steeds een gedeelte van de steel uitstrekt 

voorbij de doorgang en dus afsnijdbaar is met behulp van een genoemde snij-eenheid.

Een doorsnede van een genoemde transportmodule loodrecht op de opneemrichting, is 

bij voorkeur ovaalvormig. Bij voorkeur zijn alle doorsneden van de transportmodule 

loodrecht op de opneemrichting nagenoeg ovaalvormig. Ovaalvormige 

transportmodules zijn eenvoudig verplaatsbaar tussen verschillende transportbanden 

en kunnen ook goed geleid worden door één transportband en tussen twee 

opeenvolgende transportbanden. Ze gaan ook niet ongewenst gaan draaien rondom een 

as die zich uitstrekt volgens de opneemrichting. Ter hoogte van de uitneemzone kan 

de tweede transporteenheid dan een transportband hebben waar alle transportmodules 

op één lijn worden geplaatst en één voor één achter elkaar verplaatst worden. Het op 

één lijn krijgen van ovaalvormige transportmodules is eenvoudig. Men kan echter ook 

voorzien in een transportmodule met een doorsnede loodrecht op de opneemrichting 
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die cirkelvormig is, de vorm heeft van een veelhoek zoals een rechthoek, enz. Indien 

de doorsnede een veelhoek is dan zijn de hoeken bij voorkeur afgerond.

De transportmodules zijn bij voorkeur hoofdzakelijk vervaardigd uit harde kunststof 

of metaal. Deze transportmodules hebben hier een zekere stevigheid en zijn niet of 

minder gevoelig aan breuk. Ook zijn transportmodules goed reinigbaar, wat de hygiëne 

ten goede komt.

In een zeer voorkeurdragende uitvoeringsvorm omvatten de verplaatsingsmiddelen 

minstens een derde transporteenheid voor het verplaatsen van transportmodules van 

de uitneemzone terug naar een genoemde plukzone. Met behulp van een derde 

transporteenheid kan men eenvoudig de transportmodules, die naar de uitneemzone 

werden gebracht door de tweede transporteenheid, om daar de paddenstoelen uit de 

transportmodules te halen, terug gaan brengen naar de eerste transporteenheden zodat 

de transportmodules dan terug gevuld kunnen worden met paddenstoelen. Op deze 

manier verkrijgt men een continue systeem waardoor het plukken zeer vlot zal 

verlopen. Bij voorkeur is de inrichting hier dan een volledig gesloten systeem dat 

autonoom kan werken.

Het doel van deze uitvinding wordt ook bereikt door te voorzien in bedrijfssite voor 

het telen van paddenstoelen, zoals champignons, die een hoed en een steel omvatten, 

waarbij deze bedrijfssite een inrichting zoals hierboven weergegeven omvat, en 

waarbij deze bedrijfssite een eerste teeltcel omvat, waarbij deze eerste teeltcel een 

plukzone omvat waarin de paddenstoelen geplukt worden, waarbij de eerste 

transporteenheid minstens gedeeltelijk is opgesteld in deze plukzone, en dat deze 

bedrijfssite een verzamelruimte omvat, waarbij deze verzamelruimte de uitneemzone 

omvat. De plukzone is dan bij voorkeur opgesteld in een ruimte die verschilt van de 

verzamelruimte.
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Bij voorkeur omvat deze bedrijfssite meerdere teeltcellen waarin er paddenstoelen 

worden geplukt. De bedrijfssite en de inrichting kunnen dan bijvoorbeeld als volgt 

worden uitgevoerd.

De bedrijfssite kan bijvoorbeeld een centrale gang omvatten die toegang verschaft tot 

twee of meerdere teeltcellen en die toegang verschaft tot een verpakkingsruimte.

In deze teeltcellen zijn één of meerdere bedden aanwezig waarin paddenstoelen 

gekweekt en geplukt worden. Voor elke teeltcel is er een eerste transporteenheid, 

waarbij elke eerste transporteenheid minstens een pluktransportband omvat die 

voorzien is om ter hoogte van een genoemd bed opgesteld te worden, zodat 

pluksters/plukkers paddenstoelen kunnen aanbrengen in de transportmodules die met 

de pluktransportband worden verplaatst. Verder is er in elke teeltcel een snij-eenheid 

aanwezig die is opgesteld ter hoogte van de eerste transporteenheid. Elke eerste 

transporteenheid eindigt in de gang met een uiteinde die aansluit op een transportband 

van de tweede transporteenheid, die minstens gedeeltelijk is opgesteld in de gang. Dit 

uiteinde vormt hier het genoemde tussenpunt. Voor de teeltcellen waarin er geplukt 

wordt, is er steeds een transportband van de eerste transporteenheid die aansluit op de 

genoemde transportband van de tweede transporteenheid.

Deze tweede transporteenheid neemt dan de transportmodules mee naar de 

verpakkingsruimte en in deze verpakkingsruimte is er dan een installatie die de 

paddenstoelen haalt uit de transportmodules ter hoogte van de genoemde uitneemzone. 

Verder omvat de inrichting dan bij voorkeur een derde transporteenheid met één of 

meerdere transportbanden die de transportmodules terug meeneemt van de 

uitneemzone naar een genoemde pluktransportband.

