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Groot nieuws! Op de GreenTech 
die van 10 tot 12 juni plaats-
vindt in de RAI in Amsterdam, 
presenteert de Van der Knaap 
Groep een nieuw product. 
Nieuwsgierig? Je vindt ons op 
standnummer 10.206.

Van der Knaap heeft een 
viertal substraten voor de 
Professionele Biologische 
Tuinbouw ontwikkeld die vol-
doen aan de eisen van en zijn 
aangemeld bij BIO Austria. 
 
Deze mengsels zijn niet alleen in 
Oostenrijk verkrijgbaar, maar zul-
len ook elders in Europa, waaron-
der in Nederland, worden gele-
verd. Om aan de eisen van BIO 
Austria te kunnen voldoen, mogen 
de substraten geen chemische 
meststoffen bevatten. Daarnaast 
moeten de bio substraten in 
Oostenrijk een bepaald percen-
tage veenvervangers bevatten, en 
maximaal 65% veen. 
 
 

De substraten zijn geheel of ge-
deeltelijk samengesteld uit veen- 
vervangende grondstoffen zoals 
gecertificeerde RHP compost. 
De bio substraten zijn bemest 
met een biologische meststof die 
voor 100% op organische basis is 
samengesteld. 
 
Toepassingen 
We hebben substraten voor de 
volgende toepassingen: 
•	BIO	Perspot	Substraat 
•	BIO	Potplanten	Substraat 
 100% veenvrij 
•	BIO	Potplanten	Substraat 
 en	Kruiden	Substraat 
•	BIO	Tray	en	Zaai	Substraat 
 
 
 

Meer informatie? 
Wil je meer weten over de bio 
substraten van de Van der Knaap 

Groep? Neem dan contact op met 
onze	afdeling	Sales,	tel.	0174-
525050.
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Brabant Plant 
Brabant Plant is een 12 ha groot 
opkweekbedrijf van warme groen-
teplanten, koude groenteplanten 
en bloemen. Vanuit de vestiging in 
Haarsteeg worden klanten in bin-
nen- en buitenland beleverd. 
 
De vraag van de klant is de basis 
voor de producten van Brabant 
Plant. Van een standaard product 
is dan ook al lang geen sprake 
meer. Het gaat om maatwerk in 
de breedste zin van het woord. 
Brabant Plant houdt zich bezig 
met allerlei uitvoeringen, diverse 
substraten, verlengde opkweek 
etc. 
 
Opkweek op kokos 
Paul Jochems van Brabant Plant 
legt uit waarom zij op Propagation 
Cubes zijn gaan opkweken. “De 
ontwikkeling van kokos als sub-
straat in de opkweek van warme 
groenteplanten hebben we de 
laatste jaren op de voet gevolgd. 
Maar een betrouwbaar, consistent 
product was eigenlijk niet beschik-

baar. Inmiddels is kokos kwalitatief 
op het niveau gekomen dat ook 
wij als plantenkweker het zonder 
grote aanpassingen kunnen ge-
bruiken en verwerken.” 
 
“Het afgelopen jaar hebben we 
aan elkaar ruimschoots ervaring 
opgedaan met de Propagation 
Cube van Van der Knaap-Forteco. 
We hebben een aantal proeven 
opgezet om uit te vinden of, en zo 
ja welke, aanpassingen er zouden 
moeten zijn op ons standaard 
teeltschema.” 
 
De bevindingen waren positief. 
Qua teelt bleken de verschillen 
niet groot te zijn. “We hadden wel 
verwachtingen over het kokos-
substraat. Bijvoorbeeld dat het ve-
getatiever zou zijn dan steenwol.” 
Dit bleek echter niet het geval. “De 
basis voor ons eindproduct, de 
plant, is niet het substraat eronder, 
maar de plant die erop staat. Naar 
aanleiding van de plant kijken we 
welke strategie we moeten hante-
ren om de ontwikkeling te sturen. 

Je moet kunnen sturen met het 
vochtgehalte in de pot om de plant 
voldoende generatief te krijgen. En 
kokos laat zich prima sturen.” 
 
Aanpassingen 
Bij de automatische verwerking 
van de Propagation Cubes liep 
Brabant Plant wel tegen wat 
vraagtekens aan. Paul Jochems 
legt uit: “De huidige automatise-
ring is afgestemd op het werken 
met steenwol. Denk hierbij aan 
het uitrijden, oppakken etc. Kokos 
automatisch verwerken is niet 
hetzelfde als steenwol, maar met 
kleine aanpassingen kwamen we 
een heel eind in de buurt.” 
 
Niet het hele proces verliep direct 
vlekkeloos. “Wat een nadeel is 
voor de plantenkweker bij het ge-
bruik van kokos is het stokken. Dat 
valt tegen. Dat kost meer tijd dan 
bij steenwol het geval is.” 
 
