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Bij Schoneveld breeding in het 
Gelderse Wilp hebben ze de 

zaakjes goed op orde. Dat blijkt al-
leen al uit het imposante glascom-
plex waarin een kweekafdeling, la-
boratorium, kantoren en 
educatie- en inspiratiecentrum zijn 
ondergebracht. Het innovatieve 
complex is sinds 1,5 jaar het do-
mein van het veredelingsbedrijf, 
dat bloeiende potplanten veredelt 
en de zaden ervan wereldwijd ver-
markt.

Ook binnen ziet alles er tot in de 
puntjes verzorgd uit. Volgens Si-
mon de Boer, hoofd plantproductie, 
een logisch gevolg van de nieuw-
bouw. „In Twello konden we niet 
meer vernieuwen en uitbreiden. Bij 
de nieuwbouw kregen we de kans 
om alles opnieuw in te richten. Die 

kans hebben we met beide handen 
aangepakt.”

Het Nieuwe Telen
De Boer, al zeventien jaar werk-
zaam bij Schoneveld, was nauw 
betrokken bij de nieuwbouw. Sa-
men met zijn collega’s heeft hij 
meebeslist over onder andere het 
type kas, de teeltsystemen en de 
water- en klimaatregeling.

Het Nieuwe Telen (HNT) is bij dit 
alles het uitgangspunt geweest. 
„Bij de voorbereiding op de nieuw-
bouw hebben we verschillende bij-
eenkomsten gehad over de basis-
principes van HNT. Dat was heel 
leerzaam. Mensen denken vaak dat 
HNT wordt toegepast om het gas-
verbruik te verminderen. Maar dat 
is niet het doel; het is een bijko-

Simon de Boer, hoofd plantproductie bij Schoneveld breeding:

‘Uniform klimaat is voor ons 
voorwaarde nummer één’
Schoneveld breeding is een ver-
edelingsbedrijf met een missie: 
het ontwikkelen van kwalitatief 
hoogwaardige, bloeiende pot-
planten, volgens de normen van 
Het Nieuwe Telen. Een uniform 
kasklimaat is één van de belang-
rijkste uitgangspunten. Het Ven-
tilationJet Systeem van Hinova 
speelt daarbij een belangrijke rol.

H O R T I P O I N T  Mediaproducties in samenwerking met Hinova. Dit artikel valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.



mend voordeel. Bij HNT staat het 
gewas centraal en moet alles sa-
menkomen, zeker in een nieuw be-
drijf.”

Uniformiteit was daarbij één van 
de belangrijkste uitgangspunten. 
„Alles valt of staat met een uni-
form kasklimaat; zeker in een ver-
edelingsbedrijf. Dat was voorwaar-
de nummer één. Een plantje dat 
achter op de tafel staat, moet on-
der dezelfde uniforme omstandig-
heden groeien als een plantje dat 
middenin of voor staat. Ongelijk-
heid in klimaat of koude hoeken 
kunnen immers effect hebben op 
de uitkomsten van de breeding. En 
dat is nu net niet wat we willen. 
We willen de genetica laten spre-
ken!”

Ventilatiesysteem
Om dit uniforme klimaat te reali-
seren, is rondom de verschillende 
afdelingen een corridor gelegd. 
Maar ook de keuze voor het 
schermdoek en het gebruik van 
ventilatoren mogen in dit verband 
niet worden vergeten. Voor een 
uniform kasklimaat zijn immers 
de temperatuur en luchtvochtig-
heid essentieel, evenals de ener-
giebalans tussen binnen en buiten.

Om hier optimaal op in te kun-
nen spelen heeft Schoneveld geko-
zen voor het VentilationJet Sys-
teem van Hinova, waarbij je kunt 
ventileren met een gesloten 
schermdoek. Het systeem bestaat 
uit twee verticale ventilatoren: de 
bovenste (de inblaasunit) zuigt 
droge en koude lucht van boven 
het scherm naar beneden, waar 
deze op een verdeelplaat komt. De 
onderste ventilator (recirculatie-
ventilator) zorgt voor menging met 
de warme, vochtige kaslucht. Op 
die manier gaan ontvochtiging en 
een gelijkmatig kasklimaat hand in 
hand.