Deze uitvinding wordt nu nader toegelicht aan de hand van de hierna volgende 

gedetailleerde beschrijving van een voorkeurdragende uitvoeringsvorm van een 

inrichting volgens deze uitvinding. De bedoeling van deze beschrijving is uitsluitend 

verduidelijkende voorbeelden te geven en om verdere voordelen en bijzonderheden 
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aan te duiden, en kan dus geenszins geïnterpreteerd worden als een beperking van het 

toepassingsgebied van de uitvinding of van de in de conclusies opgeëiste 

octrooirechten.

In deze gedetailleerde beschrijving wordt door middel van referentiecijfers verwezen 

naar de hierbij gevoegde tekeningen waarbij

-figuur 1 een schematische weergave is van een bedrijfssite omvattende een 

inrichting voor het verplaatsen van geplukte champignons, volgens een eerste 

uitvoeringsvorm van de uitvinding;

-figuur 2 een schematische weergave is van een bedrijfssite omvattende een 

inrichting voor het verplaatsen van geplukte champignons, volgens een tweede 

uitvoeringsvorm van de uitvinding;

-figuur 3 een bovenaanzicht is van een eerste uitvoeringsvorm van een 

transportmodule volgens de uitvinding;

-figuur 4 een bovenaanzicht is van een tweede uitvoeringsvorm van een 

transportmodule volgens de uitvinding;

-figuur 5 een doorsnede weergeeft van de transportmodule weergegeven in figuur

4;

-figuur 6 de doorsnede van figuur 5 weergeeft, waarbij een kleine champignon is 

aangebracht doorheen de opening;

-figuur 7 de doorsnede van figuur 5 weergeeft, waarbij een grote champignon is 

aangebracht doorheen de opening;

-figuur 8 een schematische weergave is van een bovenaanzicht van een eerste 

uitvoeringsvorm van een snij-eenheid volgens de uitvinding, waarbij de rotatiezin 

is weergegeven met pijlen;

-figuur 9 een schematische weergave is van een bovenaanzicht van een tweede 

uitvoeringsvorm van een snij-eenheid volgens de uitvinding, waarbij de rotatiezin 

is weergegeven met pijlen;

-figuur 10 een doorsnede weergeeft van de transportmodule weergegeven in figuur

4 en dit ter hoogte van een snij-eenheid zoals weergegeven in figuur 8, waarbij de 
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transportmodule ondersteund wordt door twee transportsnaren van de eerste 

transporteenheid.

Figuren 1 en 2 zijn schematische weergaven van een gedeelte van een bedrijfssite waar 

er champignons (1) geteeld worden. Champignons (1) omvatten een hoed (2) en een 

steel (3). Deze bedrijfssites omvatten een inrichting voor het transporteren van 

champignons (1) volgens de uitvinding. In figuur 1 wordt een eerste uitvoeringsvorm 

van een dergelijke inrichting schematisch weergegeven. In figuur 2 wordt een tweede 

uitvoeringsvorm van een dergelijke inrichting schematisch weergegeven.

De teelt van champignons (1) gebeurt in deze bedrijfssites met behulp van bedden (17) 

waarin doorgroeid substraat en dekaarde is aangebracht. Deze bedrijfssites omvatten 

hiervoor meerdere teeltcellen (18) waarin er bedden (17) zijn aangebracht. Op de 

figuren worden telkens twee teeltcellen (18) weergegeven waarin er champignons (1) 

geplukt worden. Het is goed mogelijk dat er niet in alle teeltcellen (18) geplukt wordt. 

Bijvoorbeeld in bepaalde teeltcellen (18) kunnen er enkel voorbereidende fases 

plaatsvinden zoals de myceliumfase en/of de knopfase. Er wordt dan gebruik gemaakt 

van doortreksystemen om de teelt te verplaatsen tussen minstens twee teeltcellen (18).

De bedrijfssites weergegeven in figuren 1 en 2 zijn op dezelfde manier opgebouwd. 

Zo omvatten ze elk een centrale gang en teeltcellen (18) die via een afsluitbare opening 

uitmonden in de gang. Deze openingen worden minstens gedeeltelijk opengesteld 

wanneer er geplukt wordt in de teeltcellen (18). Verder omvat de bedrijfssite een 

verzamelruimte (12) die aansluit op de gang. Met andere woorden de gang kan zowel 

in contact worden gesteld met de teeltcellen (18) als met de verzamelruimte (12).

De hier beide weergegeven inrichtingen omvatten elk volgende elementen: 

-meerdere transportmodules (5) die elk één of meerdere openingen (4) omvatten, 

waardoorheen de steel (3) van een champignon (1) aanbrengbaar is volgens nagenoeg 

een neerwaarts gerichte opneemrichting (A),
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-een eerste transporteenheid (6a, 6b), (60a, 60b) omvattende een eerste (6a, 60a) en 

een tweede transportband (6b, 60b) die op elkaar aansluiten, voor het verplaatsen van 

de transportmodules (5) naar een tussenpunt, waarbij de transportmodules (5) voorzien 

zijn om te steunen op de transportbanden (6a, 6b, 60a, 60b),

-een tweede transporteenheid (7) omvattende één transportband (7) die aansluit op elke 

tweede transportband (6b, 60b) van elke eerste transporteenheid (6a, 6b), (60a, 60b) 

ter hoogte van het genoemde tussenpunt, voor het verplaatsen van de transportmodules 

