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PERSBERICHT 
 

Een legende op het gebied van precisielandbouw gaat 
met pensioen 
 
Ton van der Voort van der Kleij is op 1 juli met pensioen gegaan, na een 
succesvolle carrière bij Kverneland Group. 
 
Datum 01-07, 2022, Nieuw Vennep, Nederland 
 

 
 

Ton van der Voort van der Kleij (2017) 

Ton van der Voort van der Kleij is een naam die veel mensen in de landbouw en 
precisielandbouw kennen. Ton begon in 1982 als projectleider elektronica bij 
Vicon Nieuw-Vennep. Hij kreeg de verantwoordelijkheid om een elektronica 
afdeling voor landbouwwerktuigen op te zetten, wat tegenwoordig bekend staat 
als Kverneland Group Mechatronics. Een hele prestatie, want er was nog geen 
internet. 

Ton en Mechatronics hebben door de jaren heen veel mijlpalen en successen 
geboekt, maar de grootste prestatie is de ontwikkeling en implementatie van het 
ISOBUS patent in het midden van de jaren 80, wat een serieel 
communicatiesysteem en CAN-bus is tussen de tractor en het werktuig. Het 
maakte Kverneland Group bekend als "het ISOBUS bedrijf" voor vele jaren die 
volgden. 
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Het was belangrijk voor Ton en Kverneland Group om het patent vrij te geven, 
met de visie om het de Industriestandaard te laten worden en verdere ISOBUS 
ontwikkelingen te stimuleren. Hierdoor konden alle agrarische bedrijven en 
fabrikanten met deze nieuwe standaard gaan werken voor hun producten, wat 
een grote stap voorwaarts was om precisielandbouw voor de boer gemakkelijk te 
maken. Ton heeft een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van AEF 
(Agriculture Industry Electronics Foundation), die de verantwoordelijkheden van 
dit patent heeft overgenomen. Kverneland Group breidde het aanbod in slimme 
en precisielandbouw oplossingen verder uit, die Kverneland Group ''labelde'' met 
het iM FARMING communicatieconcept, waarbij de productfunctionaliteiten op 
een eenvoudige manier werden uitgelegd. 

Ton zag Kverneland Group Mechatronics uitgroeien van een bedrijf met een paar 
medewerkers tot het grote bedrijf dat het nu is met meer dan 80 mensen. 
Verantwoordelijk voor de productie van IsoMatch Tellus terminals, digitale tools 
zoals IsoMatch FarmCentre, en precisielandbouwlicenties zoals IsoMatch 
GEOCONTROL. Op kantoor staat hij bekend om zijn grote glimlach en positieve 
houding, en als een man met een "open deur"-beleid voor iedereen. Hij wordt 
gezien als een visionair, waar de sky de limit is, wat tot uiting is gekomen in zijn 
ongelooflijke carrière. 

Na 43 jaar in het vak is het tijd voor Ton om het werk over te dragen en zijn 
officiële laatste dag bij Kverneland Group Mechatronics was op 1 juli. Hij gaat nu 
samen met zijn geliefde vrouw zijn tijd besteden aan zijn hobby's en blijft 
verbonden met de agrarische sector door zich als hobby wijnboer te vestigen in 
Portugal. 
 

Aantal tekens: 425 
 
 
 

*** 
 
Kverneland Group is een toonaangevend internationaal bedrijf voor de ontwikkeling, productie en 
distributie van landbouwwerktuigen, elektronische oplossingen en digitale diensten. Productiviteit, 
efficiëntie en duurzaamheid zijn drie belangrijke principes in de hedendaagse landbouw, die ons 
er elke dag toe aanzetten onze landbouwwerktuigentechnologie voortdurend verder te 
ontwikkelen. Kverneland Group biedt een innovatief assortiment van grond- en zaaimachines, 
voeder- en balenapparatuur, strooi- en spuitapparatuur, elektronische oplossingen en digitale 
landbouwdiensten voor landbouwtrekkers en -werktuigen. Voor meer informatie over Kverneland 
Group, bezoek www.kvernelandgroup.com  
 

 
- - END - - 
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Ton van der Voort van der Kleij – Grote afbeelding - 2017 
 

 
For Details, Contact: 
 
Marieke Maris 
Marketing Director, Sales Area and Group 
Marketing & Communications 
 Phone : +31 642630406 
Mobile : +31 642630406 
 Marieke.Maris@kvernelandgroup.com 
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