Schoneveld heeft ervoor gekozen 
om de recirculatieventilatoren los 
te koppelen van de inblaasunits, 
om een betere verspreiding te krij-
gen. „Bovendien kunnen we dan 
ook recirculeren als de doeken 

open staan en het inblaassysteem 
niet operationeel is.”

In totaal hangen er op het bedrijf 
35 inblaasunits, verdeeld over 7 af-
delingen. Iedere ventilator heeft 
een capaciteit van 6.000 kuub lucht 
per uur. „We hebben meer inblaas-
units dan nodig is. Maar om plaat-
selijk een hoge ’inblaas’ te voorko-
men, hebben we liever meer units 
die minder hard hoeven te draai-
en.”

Koelen
Naast vochtregulering heeft het 
systeem nog een groot voordeel: 
het reguleren van de temperatuur. 
„In belichte teelten heb je te ma-
ken met uitstralingsregels, waarbij 
het schermdoek op bepaalde tijden 
dicht moet. Hierdoor kan de tem-
peratuur onder het doek behoorlijk 
oplopen. Elke 10.000 lux Son-T-be-
lichting betekent een verhoging 
van 6 tot 7°C. Om dit te voorko-
men, gebruiken we de ventilatoren 
ook om te koelen.”

De Boer is tevreden over de re-
sultaten tot nu toe. „Uiteraard heb-
ben we ook naar andere systemen 
gekeken, maar dit systeem kwam 
als beste uit de bus. En natuurlijk 
kan het altijd beter; de ontwikke-
lingen staan immers niet stil. Maar 
op dit moment draait alles naar te-
vredenheid.”

Cruciale informatie
Het VentilationJet Systeem wordt 
bestuurd via een draadloos 
LoRa-netwerk, dat gekoppeld is 
aan de klimaatcomputer. Ook de 
meetboxen – die verspreid door de 
kas, boven het schermdoek en bui-
ten aan de meteomast hangen – 
worden nauwkeurig uitgelezen via 
de klimaatcomputer, de spin in het 
web. Daarmee krijgt De Boer veel 
nuttige informatie binnen over on-
der andere de temperatuur en 
luchtvochtigheid.

Daarnaast hangen er op ver-
schillende afdelingen CO2-meters, 
lichtniveaumeters en infraroodca-
mera’s, om de gewasactiviteit in 
kaart te brengen. „Meten is weten. 

Zo hebben wij al dertig jaar een 
RV-meter aan de meteomast han-
gen. Veel kwekers hebben dat niet. 
Hetzelfde geldt voor de pyrgeome-
ter, die de uitstraling meet.

Natuurlijk moet je daar eerst in 
investeren. Maar door dit soort 
metingen te doen, haal je cruciale 
informatie binnen waarmee je pro-
cessen kunt optimaliseren.” De 
Boer noemt als voorbeeld het voor-
komen van het snel afkoelen van 
het gewas, waardoor het niet ’nat 
kan slaan’. „Je krijgt kortom een 
goed beeld van de reactie van je 
gewas op diverse klimaatinvloe-
den, waardoor je het groeiproces 
verder kunt verbeteren. Het levert 
achter de schermen zoveel op!”

Betrouwbaarder
Hoewel De Boer tevreden is met de 
huidige situatie, zijn er altijd wen-
sen voor de toekomst. Zo zou hij 
graag nog meer en makkelijker op 
gewasniveau willen meten. „We 
hebben nu een infraroodcamera 
die het gemiddelde van twintig 
plantjes meet, maar wellicht kun-
nen we in de toekomst met mobie-
le camera’s of drones werken. Hoe 
nauwkeuriger je meet, hoe be-
trouwbaarder de data!”   <
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Simon de Boer,  hoofd plantproductie, Schoneveld breeding

’We gebruiken de 
ventilatoren ook om 

te koelen’

Simon de Boer bij een van de ventilatoren van 
Hinova. Schoneveld heeft ervoor gekozen om de 
recirculatieventilatoren los te koppelen van de in-
blaasunits, om een betere verspreiding te krijgen.

Sortiment: Cyclamen, Primula, Campanula en Ranunculus.
Oppervlakte: 1 ha in Wilp (hoofdlocatie), 1 ha in Twello en 
1 ha in Tanzania (productie).
Aantal medewerkers: 180 medewerkers in Wilp en Twello, 
150 medewerkers in Tanzania.
Afzet: kwekers van jonge planten, distributeurs en 
handelaren, in zeventig landen.

Schoneveld Breeding


