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Op tuinbouwvakbeurs IPM in 
Essen, Duitsland, presenteert 
de Van der Knaap Groep een 
nieuwe lijn potgrondproducten 
voor de professionele tuin-
bouw onder de naam Growing 
Soilutions. 
 
Het assortiment Growing 
Soilutions bestaat uit ruim twintig 
substraten die geschikt zijn voor 
verschillende teelten en toepas-
singen. Zo zijn er, naast een aantal 
veenvrije mengsels, oplossingen 
voor vermeerdering, biologische 
teelt en de teelt van orchideeën, 
groente, zachtfruit, potplanten, 
perkgoed en snijbloemen. 
 
Grondstoffen 
Growing Soilutions substra-
ten worden op eigen locaties in 

Nederland geproduceerd van 
kwalitatief hoogwaardige grond-
stoffen, zoals veen en kokos. De 
veengrondstoffen zijn afkomstig 
van gecertificeerde veenderijen 
in verschillende landen. Voor het 
aanbod van hoogwaardige kokos 
heeft de Van der Knaap Groep 
eigen productiefaciliteiten in onder 
andere Sri Lanka, India en de 
Dominicaanse Republiek. 
 
Kwaliteit 
De kwaliteit van de producten 
wordt door de hele keten gecon-
troleerd: van grondstof tot eind-
product. Er vindt een nauwkeurige 
selectie plaats van de veen- en 
kokosgrondstoffen in land van her-
komst. Daarnaast vindt uitgebreid 
toezicht plaats op de productie 
van de substraten op de locaties 

in Nederland. 
 
Ook op IPM Essen 
Naast de Growing Soilutions 
substraten vindt u meer nieuwe 
producten in onze stand op IPM 
Essen. Kom langs voor meer infor-
matie over onder andere Obturo® 
en Fibre-Neth® Twin 3.0. Deze 
producten zijn uitermate geschikt 
voor het opkweken van weefsel-
kweekplantjes en stekmateriaal, 
zoals orchideeën en potplanten. U 
vindt de Van der Knaap Groep in 
hal 3, stand D18.

Eén van de producten die sinds 
jaar en dag in het product-
assortiment van de Van der 
Knaap Groep zit, is de perskluit. 
De perskluit is een bewor-
telingsmedium op basis van 
Duitse tuinturf, waarbij sub-
straat, na toevoeging van water, 
wordt samengeperst. 

Duitse tuinturf 
Door de specifieke eigenschap-
pen van Duitse tuinturf blijft de 
perskluit na persen vormvast. 
Duits tuinturf wordt echter steeds 
schaarser, doordat het oogsten 
van dit veen door de Duitse over-
heid aan banden wordt gelegd. 
Dit resulteert er onder andere in 
dat vergunningen niet worden 
verlengd. Dit betekent dat er wel-
licht nog enkele jaren kan worden 
geoogst, maar dat er na die tijd 
vrijwel niet meer over voldoende 
Duitse tuinturf kan worden be-
schikt. 
 
Alternatieve perskluit 
Vanwege dit dreigend tekort is 
de Van der Knaap Groep aan de 
slag gegaan met een alternatieve 

perskluit op basis van een andere 
veengrondstof: witveen. Omdat dit 
veen niet uit zichzelf in geperste 
vorm blijft, is een bindmiddel ont-
wikkeld waardoor ook de perskluit 
van witveen vormvast blijft. Het 
bindmiddel plakt het witveen pas 
aan elkaar wanneer water wordt 
toegevoegd. De resultaten van de 
eerste proeven die met de nieuwe 
perskluit zijn uitgevoerd, zijn zeer 
positief. 
 
Doordat het bindmiddel in droge 
toestand door het witveen wordt 
gemengd, kan de perskluiten-
grond ook los (bulk) en in zakken 
worden geleverd. Daarbij is wit-
veen veel lichter dan tuinturf, dus 
gunstig voor transport.

Voorjaar 2016 10e jaargang nr. 23

Nieuw: Growing Soilutions

PressTop: perskluit met witveen



2 3

Fibre-Neth® Twin 3.0 
De plug bestaat uit twee de-
len gemaakt van een speciaal 
Phalaenopsissubstraat op basis 
van kokos. Het weefselkweek-
plantje wordt tussen de twee 
delen geklemd en in een korfje van 
biologisch afbreekbaar kunststof 
gezet. Dit korfje wordt vervolgens 
in een 72-gaats tray geplaatst. In 
deze tray wordt het plantje twaalf 
tot zestien weken opgekweekt. 
Hierna kan een sortering plaats-
vinden, waarbij de plantjes worden 
gesorteerd op grootte. Dit maakt 
het mogelijk om de grote en de 
kleine planten te scheiden en 
de kleine planten iets langer op 
te kweken. Uiteindelijk levert dit 
uniforme planten op. Vervolgens 
worden ze in een 50-gaats tray 
geplaatst. In deze tray worden ze 
na de volledige opkweekperiode 
uitgeleverd. 
 
60-gaats tray 
Niet iedere kweker heeft in-
teresse in een extra sortering 
tijdens de opkweek. Het is een 
extra handeling die meer tijd en 
arbeid vergt en meer kosten met 
zich meebrengt. Daarbij kiezen 
sommige kwekers ervoor om de 
Phalaenopsis tijdens de opkweek-

fase zo min mogelijk handeling-
en te laten ondergaan. Daarom 
brengt de Van der Knaap Groep 
per januari naast de 50-gaats en 
72-gaats trays ook een 60-gaats 
tray op de markt. Deze tray 
heeft dezelfde technische spe-

cificaties als beide andere trays. 
In de 60-gaats tray kunnen de 
Phalaenopsis worden opge-
kweekt. De sortering vindt dan 
aan het einde van de opkweek-
fase, voor afleveren, plaats. 
 
