

Leen van Velden over de nieuwe Priva Compass
“Hier had ik direct een heel goed gevoel bij.”

Hij geeft het eerlijk toe: “Als teler kun je niet zonder een klimaatcomputer, maar ik beschouw het
vooral als een noodzakelijk kwaad.” Leen van Velden uit ’s-Gravenzande teelt diverse
seizoensbloemen, variërend van pluischrysanten tot ranonkels. Om klimaat en watergift in de vier
afdelingen van zijn specialistische teeltbedrijf nauwkeurig te regelen, beschikt hij sinds maart van dit jaar
over de nieuwe Priva Compass. “Een gebruiksvriendelijke computer die prima past bij mijn bedrijf.”

Zijn eerste Priva computer schafte Van Velden aan in 2000. “Omdat ik beschik over vier afdelingen,
waar vaak verschillende gewassen staan, kon ik niet anders dan een zeer uitgebreide computer
aanschaffen. Die versie was echter te gecompliceerd voor mij; ik ben nu eenmaal geen nerd, teel niet op
substraat en heb geen WKK. Veel functies waren derhalve overbodig voor mij. Wat digitale kennis
betreft zijn mijn kinderen me al ruimschoots gepasseerd”, zegt de bloementeler lachend.
Hij teelt momenteel hoofdzakelijk pluischrysanten, maar dat kan volgend jaar anders zijn. “Trips en het
wegvallen van noodzakelijke middelen maken de teelt van chrysanten er niet eenvoudiger op. Dus we
gaan eens rustig nadenken welke snijbloemen volgend jaar in ons teeltprogramma komen.” Dat zijn in
ieder geval ranonkels, die komende maanden voor het eerst onder groeilicht worden geteeld met als
doel de oogst enkele maanden te vervroegen.

Betaalbare en gebruiksvriendelijke procescomputer maakt een teler van snijbloemen blij - Leen van Velden, Nederland

Wensenlijstje
Wat Van Velden van een teeltcomputer vraagt is terug te brengen tot een eenvoudig lijstje. “Lucht open
of dicht, aansturen van de kachel, watergift en sinds kort een stukje belichting; meer heb ik feitelijk niet
nodig.” Toen Dirk Prins van Priva de nieuwe Compass bij hem introduceerde, had de teler slechts
weinig bedenktijd nodig. “Ik pas precies in het profiel waarop Priva zich met deze computer richt, zowel
in binnen- als buitenland, en andersom sluit de Compass naadloos aan bij mijn genoemde wensenlijstje.”
De verwachtingen zijn de eerste zes maanden volledig waargemaakt. “De computer is zeer
gebruiksvriendelijk en brengt vooral heel veel rust in het bedrijf. Alles is bovendien op afstand te
regelen. Vanaf een vakantieadres in Griekenland je gietbeurten instellen, dat is voor mij erg bijzonder
én gemakkelijk.”
Directer werken
Als belangrijk pluspunt noemt hij verder de nauwkeurige watergift. “Doseren in liters inplaats van in
minuten is een stuk zekerder. Grote meerwaarde is bovendien dat alle functies veel directer werken;
instellen is reageren. Het werkt zoals je wilt, eenvoudig in te stellen vanwege de diverse overzichtelijke
schermen.”
Terugkijkend noemt Leen van Velden het best bijzonder dat hij zo snel ‘ja’ zei tegen de overstap naar
Compass. “Ik ben vaak best wat afwachtend op gebied van veranderingen en vooral op gebied van
automatisering. De computer was zo nieuw, dat ik geen kans had om eerst bij collega-telers te gaan
kijken. Het verhaal heeft me echter overtuigd; ik had er direct een goed gevoel bij. Als binnenkort ook
de app beschikbaar is, wordt het gebruiksgemak verder vergroot en ben ik helemaal tevreden.”
Optimale regeling van processen
De Priva Compass procescomputer is ontwikkeld vanuit de visie dat een computer zowel irrigatie,
klimaat en licht en CO2 moet kunnen regelen. De computer bestaat uit kleine, flexibele hardware en
software modules en heeft een zeer gebruiksvriendelijke bediening. Hiermee kunnen telers elk moment
van de dag hun proces monitoren. Priva Compass is met zijn betaalbare hypermoderne techniek uniek in
de markt. Met het ingebouwde wifinetwerk kan de computer vanaf elk apparaat worden bediend, waar
en wanneer de teler maar wil.
De computer is in te zetten in verschillende teelten zoals: groenten, fruit, potplanten en sierteeld en is
beschikbaar in twee basisvarianten: Priva Compass 2S en Priva Compass 4S. Afhankelijk van het
benodigde aantal metingen en sturingen kiest de teler de meest geschikte variant voor zijn situatie. Met

de compacte computer richt Priva zich niet alleen op de kleinere en middelgrote teeltbedrijven in
Nederland – zoals het bedrijf van Leen van Velden – maar ook op ondernemers in nieuwe teeltgebieden
over de hele wereld.
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