(5) van het tussenpunt naar een uitneemzone, waarbij de transportmodules (5) voorzien 

zijn om te steunen op de transportband (7);

-een derde transporteenheid (11a, 11b) omvattende een aanvoertransportband (11a) die 

aansluit op de uitneemzone, voor het verplaatsen van de transportmodules (5) van de 

uitneemzone richting de teeltcellen (18) en een verdeeltransportband (11b) per teeltcel 

(18), die aansluit op de aanvoertransportband (11a), voor het brengen van de 

transportmodules (5) vanuit de aanvoertransportband (11a) in de respectievelijke 

teeltcel (18), waarbij de transportmodules (5) voorzien zijn om te steunen op deze 

transportbanden (11a, 11b). Deze verdeeltransportbanden (11b) sluiten elk aan op de 

eerste transportband (6a, 60a) van de respectievelijke eerste transporteenheid (6a, 6b), 

(60a, 60b);

-een snij-eenheid (9) in elke teeltcel (18) om de steeluiteinden van de champignons 

(1), die het verst verwijderd zijn van de hoed (2) en zich uitstrekken voorbij de 

transportmodules (5), af te snijden.

Eén van de genoemde twee transportbanden (6a, 60b) van de eerste transporteenheid 

(6a, 6b), (60a, 60b) wordt geplaatst ter hoogte van het bed/de bedden (17) waar er 

geplukt wordt, dus wordt geplaatst ter hoogte van de genoemde plukzone. Wanneer 

transportmodules (5) verplaatst worden met behulp van deze transportband (6a, 60b), 

worden er champignons (1) aangebracht in de openingen (4).

Met behulp van deze inrichting worden de transportmodules (5) dus verplaatst vanuit 

een plukzone naar de uitneemzone en dan terug naar een plukzone. Met behulp van 

deze inrichting kan men continue gaan plukken.
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De uitneemzone is hier opgesteld in de verzamelruimte (12). Dit is één ruimte (12) 

waar al de geplukte champignons (1) samenkomen. Dit betekent dat men het uithalen 

van de champignons (1) uit de transportmodules (5) eenvoudig kan gaan 

machinaliseren, gezien men hier slechts moet voorzien in één machine/robot die de 

geplukte champignons (1) uithaalt. Dit betekent dat men ook eenvoudiger en sneller 

kan sorteren op grootte en kwaliteit van de champignons (1).

Elke snij-eenheid (9) is opgesteld ter hoogte van de tweede transportband (6b, 60b) 

van de eerste transporteenheid (6a, 6b), (60a, 60b) en dit tussen de plukzone en het 

tussenpunt.

Elke eerste transporteenheid (6a, 6b) zoals weergegeven in figuur 1, omvat een eerste 

transportband (6a) die aansluit op de respectievelijke verdeeltransportband (11b) van 

de derde transporteenheid (11a, 11b) en die zich dwars uitstrekt over de twee bedden 

(17). Deze eerste transportband (6a) is verplaatsbaar volgens een lengterichting van 

deze bedden (17), zodat deze verplaatst kan worden naar de zone van de bedden (17) 

waar er geplukt wordt, dus naar de plukzone. Ter hoogte van de eerste transportband 

(6a) worden de geplukte champignons (1) aangebracht in de transportmodules (5) en 

deze transportmodules (5) worden verder bewogen richting de tweede transportband 

(6b). De eerste transportband (6a) sluit aan op de tweede transportband (6b) van de 

eerste transporteenheid (6a, 6b). Vanuit de eerste transportband (6a) worden de 

transportmodules (5) dan overgedragen naar de tweede transportband (6b) die de 

transportmodules (5) verplaatst naar het respectievelijke tussenpunt. De snij-eenheid 

(9) is zo opgesteld bij deze tweede transportband (6b) dat de steeluiteinden afgesneden 

worden wanneer deze vervoerd worden door de tweede transportband (6b). Gezien bij 

beide transportbanden (6a, 6b) van de eerste transporteenheid (6a, 6b), de stelen (3) 

zich begeven voorbij de transportmodules (5) gezien volgens de opneemrichting (A) 

(zie verder), bestaan deze transportbanden (6a, 6b) elk uit twee transportsnaren (20) 

die zich parallel en op een afstand van elkaar uitstrekken. De transportmodules (5) 

rusten zo op deze transportsnaren (20), tijdens hun verplaatsing met deze 

transportsnaren (20), dat de openingen (4) zich tussen deze twee transportsnaren (20)
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uitstrekken, zodat de stelen (3) zich tussen deze transportsnaren (20) kunnen 

uitstrekken.