Samen	met	de	plantenkwekers	
zijn de verbeterpunten inmiddels 
geëvalueerd. Eén van die punten 
is bijvoorbeeld het verwijderen 
van de hoezen aan het einde van 
de teelt. Paul Jochems: “Als die 
nodige verbeteringen nog door-
gevoerd worden, kan het voordeel 
voor de teler groter worden, en zal 
het gebruik van kokospotten in de 
opkweek gaan toenemen.” Bart 
’t Hoen van Forteco legt uit: “Alle 
verbeterpunten worden verwerkt 
voor de Propagation Cubes voor 
aanvang van het nieuwe opkweek-
seizoen. We blijven het product 
dus optimaliseren.” 
 
Meer informatie 
Wilt u meer informatie? Neem dan 
contact op met Bart ’t Hoen, via 
bartthoen@vanderknaap.info.

Van der Knaap-Forteco begon zes jaar geleden met de ontwikkeling van een opkweekblok op basis 
van kokos; de Propagation Cube. Niet alleen omdat wij ervan zijn overtuigd dat je op kokos heel goed 
kunt opkweken, maar omdat er steeds meer vraag naar was van telers die al op kokos(matten) telen. 
De automatisering van kokosblokken bleek een uitdaging, omdat machines zijn ontwikkeld voor de 
verwerking van steenwolblokken. Inmiddels zijn er echter al een flink aantal plantenkwekers die 
opkweken op Propagation Cubes, waaronder Brabant Plant.

Opkweek op Propagation Cubes

Opkweek op Propagation Cubes
Bij de plantenkweker
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KOS 
De insteek van het Knaap 
Orchideeën	Substraat	(KOS)	was	
om een alternatief substraat te 
produceren voor de orchideeën-
teelt zonder barkproducten. 
 

Tijdens	de	verschillende	proeven	
is onder andere gekeken wat de 
effecten van verschillende sub-
straten waren op bladkleur, wortel-
gestel, aantal bloemstengels, etc. 
Door zelf Phalaenopsis en andere 
orchideeën in ‘de Kas’ te kweken, 
is veel inzicht verkregen in de 
behoefte van de plant. 
 
KOS 073 
Niet	alleen	in	‘de	Kas’	zijn	de	KOS-
substraten getest, ook in praktijk-
proeven bij verschillende kwekers. 
De kwekers gaven aan dat in de 
proef het ontwikkelde kokos-
substraat	(KOS)	snel	afdroogt	en	
een andere gietstrategie vraagt 
die moeilijk is in te passen in de 
huidige teelt. Daarom is een nieuw 
orchideeënsubstraat ontwikkeld; 
KOS 073. Dit substraat is opge-
bouwd uit zowel bark als kokos. 
 
 
 

RHP Bark 
Sinds	begin	2014	voert	Van	der	
Knaap een nieuwe grondstof, RHP 
Bark. RHP Bark is gestoomde 
bark van Pinus Pinaster. Voor de 
maatvoering van de bark is in 
eerste instantie gekeken naar de 
behoefte van de markt en eigen 
ervaringen binnen de orchideeën-
teelt. 
 
Eigenschappen 
Voor	KOS	073	is	het	belangrijk	
dat de afdroging in lijn is met 
de bestaande substraten, zodat 
inpassing soepel verloopt. Het is 
belangrijk dat het substraat snel 
genoeg afdroogt, maar dat het 
vocht wel vier dagen beschikbaar 
blijft	voor	de	plant.	Het	KOS-
barkconcept voldoet aan de eisen 
van de markt, maar de teeltom-
standigheden en de kweker zijn 
bepalend voor de samenstelling 
van het substraat, die zo nodig 
aangepast kan worden. 
 
De bark zorgt voor het skelet en 
de kokos voor de waterverdeling, 
 

voedingsbuffer en capillaire 
werking in de pot. Met eigen 
kokosfracties kan Van der Knaap 
inspelen op het gietregime van de 
klant, en de snelheid van afdrogen 
bepalen. De toevoeging van kokos 
zorgt voor stuurbaarheid aan het 
substraat! 
 
Doorontwikkelen 
Op dit moment wordt het sub-
straat bij diverse kwekers gele-
verd. In overleg met hen blijven we 
het substraat doorontwikkelen. 
Ook op het gebied van verpak-
king	en	aflevering	van	het	KOS-
substraat werkt Van der Knaap 
hard aan een innovatieve oplos-
sing. 
 
Meer informatie 
Wilt u meer informatie ontvangen 
over het nieuwe orchideeënsub-
straat van Van der Knaap? Neem 
dan contact op met de afdeling 
Sales	op	telefoonnummer	0174-
525050.

