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Nick Boelen is per 1 maart bij 
de Van der Knaap Groep in 
dienst getreden als Area Sales 
Manager. Binnen het export-
team is Nick verantwoordelijk 
voor de verkoop van de produc-
ten van de Van der Knaap Groep 
in Noord- en Zuid-Amerika. 
 
Nick heeft al ruime ervaring binnen 
de tuinbouw. “Bij mijn vorige werk-
gevers lag mijn werkterrein binnen 
de Benelux. Het is altijd een wens 
van me geweest om mijn werk 
internationaal te mogen doen en 
deze kans wordt mij nu geboden 
door de Van der Knaap Groep.” 
 
 
 
 

 
“De afgelopen jaren is er een mooi 
netwerk aan klanten opgebouwd 
in de regio Noord- en Zuid-
Amerika en nu is aan mij de taak 
om dit verder uit te breiden.” 
 
“Inmiddels ben ik twee maanden 
aan de slag, en heb ik al ver-
schillende (potentiële) klanten en 
vertegenwoordigers van Van der 
Knaap in diverse delen van de 
wereld mogen ontmoeten. Ik kijk 
ernaar uit om de mooie producten 
die Van der Knaap heeft te bieden 
verder te verspreiden in de we-
reld.” 
 
 
 
 
 

 
Contact 
Wilt u contact opnemen met Nick? 

Dat kan via +31 (0)174 525050 of 
nick@vanderknaap.info.
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Nieuw gezicht bij Van der Knaap 

Nick Boelen

Coco Discs worden al vele jaren 
gebruikt in de professionele 
teelt. De discs geven precies 
die hoeveelheid substraat die 
nodig is om de kweekpot te vul-
len en hebben de juiste fysische 
en chemische samenstelling.

Voorheen werd bij groene ‘doe-
het-zelfconcepten’ meestal een 
zakje met potgrond meegeleverd. 
Aan die zakjes met grond zaten 

echter enkele nadelen. Zo was de 
samenstelling van de grond niet 
altijd geschikt voor de plantjes die 
er in opgekweekt moesten wor-
den, en ontstond vaak schimmel-
vorming in de vochtige grond. Er 
was ook een praktisch bezwaar: 
de grond die werd meegeleverd 
paste maar net in de verpakking. 
Hierdoor was er geen extra ruimte 
voor bijvoorbeeld een zakje zaad 
of een instructieboekje.

Met Coco Discs is hiervoor dus 
een fantastische oplossing ge-
komen. De schijf past goed in de 
pot, is droog en kan dus mak-
kelijk verpakt worden samen met 
andere producten. Ook zijn de 
discs lange tijd houdbaar, waar-
door verpakkers al vroeg kunnen 
beginnen met de verwerking. 
Dit is vooral van belang bij grote 
aantallen.

Van der Knaap Groep kan Coco 
Discs in vele maten leveren; met 
een diameter van 3 tot 20 cm. 
Door de verschillende diameters is 
voor bijna elke pot een passende 
schijf beschikbaar. Voor de con-
sument worden meststoffen aan 
de kokospotgrond toegevoegd, 
waardoor de plantjes de eerste 
weken goed doorkomen. Dat 
kokossubstraat ook nog een zeer 
duurzaam product is, is daarbij 
een aanvullend argument om retai-
lers te overtuigen om Coco Discs 
te gebruiken in de concepten.

Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Van der Knaap 
Retail, via +31 (0)174 525050.

Coco Discs in retailconcepten

Nieuw gezicht bij Van der Knaap
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Selectie 
Door veredelaars en leveranciers 
van bollen zijn hierin al verschil-
lende stappen gezet. Zij kijken in 
het voortraject niet alleen naar 
uiterlijke kenmerken, maar hebben 
van bolkwaliteit en houdbaarheid 
ook belangrijke selectiecriteria 
gemaakt. Bij de bollenkwekers 
ontstaat steeds meer het besef 
dat juiste bewaring een belang-
rijk onderdeel uitmaakt van een 
gezonde bol die geschikt is voor 
uitplanten in een vervolgteelt. Een 
degelijke basis maakt het voor de-
gene die afkweekt makkelijker om 
er een succes van te maken. 
 