Elke eerste transporteenheid (60a, 60b) zoals weergegeven in figuur 2, omvat een 

eerste transportband (60a) die aansluit op de respectievelijke verdeeltransportband 

(11b) van de derde transporteenheid (11a, 11b) en die zich naast beide van de twee 

bedden (17) uitstrekt. Deze eerste transportband (60a) sluit aan op een tweede 

transportband (60b) van de eerste transporteenheid (60a, 60b), waarbij deze tweede 

transportband (60b) zich uitstrekt ter hoogte van een bed (17) gezien volgens de 

lengterichting van de bedden (17) en is ook verplaatsbaar loodrecht op deze 

lengterichting, zodat deze tweede transportband (60b) verplaatst kan worden naar de 

zone van de bedden (17) waar er geplukt wordt, dus naar de plukzone. Ter hoogte van 

de tweede transportband (60b) worden de geplukte champignons (1) aangebracht in de 

transportmodules (5) De snij-eenheid (9) is zo opgesteld bij deze tweede transportband 

(60b) dat de steeluiteinden afgesneden worden wanneer deze vervoerd worden door 

de tweede transportband (60b). Aangezien bij de tweede transportband (60b) van de 

eerste transporteenheid (60a, 60b) de stelen (3) zich begeven voorbij de 

transportmodules (5) gezien volgens de opneemrichting (A) (zie verder), bestaat deze 

transportband (60b) uit twee transportsnaren (20) die zich parallel en op een afstand 

van elkaar uitstrekken. De transportmodules (5) rusten zo op deze transportsnaren (20), 

tijdens hun verplaatsing met deze tweede transportband (60b), dat de openingen (4) 

zich tussen deze twee transportsnaren (20) uitstrekken, zodat de stelen (3) zich tussen 

deze transportsnaren (20) kunnen uitstrekken.

De overgang tussen twee aaneensluitende transportbanden (6a, 6b, 60a, 60b, 7, 11a, 

11b) kan worden geoptimaliseerd met afduwelementen en/of geleidingselementen die 

de transportmodules (5) begeleiden tijdens de overgang tussen twee transportbanden 

(6a, 6b, 60a, 60b, 7, 11a, 11b).

In de figuren 8 en 9 worden twee mogelijke uitvoeringsvormen van snij-eenheden (9) 

weergegeven. In figuur 8 wordt een snij-eenheid (9) weergegeven omvattende twee
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roterende schijfjes (9a) die elk roteren volgens een rotatieas die zich uitstrekt volgens 

de opneemrichting (A) en deze schijfjes (9a) overlappen elkaar gedeeltelijk. In figuur 

10 is een transportmodule (5) weergegeven ter hoogte van deze snij-eenheid (9). Zoals 

weergegeven in figuur 10 omvat deze snij-eenheid (9) bijkomend geleidingswielen

(19) die roteren rond een rotatieas die zich nagenoeg uitstrekt volgens de 

opneemrichting (A) en die de transportmodules (5) geleiden langsheen de schijfjes 

(9a). In figuur 8 wordt een snij-eenheid (9) weergegeven omvattende twee metalen 

snaren (9b) die aangedreven worden door elk twee wielen die roteren rondom een 

rotatieas die zich uitstrekt volgens de opneemrichting (A).

Er bestaan verschillende types van transportmodules (5). Elk type van transportmodule 

(5) kan ook voorzien worden van de gewenste afmetingen. De transportmodules (5) 

hier weergegeven zijn blokjes met een bovenzijde (15) en een vlakke onderzijde (14), 

omvattende elke één of meerdere doorgangen (8) die zich uitstrekken doorheen de 

transportmodules (5) van de bovenzijde (15) naar de onderzijde (14) toe en zich 

uitstrekken volgens de opneemrichting (A). Deze doorgangen (8) omvatten de 

genoemde openingen (4). Elke doorgang (8) bestaat uit een hoedruimte (10) die zich 

gezien volgens de opneemrichting (A) uitstrekt boven de opening (4) en een 

steelruimte (13) die zich uitstrekt onder de opening (4). De afmetingen van de 

transportmodules (5) zijn zo aangepast aan de afmetingen van de champignons (1) die 

geplukt worden en voorzien zijn om in deze transportmodules (5) aangebracht te 

worden, dat de hoed (2) zich niet voorbij de opening (4) kan begeven en enkel een 

steel (3) aanbrengbaar is doorheen de opening (4) en is verder zo dat een steel (3) zich 

nagenoeg altijd uitstrekt voorbij de transportmodule (5) gezien volgens de 

opneemrichting (A). De hoedruimte (10) heeft de vorm van een afgeknotte kegel 

waarvan de afmetingen afnemen in de richting van de opening (4) en de erop 

aansluitende steelruimte (13) heeft een cilindervormige steelruimte (13). Door de vorm 

van de hoedruimte (10), heeft de hoedruimte (10) een helling (16) waarop de 

champignons (1) kunnen steunen en zal elke champignon (1) ongeacht zijn grootte 

nagenoeg even ver uitsteken voorbij de onderzijde (14) van de transportmodules (5) 

zodat het afgesneden steeluiteinde niet te groot is.
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Doordat de onderzijde (14) van elke transportmodule (5) vlak is, kan een 

transportmodule (5), wanneer er zich geen champignons (1) bevinden in de één of 

meerdere openingen (4) of wanneer het steeluiteinde reeds is afgesneden door de

5 snij-eenheid (9), heel eenvoudig verplaatst worden met volle ononderbroken 

transportbanden, zijnde een transportband zonder gaten en transportbanden die slechts 

1 band omvatten. Dit omdat de vlakke onderzijde (14) hier goed kan steunen en rusten 

op een transportband. De transportbanden van de tweede transporteenheid (7) en de 

derde transporteenheid (11a, 11b) zijn dan ook bij voorkeur steeds volle

10 transportbanden (7, 11a, 11b).