In 2009 is de Van der Knaap Groep begonnen met het ontwikkelen van een orchideeënsubstraat. 
Tijdens proeven in eigen proefcentrum ‘de Kas’ werd aangetoond dat het Knaap Orchideeën 
Substraat (KOS) een zeer goed alternatief is voor het traditionele barkmengsel. Inmiddels is er een 
nieuw KOS-substraat ontwikkeld: KOS 073.
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Wortelgestel op KOS 073

Phalaenopsis

Knaap Orchideeën Substraat met bark
KOS 073
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AGENDA 2014

De Van der Knaap Groep steunt 
het Responsibly Produced Peat 
initiatief; een Europees onaf-
hankelijk certificeringsysteem 
voor veenproducenten die veen 
op een verantwoorde manier 
winnen. 
 
Jaarlijks is het Europese verbruik 
van growing media meer dan 
30	miljoen	m3. Veen is met haar 
eigenschappen een belangrijke 
grondstof voor de toepassing in 
groeimedia; jaarlijks wordt zo’n 
25 miljoen m3 veen gebruikt. 
Veenproducenten, gebruikers en 
milieuorganisaties werken hierin 
samen, omdat zij het belangrijk 
vinden om op een aantoonbare 
verantwoordelijke en transparante 
manier veen te winnen. 
 
RPP is het resultaat van de 

samenwerking tussen de organi-
saties	EPAGMA,	IPS,	IVG	en	VPN. 
 
Wat houdt RPP in? 
Door RPP gecertificeerde veen-
producenten tonen aan dat door 
hen gewonnen en/of geprodu-
ceerd veen is gefabriceerd vol-
gens de ‘Principes & Criteria’ van 
RPP. 
 
 

Dit betekent onder andere: 
•	Veenwinning	in	onaangetaste	
natuurgebieden met hoge ecologi-
sche waarde is uitgesloten. 
•	Na	vervening	volgt	een	herstel-
plan, met prioriteit op biodiversiteit 
en nieuwe veengroei. 
•	Win-win	situatie	voor	de	natuur	
en de veenindustrie door veenwin-
ning in reeds ontwaterde veenge-
bieden. 
 
Inmiddels	hebben	ruim	30	be-
langrijke veenproducenten aan-
gegeven	het	certificeringsysteem	
van RPP te willen gebruiken. Dit is 
alleen mogelijk als zij aantoonbaar 
voldoen aan de criteria van RPP. 
 
Een onafhankelijk certificeer-
der voert de controles uit bij de 
veenproducenten. Dit jaar wordt 
het	certificeringsysteem	op	acht	

testlocaties getoetst. De testlo-
caties zijn in Duitsland, Litouwen, 
Letland,	Estland,	Finland,	Zweden,	
Engeland en Ierland. De verwach-
ting	is	dat	eind	2014	de	eerste	
certificaten worden uitgereikt. 
 
Meer informatie 
Kijk voor meer informatie op www.
responsiblyproducedpeat.org. 

GREENTECH 
Dinsdag 10 t/m 
donderdag 12 juni 
Amsterdam 
In de RAI vindt dit jaar voor het 
eerst	de	GreenTech	plaats.	De	
Van der Knaap Groep is erbij: in 
hal 10, stand 10.206. 
 
 
CULTIVATE ‘14 
Zaterdag 12 t/m 
dinsdag 15 juli 
Columbus, Ohio, VS 
Dit	jaar	vindt	de	OFA	Short	
Course plaats onder de naam 
Cultivate	’14.	Van	der	Knaap	is	
erbij; op standnummer 1311. 
 
 
FRUIT FOCUS 
Woensdag 23 juli 
Kent, Groot-Brittannië 
Voor het eerst staan we dit jaar 
op de Fruit Focus in Engeland. 
 
 
PLANTARIUM 
Woensdag 27 t/m 
zaterdag 30 augustus 
Hazerswoude-Dorp 
In augustus zal de Van der 
Knaap Groep te vinden zijn op 
de internationale boomkwekerij-
vakbeurs Plantarium. 
 
 
AARDBEIENDEMODAG 
Vrijdag 5 september 
St. Oedenrode
Ook dit jaar staan we op de 
Aardbeiendag	in	St.	Oedenrode. 
 
 
AGRO EXPOALIMENTARIA 
Dinsdag 11 t/m 
vrijdag 14 november 
Irapuato, Mexico 
Op de Agro Expoalimentaria 
zijn we dit jaar in het Holland 
Paviljoen te vinden.

Wilt u nadere informatie over onderwerpen in onze nieuwsbrief dan kunt u 
contact opnemen met de afdeling Public Relations: telefoon 0174-296606.

Veen is een belangrijke grondstof voor groeimedia.

Verantwoord veen