Stuurbaar substraat 
In testcentrum ‘de Kas’ van Van 
der Knaap heeft de afdeling 
Research & Development de laat-
ste jaren intensief onderzoek ge-
daan naar de juiste substraatkeuze 
voor de Callateelt. Naar aanleiding 
van de resultaten van de diverse 
onderzoeken, zijn we met praktijk-
proeven gestart om de substraten 
nog beter af te stemmen bij onze 
bestaande en nieuwe klanten. Dit 
heeft geresulteerd in een stuur-
baar substraat. Dit is met name in 
de Callateelt belangrijk, om uitval 

te voorkomen en plantontwikkeling 
te kunnen optimaliseren. 
 
Een stuurbaar substraat is een 
substraat waar met teeltmaatrege-
len invloed op kan worden uitge-

oefend. Behoud van een goede 
luchtige structuur, een goede 
waterverdeling, snelle opname 
van water en een gematigde 
watervasthoudendheid zijn hierbij 
belangrijke parameters. Wanneer 
deze factoren onder controle zijn, 
kan uitval sterk worden geredu-
ceerd. 
 
Potten- en snijteelt 
De basiseisen voor het substraat 
zijn voor zowel de pottenteelt als 
de snijteelt in aanvang nagenoeg 
gelijk. Het substraat moet mak-
kelijk vocht op kunnen nemen, 
mag niet te nat blijven en voert 
bij overmaat het vocht ook weer 
makkelijk af. Dit zorgt voor een ge-
zonde beworteling zonder uitval in 
elk jaargetijde. Verdere eisen zijn 
voor beide teelten verschillend. 
Zo zijn voor de snijteelt lengte 
en steeldikte belangrijk, dus zijn 
toediening van vocht en voeding 
noodzakelijk. Overmaat van vocht 

is niet gewenst, maar een ruime 
vochttoediening moet mogelijk 
zijn. In de pottenteelt daarentegen 
mag het gewas niet te lang wor-
den. Het kan dus droger worden 
opgekweekt, waarbij afsterven 
van de bloem door te droog 
kweken voorkomen moet worden. 
Daarnaast blijft het belangrijk dat 
de houdbaarheid in de keten niet 
uit het oog verloren wordt. Het 
substraat moet over een voldoen-
de grote vochtbuffer beschikken. 
 
Kokos 
De specifieke eigenschappen van 
kokos in het mengsel maken ook 
in de Callateelt het verschil. De 
juiste combinatie van de diverse 
grondstoffen zorgt in de teelt voor 
een betere doorworteling van de 
gehele potkluit of bak. Voordeel 
hiervan is dat minder wortels aan 
de buitenkant van de pot of bak 
aanwezig zijn. Klimaatinvloeden op 
de buitenzijde van pot of bak heb-
ben een negatieve invloed op de 
wortels; een goede doorworteling 
door de gehele kluit maakt een 
plant minder kwetsbaar. 
 
Neem voor meer informatie con-
tact op met Theo Bouwman, via 
+31 (0)174 525050.

Wortelgestel op Calla

Calla snijteelt

De Callateelt kenmerkt zich door een groot assortiment met een grote diversiteit aan cultivars met 
elk hun eigen specifieke eigenschappen. Daarnaast heb je te maken met de diverse herkomsten 
van de bollen en de kwaliteit ervan. In zowel de pottenteelt als de snijteelt wordt met verschillende 
teeltsystemen en teeltmethodieken gewerkt. Al met al een hele uitdaging om hier in de afkweek een 
succes van te maken.

Wortelgestel op Calla

Stuurbaar substraat voor Calla
Pottenteelt en snijteelt
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Eigenschappen van kokos 
Alle kokosproducten hebben 
als eigenschap dat ze gemak-
kelijk water opnemen. Om die 
reden wordt kokosgruis ingezet 
in potgrondmengsels voor teelten 

waarbij wat droger wordt geteeld. 
Onder teeltomstandigheden 
waarbij makkelijk droge plekken 
ontstaan kan kokosgruis de oplos-
sing bieden. 
 