De transportmodule (5) weergegeven in figuur 3 is een ovaalvormig schijfje met twee 

openingen (4) en dus twee doorgangen (8). De transportmodule (5) weergegeven in 

figuur 4 is een cirkelvormig schijfje met centraal 1 doorgang (8) met de genoemde

15 opening (4). In figuur 5 wordt een doorsnede weergegeven van de transportmodule (5) 

weergegeven in figuur 4 en in figuren 6 en 7 wordt deze doorsnede weergegeven 

wanneer er een champignon (1) is aangebracht in deze transportmodule (5) en dit 

voorafgaand aan het afsnijden van het steeluiteinde dat zich voorbij de doorgang (8) 

uitstrekt.
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1. Inrichting voor het transporteren van geplukte paddenstoelen (1) die een hoed (2) 

en een steel (3) omvatten, zoals champignons (1), waarbij deze inrichting 

meerdere openingen (4) omvat waardoorheen de steel (3) van een paddenstoel (1) 

aanbrengbaar is volgens nagenoeg een neerwaarts gerichte opneemrichting (A), 

en één of meerdere verplaatsingsmiddelen omvat voor het verplaatsen van deze 

openingen (4) vanuit een plukzone, waar de paddenstoelen (1) geplukt en 

aangebracht worden in de openingen (4), naar een uitneemzone waar de in de 

openingen (4) aangebrachte paddenstoelen (1) uitneembaar zijn met het kenmerk 

dat deze inrichting meerdere transportmodules (5) omvat die elk één of meerdere 

genoemde openingen (4) omvatten, en de verplaatsingsmiddelen minstens 

omvatten een eerste transporteenheid (6a, 6b), (60a, 60b), voor het verplaatsen 

van de transportmodules (5) naar een tussenpunt en een tweede transporteenheid 

(7), die aansluit op de eerste transporteenheid (6a, 6b), (60a, 60b) ter hoogte van 

het tussenpunt, voor het verplaatsen van de transportmodules (5) van het 

tussenpunt naar de uitneemzone, waarbij de eerste transporteenheid (6a, 6b), (60a, 

60b) voorzien is om minstens gedeeltelijk opgesteld te zijn in de plukzone.

2. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk dat de eerste transporteenheid 

(6a, 6b), (60a, 60b) en de tweede transporteenheid elk één of meerdere 

transportbanden (7) omvatten, voor het ondersteunen en meevoeren van de 

transportmodules (5).

3. Inrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk dat minstens een transportband 

minstens één band en een frame omvat, waarbij deze ene band beweegbaar rondom 

het frame is opgesteld.

4. Inrichting volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk dat de 

inrichting minstens twee genoemde eerste transporteenheden (6a, 6b), (60a, 60b) 
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omvat die elk aansluiten ter hoogte van hun genoemde tussenpunt op de genoemde 

tweede transporteenheid (7).

5. Inrichting volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk dat de 

openingen (4) zich uitstrekken volgens een vlak en een maximale afmeting van 

deze openingen (4) gelegen is tussen 1,5 cm en 4,5 cm, zodanig dat, gezien 

volgens de opneemrichting (A), de hoed (2) voorzien is om zich hoofdzakelijk aan 

de bovenzijde van de opening (4) uit te strekken.

6. Inrichting volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk dat de 

inrichting minstens twee types van transportmodules (5) omvat, waarbij de 

afmetingen van de openingen (4) van deze transportmodules (5) verschillen van 

elkaar.

7. Inrichting volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk dat een 

genoemde opening (4) toegang verschaft tot of deel uitmaakt van een doorgang

(8) die zich doorheen de respectievelijke transportmodule (5) uitstrekt volgens de 

opneemrichting (A).

8. Inrichting volgens conclusie 7, met het kenmerk dat de inrichting een snij-eenheid

(9) omvattende één of meerdere snij-elementen (9a, 9b) omvat, voor het afsnijden 

van een steeluiteinde dat zich voorbij een genoemde doorgang (8) uitstrekt gezien 

volgens de opneemrichting (A).

9. Inrichting volgens conclusie 8, met het kenmerk dat de eerste transporteenheid 

(6a, 6b), (60a, 60b), een transportband (6a, 6b, 60b) omvat voor het ondersteunen 

en meevoeren van de transportmodules (5) waarbij deze transportband (6a, 6b, 

60b) de toegang tot de doorgangen (8) vrij laat.

10. Inrichting volgens conclusie 9, met het kenmerk dat de transportband (6a, 6b, 60b) 

minstens twee transportsnaren (20) omvat die op een afstand van elkaar en 
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nagenoeg parallel naast elkaar zijn opgesteld, waarbij de transportmodules (5) 

voorzien zijn om te rusten op beide transportsnaren (20).

11. Inrichting volgens conclusie 9, met het kenmerk dat de transportband (6a, 6b, 60b) 

gaten omvat, waarbij de doorgangen (8) van de transportmodules (5) voorzien zijn 

om zich boven deze gaten uit te strekken.

12. Inrichting volgens één van de conclusies 8 tot 11, met het kenmerk dat de één of 

meerdere snij-elementen roteerbaar zijn opgesteld.

