
Besparen en verduurzamen

‘ GELIJKMATIGER KASKLIMAAT DANKZIJ CURSUS 
HET NIEUWE TELEN’

RIJNPLANT BREEDING (DE LIER) OVER HET NIEUWE TELEN:

Als kraamkamer van de productie van potanthuriums over de hele wereld, doet RijnPlant Breeding in De 
Lier geen enkele concessie aan de kwaliteit. Sinds de overname in 2015 door Dümmen Orange ligt de 
focus volledig op de ontwikkeling van nieuwe rassen en de opkweek van uitgangsmateriaal van anthu-
rium, bougainvillea en heliconia. De klantwens staat voorop. Sinds 1 januari 2016 zijn die klanten alleen 
kwekers. 

Pieter Jan Vreugdenhil is één van de twee teeltvertegenwoordigers 
voor de klanten van RijnPlant, naast Martin van Noort. Hij werkt 
intensief samen met de twee teeltmanagers op de 12 ha grote 
locatie Hofzichtlaan in De Lier. Samen met collega’s Paul Jansen en 
Leon van Rijn volgde hij in 2015 de cursus Het Nieuwe Telen.

De cursus
“We hebben in twaalf maanden tijd gerichte stappen gezet”, zo kijkt 
Pieter Jan terug. Via de vakmedia werd hij geattendeerd op de 
cursus Het Nieuwe Telen, die door Kas als Energiebron wordt 
georganiseerd. “Met de nieuwe inzichten zijn we actief aan de slag 
gegaan”, stelt Vreugdenhil. “Het is uiteraard niet zo dat je alles 
1-op-1 op je bedrijf kunt toepassen, maar je luistert, overlegt, 
denkt na en past toe. Resultaten bij diverse gewassen passeren de 
revue. Niet specifiek gericht op potanthuriums, maar in meerdere 
opzichten nuttig en toepasbaar. Dat geldt ook voor de ervaringen 
van telers met buitenluchtaanzuiging. Daar beschikken wij 
weliswaar niet over, maar de theorie daarachter absorberen we 
uiteraard wel.”
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‘ SCHERM OP TIJD DICHT EN GOED BEOORDELEN WANNEER HET 
WEER OPEN KAN, DAT HEEFT ONS VEEL GEBRACHT’

Qua teelt zit RijnPlant Breeding al op een hoog niveau, maar het 
steeds een beetje beter doen zit inmiddels in de genen van de 
verantwoordelijke teeltmensen.

De toepassing
Sturen op cijfers en met minder energie beter presteren, dat is de 
basis van de win-win situatie die is nagestreefd. “De belangrijkste 
verschillen? We zijn meer gaan schermen en tevens meer gaan 
belichten. Dat alles om een zo homogeen mogelijk teeltklimaat te 
realiseren. Hoe gelijkmatiger de omstandigheden in de kas, hoe 
beter de productie van de jonge planten en hoe beter de 
beworteling van de stekken.” Toepassing van de nieuwe kennis 
resulteerde in een andere manier naar de teelt kijken. “Erg leuk en 
belangrijk om te zien dat je met kleine, kosteloze aanpassingen 
veel kunt bereiken.” Die aanpassingen gaan voortdurend door. “We 
hebben immers te maken met een levend product en met 
voortdurend wijzigende weersomstandigheden die van invloed zijn 
op het klimaat in de kas.” Denken vanuit de plant, is de nieuwe 

leidraad bij RijnPlant; het omzetten van de theorie van Het Nieuwe 
Telen naar gerichte actie. Hij heeft met name veel opgestoken van 
de les over uitstraling. “Het scherm op tijd dicht en zorgvuldig 
beoordelen wanneer het ’s ochtends weer open kan, dat heeft ons 
veel gebracht. We zagen het enerzijds terug in de groei van het 
gewas en anderzijds in de besparing op energie.”
Op diverse plaatsen in de kassen van RijnPlant is naast een dubbel 
scherm ook een plastic scherm te zien, met om de 10 cm een 
gaatje voor de vochtafvoer. “Bij een tropische plant als de 
potanthurium is het belangrijk om een vochtig klimaat te creëren, 
maar anderzijds om kouval te voorkomen. We proberen het 
natuurlijke teeltklimaat zo goed mogelijk na te bootsen. Bovendien 
besparen we met het extra plastic scherm fors op het gasverbruik.”

De verwachtingen
Hoe minder schommelingen in de kas, hoe gemakkelijker de teelt 
gaat, zo is de ervaring. “Dat geeft op termijn wellicht ook 
teeltversnelling en dat is een economische winst. Daarbij moeten 
we wel in gedachten houden dat we werken met honderden 
soorten in de kas. Bij het ene ras zijn de effecten nu eenmaal groter 
dan bij het andere.”
In het streven naar maatwerk zijn cijfers en grafieken de essentiële 
stuurmogelijkheden voor de teeltmanagers. “Data geven 
belangrijke informatie voor dat moment, maar ook voor de 
toekomst.” Meetboxen en PAR-sensoren zijn de hulpmiddelen 
waarover zij kunnen beschikken. “We hebben veel geleerd over het 
werken met absoluut vocht (AV), voor het beoordelen van de 
vochtbalans van de kas; kan de plant wel verdampen op het juiste 
moment, kan hij zijn vocht wel kwijt. Ik moet toegeven, dat facet is 
lange tijd onderbelicht gebleven op ons bedrijf.”

Profiel RijnPlant
Bedrijf: RijnPlant Breeding, www.rijnplant.nl
Eigenaar: Dümmen Orange
Teeltspecialist: Pieter Jan Vreugdenhil, Martin van Noort, 
 Paul Jansen en Leon van Rijn
Visie:  We willen geen concessie doen aan de 

kwaliteit. Denken vanuit de plant is de 
intensieve, maar enige manier om klanten 
over de hele wereld de juiste, gevraagde 
kwaliteit te kunnen leveren.

Locatie: De Lier
Omvang: 12 ha
Gewas: Anthurium, Bougainvillea en Heliconia

Lees meer over HNT op www.kasalsenergiebron.nl/
besparen/het-nieuwe-telen

Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland 
en het ministerie van Economische Zaken
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