Perkplantenteelt 
Eén van de teelten waarbij Knaap 
Basic (kokosgruis) van toegevoeg-
de waarde kan zijn, is bijvoorbeeld 
in de perkplantenteelt. Zeker het 
oppotten aan het eind van het jaar, 
waarbij de potten overwinteren 
en langere tijd ‘zo droog mogelijk 
gehouden worden’, kan wel eens 
leiden tot ongelijkheid. Als deze 
ongelijkheid er eenmaal is dan is 
dit erg lastig weer gelijk te trekken. 
Zeker in de lichtarme winterperi-
ode en het vroege voorjaar wan-
neer minder frequent water wordt 
gegeven, drogen de potten snel in. 
Potten die relatief vochtiger blijven 
pakken het water gemakkelijker op 
en blijven beter op het gewenste 
vochtniveau. Drogere potten heb-

ben hier veel meer moeite mee; 
ze nemen onvoldoende water op 
waardoor de verschillen tussen 
droog en nat steeds groter wor-
den. In deze, maar ook in vele 
andere vergelijkbare situaties, 
kan de toevoeging van kokos de 
oplossing zijn. 
 
WOK-analyse 
Om dit te illustreren hebben we 
twee mengsels bij een extern 
laboratorium aangeboden en de 
Water Opname Karakteristiek 
(WOK) laten bepalen. De WOK-
analyse is een gestandaardi-
seerde analysemethode om de 
herbevochtiging te bepalen. De 
potgrond wordt teruggedroogd, 
vervolgens op een dun laagje 
water gezet en dan wordt gemeten 
hoe snel het water door de pot-
grond wordt opgenomen. 
 
De WOK-analyse werd uitgevoerd 
op twee potgrondmengels voor de 
perkplantenteelt. Mengsel 1 is een 
‘traditioneel’ perkplantenmengsel. 
Mengsel 2 is hetzelfde mengsel, 

waarbij een klein deel veen werd 
vervangen door Knaap Basic. 
Hierbij wordt zichtbaar (zie tabel 
en grafiek) dat de totale waterop-
name gelijk blijft: 74% bij mengsel 
1 en 73% bij mengsel 2. Het 50% 
moment, wat aangeeft in hoeveel 
minuten 50% van het vochtgehalte 
is opgenomen, ligt echter enorm 
uit elkaar. Bij mengsel 1 duurt dit 
39 minuten, terwijl dit bij meng-
sel 2 slechts 7 minuten duurt. 
Mengsel 2 heeft na 15 minuten 
een vochtgehalte van 64% bereikt, 
dit is 90% van het totale vochtge-
halte. Bij Mengsel 1, het traditio-
nele perkplantenmengsel, duurt dit 
60 tot 90 minuten. 
 
Het oppakken van water gaat 
gewoonweg een stuk sneller bij 
een mengsel met een deel kokos. 
Droge potten zullen water opne-
men, en het uit elkaar groeien van 
droge en natte potten zal enorm 
verminderen of zelfs opgelost 
zijn. Een kleine gietbeurt is dan al 
genoeg om de potten vochtig te 
krijgen.

Bij Van der Knaap gebruiken we al vele jaren diverse kokosproducten. Bijvoorbeeld Knaap Profit 
Extra, de grove kokosbrokjes die zorgen voor structuur en stabiliteit in de potgrond. Of Coco 
Crunch, korte kokosvezel die zorgt voor een goede waterverdeling en bij overmaat voor een goede 
ontwatering van de pot. En Knaap Basic, het kokosgruis van Van der Knaap met een hoge luchtcijfer 
dat voor vele toepassingen kan worden gebruikt.
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Proef met perkplanten

Tabel en grafiek WOK-analyse mengsel 1 en mengsel 2

De natuurlijke herbevochtiger
Kokos 
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AGENDA 2015