13. Inrichting volgens conclusie 12, met het kenmerk dat iedere snij-eenheid (9) 

minstens twee snij-elementen omvat, waarbij deze snij-elementen schijfjes zijn 

die elkaar gedeeltelijk overlappen tijdens het roteren rondom hun rotatieassen.

14. Inrichting volgens één van de conclusies 8 tot 13, met het kenmerk dat de 

snij-eenheid (9) één of meerdere geleidingselementen (19) omvat voor het 

geleiden van de transportmodules (5) langsheen de één of meerdere 

snij-elementen (9a, 9b).

15. Inrichting volgens één van de conclusies 7 tot 14, met het kenmerk dat een 

genoemde doorgang (8) een hoedruimte (10) omvat, die zich, gezien volgens de 

opneemrichting (A), aan de bovenzijde van de opening (4) uitstrekt, waarbij de 

hoed (2) van een paddenstoel (1) voorzien is om zich minstens gedeeltelijk in de 

hoedruimte (10) uit te strekken.

16. Inrichting volgens conclusie 15, met het kenmerk dat de afmetingen van de 

hoedruimte (10), gezien volgens een vlak loodrecht op de opneemrichting (A), 

afnemen naar de opening (4) toe.

17. Inrichting volgens één van de conclusies 7 tot 16, met het kenmerk dat de afmeting 

van de doorgang (8), gezien volgens de opneemrichting (A) en gemeten vanaf de 

opening (4) en neerwaarts gericht, gelegen is tussen 0,1 en 3 cm.



25

5

10

15

20

BE2017/5478

18. Inrichting volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk dat een 

doorsnede van een genoemde transportmodule (5) loodrecht op de opneemrichting 

(A), ovaalvormig is.

19. Inrichting volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk dat de 

transportmodules (5) hoofdzakelijk vervaardigd zijn uit harde kunststof of metaal.

20. Inrichting volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk dat de 

verplaatsingsmiddelen minstens een derde transporteenheid (11a, 11b) omvatten 

voor het verplaatsen van transportmodules (5) van de uitneemzone terug naar een 

genoemde plukzone.

21. Bedrijfssite voor het telen van paddenstoelen (1), zoals champignons (1), die een 

hoed (2) en een steel (3) omvatten, waarbij deze bedrijfssite een inrichting zoals 

weergegeven in één of meerdere van de conclusies 1 tot 20 omvat, en waarbij deze 

bedrijfssite een eerste teeltcel (18) omvat, waarbij deze eerste teeltcel (18) een 

plukzone omvat waarin de paddenstoelen (1) geplukt worden, waarbij de eerste 

transporteenheid (6a, 6b), (60a, 60b) minstens gedeeltelijk is opgesteld in deze 

plukzone, en dat deze bedrijfssite een verzamelruimte (12) omvat, waarbij deze 

verzamelruimte (12) de uitneemzone omvat.
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Onderdeel I Basis van de opinie

1. Deze opinie is opgesteld op basis van de conclusies ingediend voor aanvang van het onderzoek.

2. Met betrekking tot nucleotide en/of aminozuur sequenties die, in voorkomend geval, genoemd worden in de 
aanvraag, is deze opinie opgesteld op basis van de volgende elementen:

a. Aard van het element:

□ een lijst van de sequentie(s)

□ tabel(len) met betrekking tot de lijst van de sequentie(s)

b. Type drager:

□ op papier

□ in elektronische vorm

c. Moment van indiening of levering:

□ opgenomen in de aanvraag zoals ingediend

□ samen met de aanvraag elektronisch ingediend

□ later geleverd

3. □ Bovendien, wanneer er mer dan één versie of kopie van een sequentielijst of van één of meerdere tabellen
die er betrekking op hebben, werd ingediend, zijn de benodigde verklaringen ingediend.dat de informatie, 
die later of bij wijze van aanvullende kopieën werd geleverd naar gelang het geval, identiek is aan diegene 
die oorspronkelijk werd geleverd en niet verder gaat dan de openbaarmaking in de internationale aanvraag 
zoals oorspronkelijk ingediend.

4. Aanvullende opmerkingen;

BE237B (Januari 2007)
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Onderdeel V Gemotiveerde verklaring ten aanzien van nieuwheid, inventiviteit en industriële 
toepasbaarheid; citaten en explicaties ter ondersteuning van deze verklaring

1. Verklaring

Nieuwheid Ja: 
Nee;

Conclusies 
Conclusies

5, 6, 10-13, 17-19
1-4, 7-9, 14-16, 20, 21

Inventiviteit Ja: Conclusies 6, 10, 11
Nee: Conclusies 1-5, 7-9, 12-21

Industriële toepasbaarheid Ja:
Nee:

Conclusies 
Conclusies

1-21

2. Citaten en explicaties:

Zie apart blad

Onderdeel VII Gebreken in de aanvraag

De volgende gebreken in de vorm of inhoud van de aanvraag werden vastgesteld:

Zie apart blad

BE237B (Januari 2007)
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Item V

Reference is made to the following documents:

D1 US 5 081 920 A (KUEHLMANN JOSEF [DE]) 21 januari 1992
(1992-01-21)

D2 DE 10 2015 108250 B3 (PILZKULTUREN WESJOHANN GBR VERTR
DURCH DIE GESELLSCHAFTER ERICH DIRK J) 18 februari 2016 
(2016-02-18)

D3 DE 10 2011 011411 A1 (SCHNEIDERS SERVATIUS [DE]) 16 augustus
2012 (2012-08-16)

D4 US 2009/188771 A1 (VAN DEN TOP HENDRIK [NL]) 30 juli 2009
(2009-07-30)

D5 US 6 516 560 B1 (RUSSELL TONY ALBERT [GB]) 11 februari 2003
(2003-02-11 )

1 Document D1 discloses a device for transporting harvested mushrooms, the
device comprising a plurality of openings (2) through which the stems of the 
mushrooms can be introduced and a conveying device (5) to displace the 
openings (2) from a harvesting area (29) to a discharge area (35), wherein 
the device comprises transport modules (1) comprising the said opening (2), 
wherein the conveying device (5) comprises a first transport unit (i.e. the 
horizontal run of conveyor 5 at the harvesting area 29) to displace the 
transport modules (1) towards an intermediate point (i.e. the point where the 
conveyor belt 5 changes direction at device 30) and a second transport unit 
(i.e. the vertical run of conveyor belt 5 starting at device 30) connected to the 
first transport unit at the intermediate point for displacing the transport 
modules (1) from the intermediate point to the discharge area (35), and 
wherein the first transport unit (i.e. the horizontal run of conveyor 5 at the 
harvesting area 29) is arranged to be located at the harvesting area (29).

Thus claim 1 is not acceptable for lack of novelty.

Form BE237-3 (separate sheet) (January 2007) (sheet 1)
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Moreover, each of the documents D2 (transport units defined as "Behälter” 
comprising an opening - i.e. the space within the container, since claim 1 
does not claim that the opening must traverse the transport unit - wherein the 
stems of mushrooms can be introduced, first transport unit 28, second 
transport unit 46) and D3 (transport units 21 comprising an opening - i.e. the 
space within the container, since claim 1 does not claim that the opening 
must traverse the transport unit - wherein the stems of mushrooms can be 
introduced, first transport unit 17, second transport unit 18) discloses the 
whole of the subject-matter of claim 1.

It is worth remarking at this point that, even if the claimed openings were 
defined as traversing the transport module, and even if D1 were not affecting 
the novelty of such claim, a combination of D2 or D3 with the transport 
module 91 of D4 or the transport modules disclosed in D5 would exclude any 
inventive activity of said subject-matter.

2 Since each of D1, D2 or D3 discloses an agricultural site for cultivation of 
mushrooms, the same reasoning as explained in point 1 above applies to 
claim 21.

3 Dependent claims 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20 
seem to be disclosed in the above mentioned documents (for claims 2 and 3: 
see the conveying means of any of D1, D2 or D3; for claim 4: see D3, figure 
2; for claim 7: see D1, figure 3; for claim 8: see D1, cutting element 11 in 
figure 6; for claim 9: see D1, conveyor belt 5; for claim 14: see guiding means 
40 in D1 ; for claims 15 and 16: see D1, figures 1,3, 4; for claim 19: "harde" is 
a relative term, thus it can be considered that the material of all transport 
modules in D1, D2 or D3 fulfill that condition; for claim 20: D1, D2 and D3 
necessarily contemplate transport means to move back the transport modules 
to the harvesting area), or are usual options for the person skilled in the art in 
order to solve well-known problems (for claims 5 and 17: the claimed 
dimensions are obvious when the mushroom dimensions are considered for 
providing the disclosed openings; for claims 12, 13: rotating cutting means 
are an obvious alternative for the skilled person in D1 ; for claim 18: the 
claimed oval shape plays no technical role in the invention and thus must be 
considered as a aesthetic feature which can be disregarded when assessing 
the allowability of the claim).
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Thus claims 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 19 and 20 are not acceptable for lack 
of novelty, and the subject-matter of claims 5, 12, 13, 17 and 18 does not 
involve an inventive step.

4 The subject-matter of claims 6, 10 and 11 is not disclosed by the considered 
prior art and does not result in an obvious manner from it.

Item VII

Documents D1, D2 and D3 should be identified in the description and the 
relevant background art disclosed therein should be briefly discussed.

Form BE237-3 (separate sheet) (January 2007) (sheet 3)



SCHRIFTELIJKE OPINIE
(APARTE BLADZIJDE)

Aanvraagnummer
BE201705478

Item V

Er wordt verwezen naar de volgende documenten:

D1 US 5 081 920 A (KUEHLMANN JOSEF [DE]) 21 januari 1992
(1992-01-21)

D2 DE 10 2015 108250 B3 (PILZKULTUREN WESJOHANN GBR VERTR 
DURCH DIE GESELLSCHAFTER ERICH DIRK J) 18 februari 2016 
(2016-02-18)

D3 DE 10 2011 011411 A1 (SCHNEIDERS SERVATIUS [DE]) 16 augustus 
2012 (2012-08-16)

D4 US 2009/188771 A1 (VAN DEN TOP HENDRIK [NL]) 30 juli 2009 
(2009-07-30)

D5 US 6 516 560 B1 (RUSSELL TONY ALBERT [GB]) 11 februari 2003 
(2003-02-11)