Van 22 tot en met 24 april 
jl. vond in Shanghai de 17e 
Hortiflorexpo IPM plaats. 
De Van der Knaap Groep presen-
teerde zich uitgebreid in de stand 
van onze distributeur DGSTAR uit 
Guangzhou. DGSTAR verzorgt de 
distributie voor Van der Knaap in 
het zuiden van China en neemt 
voornamelijk kokosblokken af van 
onze productielocaties in India. De 
provincies Guangzhou en Fujian in 
het zuidoosten van China vormen 
de voornaamste productieregio 
voor potplanten, terwijl de zuid-
westelijke provincie Yunnan de 
belangrijkste productieregio voor 
sierteelt is. Samen met DGSTAR 
zien wij voldoende mogelijkheden 
om ons marktaandeel in de kokos 
verder uit te bouwen. Wij onder-
scheiden ons met een fysisch 
hoogwaardiger product in ver-

gelijking met andere aanbieders 
en dit wordt door de gebruikers 
opgemerkt en gewaardeerd. 
Tevens zijn er mogelijkheden om 
in het zuiden meer Van der Knaap-
producten te introduceren. Daarbij 
valt te denken aan plantpluggen 
en hoogwaardige substraten voor 
specifieke toepassingen in com-
binatie met een goede advisering 
en aftersales. De meer noordelijk 
gelegen provincie Shandong is 

het belangrijkste productiegebied 
voor groente en fruit, gevolgd door 
de provincies Hebei en Henan. In 
deze regio’s ziet de Van der Knaap 
Groep goede kansen voor met 
name de Forteco kokosmatten 
als onderdeel van een nieuw te 
introduceren teeltconcept. Actueel 
in de Chinese markt zijn de sterke 
groei van de binnenlandse vraag 
naar een betere kwaliteit en 
veiligheid, een groeiende vraag 
naar verpakt voedsel en verdere 
ontwikkeling van de export. Om 
dit mogelijk te maken zijn verbete-
ringen nodig in variëteiten, teelt-
technieken, ketenmanagement, 
logistiek en voedselverwerking. 
 
Op het gebied van teelttechniek 
is Van der Knaap ervan overtuigd 
met het productassortiment van 
Forteco in combinatie met profes-

sionele begeleiding en aftersales 
een passend concept te kunnen 
aanbieden. Tijdens de beurs zijn er 
contacten gelegd met partijen om 
in deze regio’s verdere stappen te 
kunnen zetten. 
 
De beursdeelname werd als zeer 
positief ervaren en er liggen voor 
de Van der Knaap Groep grote 
uitdagingen in de Chinese markt 
voor sierteelt en groenteteelt.

CULTIVATE '15 
Zaterdag 11 t/m 
dinsdag 14 juli 
Tijdens Cultivate ’15 in 
Columbus, Ohio, Verenigde 
Staten vind je de Van der Knaap 
Groep op standnummer 1311. 
 
 
 
AARDBEIENDEMODAG 
Vrijdag 4 september 
De zevende editie van de 
Aardbeiendemodag vindt op 4 
september plaats bij maatschap 
Vermeeren in Rijsbergen. Van 
der Knaap Groep is erbij. 
 
 
 
FOUR OAKS 
Dinsdag 8 t/m 
woensdag 9 september 
Dit jaar staan we voor het eerst 
met een eigen stand op de Four 
Oaks Trade Show in Groot-
Brittannië. Je vindt ons op 
standnummer C88. 
 
 
 
GROOTGROENPLUS 
Woensdag 30 september t/m 
vrijdag 2 oktober 
Van der Knaap Groep staat 
ook dit jaar op deze internatio-
nale boomkwekerijvakbeurs in 
Zundert. 
 
 
 
GROSOUTH 
Woensdag 11 november 2015 
Evenals vorig jaar staan we dit 
jaar op tuinbouwbeurs Grosouth, 
die dit jaar plaatsvindt bij 
Roundstone Nurseries in Groot-
Brittannië. 

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

Stand Van der Knaap Groep op Hortiflorexpo 2015

Hortiflorexpo IPM in Shanghai
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