1 In document D1 wordt een inrichting voor het transporteren van geplukte 
paddenstoelen geopenbaard, waarbij de inrichting meerdere openingen (2) 
omvat waardoorheen de stelen van de paddenstoelen kunnen worden 
ingebracht en een transportinrichting (5) voor het verplaatsen van de openingen 
(2) van een plukzone (29) naar een uitneemzone (35), waarbij de inrichting 
transportmodules (1) omvat, omvattende de genoemde opening (2), waarbij de 
verplaatsingsinrichting (5) een eerste transporteenheid omvat (i.e. het 
horizontale traject van transportinrichting 5 in de plukzone 29) voor het 
verplaatsen van de transportmodules (1) naar een tussenpunt (i.e. het punt 
waar de transportband 5 van richting verandert bij inrichting 30) en een tweede 
transporteenheid (i.e. het verticale traject van transportband 5 beginnende bij 
inrichting 30) verbonden met de eerste transporteenheid op het tussenpunt voor 
het verplaatsen van de transportmodules (1) van het tussenpunt naar de 
uitneemzone (35), en waarbij de eerste transporteenheid (i.e. het horizontale 
traject van transportband 5 in de plukzone 29) is opgesteld om zich in de 
plukzone (29) te bevinden.

Derhalve is conclusie 1 niet acceptabel wegens een gebrek aan nieuwheid.
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Bovendien wordt in elk van de documenten D2 (transporteenheden 
gedefinieerd als "Behalter" omvattende een opening - i.e. de ruimte binnen de 
houder, aangezien volgens conclusie 1 de opening niet door de 
transporteenheid - waarin de stelen van paddenstoelen ingebracht kunnen 
worden - moet lopen, eerste transporteenheid 28, tweede transporteenheid 46) 
en D3 (transporteenheden 21 omvattende een opening - i.e. de ruimte binnen 
de houder, aangezien volgens conclusie 1 de opening niet door de 
transporteenheid hoeft te lopen - waarin de stelen van paddenstoelen kunnen 
worden ingebracht, eerste transporteenheid 17, tweede transporteenheid 18) 
de hele materie volgens conclusie 1 geopenbaard.

Hieromtrent dient te worden opgemerkt dat, zelfs wanneer de openingen 
volgens de conclusies zouden worden gedefinieerd als dat zij door de 
transportmodule heen lopen en zelfs wanneer D1 niet van invloed zou zijn op 
de nieuwheid van een dergelijke conclusie, een combinatie van D2 of D3 met 
de transportmodule 91 volgens D4 of de transportmodules als geopenbaard in 
D5, de inventiviteit van de genoemde materie zou uitsluiten.

2 Aangezien in elk van D1, D2 of D3 een landbouwlocatie voor het kweken van 
paddenstoelen wordt geopenbaard, geldt dezelfde redenering zoals uitgelegd in 
bovenstaand punt 1 voor conclusie 21.

3 De afhankelijke conclusies 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20 
lijken in de bovengenoemde documenten geopenbaard te worden (voor de 
conclusies 2 en 3: zie de transportmiddelen volgens D1, D2 of D3; voor 
conclusie 4: zie D3, figuur 2; voor conclusie 7: zie D1, figuur 3; voor conclusie 8: 
zie D1, snij-element 11 in figuur 6; voor conclusie 9: zie D1, transportband 5; 
voor conclusie 14: zie geleidemiddelen 40 in D1; voor de conclusies 15 en 16: 
zie D1, de figuren 1, 3, 4; voor conclusie 19: "harde" is a relatieve term, 
derhalve kan worden geoordeeld dat het materiaal van alle transportmodules in 
D1, D2 of D3 aan die voorwaarde voldoen; voor conclusie 20: Volgens D1, D2 
en D3 worden noodzakelijkerwijs transportmiddelen bedoeld voor het 
terugbewegen van de transportmodules naar de plukzone), of dit zijn 
gebruikelijke opties voor een deskundige in het vakgebied voor het oplossen 
van bekende problemen (voor de conclusies 5 en 17: de afmetingen volgens de 
conclusies zijn voor de hand liggend wanneer de afmetingen van de 
paddenstoelen in aanmerking worden genomen voor het voorzien in de 
geopenbaarde openingen; voor de conclusies 12, 13: roterende snijmiddelen 
zijn een voor de hand liggend alternatief voor een deskundige in het vakgebied 
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in D1; voor conclusie 18: de ovale vorm volgens de conclusies speelt geen 
technische rol in de uitvinding en moet derhalve als een esthetische maatregel 
beschouwd worden, die buiten beschouwing kan worden gelaten bij het 
beoordelen van de toelaatbaarheid van de conclusie).

Derhalve zijn de conclusies 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 19 en 20 niet toelaatbaar 
vanwege een gebrek aan nieuwheid en omvat de materie volgens de 
conclusies 5, 12, 13, 17 en 18 geen inventiviteit.

4 De materie volgens de conclusies 6, 10 en 11 wordt niet geopenbaard door de 
in aanmerking genomen stand van de techniek, noch volgt hieruit op een voor 
de hand liggende wijze.

Item VII

De documenten D1, D2 en D3 moeten in de beschrijving bij naam genoemd 
worden en de relevante stand van de techniek die daarin wordt geopenbaard, 
moet daarin beknopt besproken worden.
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