Mini Phalaenopsis 
De goede resultaten met Fibre-
Neth® Twin 3.0 zijn ook bij kwekers 
van Mini Phalaenopsis niet onop-
gemerkt gebleven. Naar aanleiding 
van de vraag uit de markt ontwik-
kelde Van der Knaap-Braam ook 
hiervoor een toepassing. Voor 
de teelt van de kleine orchideeën 
werden twee varianten ontwik-
keld met een diameter van zes 
en zeven cm. Ook deze pluggen 
bestaan uit twee delen. Ze worden 
echter niet bij elkaar gehouden 
door een korfje, maar direct in de 
eindpot geplaatst. 
Door gebruik te maken van grotere 
pluggen kan het weefselkweek-
plantje direct in de pot worden 

gezet. In deze pot worden ze 
opgekweekt en uiteindelijk ook 
uitgeleverd. In eerste instantie re-
sulteert dit in een minder gunstige 
ruimtebenutting. De uiteindelijke 
teeltduur is echter korter, omdat 
de plantjes niet worden overge-
plant tijdens de teelt. De eerste 
testresultaten zijn veelbelovend. 
 
KOS 
Voor de afkweek van Phalaenopsis 
heeft Van der Knaap een aan-
tal verschillende substraten 
ontwikkeld (Knaap Orchideeën 
Substraat). Deze substraten zijn 
allen opgebouwd uit bark en grove 
kokos en bieden een uitstekend 
alternatief voor de gangbare 
Phalaenopsissubstraten die op de 
markt zijn. Binnen de substraten 
zorgt de bark voor de structuur, de 
kokos zorgt voor de waterverde-
ling, voedingsbuffer en capillaire 
werking in de pot. Bovendien geeft 
de toevoeging van kokos stuur-
baarheid aan het substraat. 
 
Meer informatie 
Wilt u meer informatie over Fibre-
Neth® Twin 3.0? Neem dan con-
tact op met één van onze account 
managers, via 0174-525050 of 
sales@vanderknaap.info.

Mini Phalaenopsis

Doorwortelde plug

Naar aanleiding van een duidelijke vraag vanuit de markt, is Van der Knaap zo'n acht jaar geleden 
begonnen met de ontwikkeling van een plug die het mogelijk maakt om Phalaenopsis tijdens de 
opkweek op eenvoudige wijze te verenkelen en sorteren. Dit proces heeft geresulteerd in Fibre-Neth® 
Twin 3.0. Per januari brengt Van der Knaap-Braam hiervoor een nieuwe 60-gaats tray op de markt.

Fibre-Neth® Twin 3.0

Fibre-Neth® Twin 3.0
Phalaenopsis eenvoudig verenkelen en sorteren

Fibre-Neth® Twin 3.0
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Wij stellen u graag voor aan ons salesteam. Door vele specialismen in huis te hebben, zijn wij flexibel 
naar onze klanten. Onze accountmanagers zijn teeltspecialisten en komen graag bij u langs voor 
een vrijblijvend advies. Wilt u contact opnemen met één van onze accountmanagers? Bel dan 0174-
525050 of stuur een e-mail naar sales@vanderknaap.info. Zij helpen u graag met de beste oplossing 
voor uw teelt!
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Senior accountmanager / 
horticultural advisor

Theo Bouwman
Accountmanager /  
horticultural advisor

Dick Verweij
Salesmanager Europa

Pascal Boers
Accountmanager /  
horticultural advisor

Jan de Smet
Managing director 
Forteco

Raymond van Ispelen
Salesmanager 
Benelux / Duitsland

Remko Bosch
Accountmanager /  
horticultural advisor
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AGENDA 2016

De Van der Knaap Groep pro-
duceert haar verschillende 
kokosproducten, zoals sub-
straatmatten, disks en sub-
straten, in verschillende delen 
van de wereld. Zo bevinden 
zich productielocaties in onder 
andere India, de Dominicaanse 
Republiek en in Sri Lanka. Om 
meer inzicht te krijgen in het 
volledige productieproces, is 
de Supply Chain Manager van 
de Van der Knaap Groep, Jelte 
Veenstra, voor een jaar vertrok-
ken naar Sri Lanka. 
 
Jelte is sinds 2003 bij de Van der 
Knaap Groep in dienst en heeft op 
verschillende productielocaties in 
Nederland gewerkt en verschillen-
de functies bekleed. Op deze ma-
nier heeft hij een goed beeld van 
alle aspecten van het bedrijf ge-
kregen. Jelte: "Medio 2014 ben ik 
een nieuwe uitdaging aangegaan 
als Supply Chain Manager. In deze 
functie ben ik verantwoordelijk 
voor de afstemming tussen pro-
ductie en verkoop van kokospro-
ducten en de hiermee samenhan-
gende ontwikkelingen. Aangezien 
de markt continu verandert, willen 
wij als Van der Knaap hierop tijdig 
kunnen inspelen met betrekking 
tot onze productiecapaciteit en 
mogelijkheden. Jarenlang heb ik 
de import van een groot gedeelte 
van de kokosproducten georga-
niseerd voor onze Nederlandse 
potgrondproductielocaties, waar-
onder Holland Potgrond Poeldijk 
en Holland Potgrond Limburg 
in Grubbenvorst. Nu kan ik dus 
vanaf de bron meekijken hoe de 
kokosproductie vanuit Sri Lanka is 
georganiseerd, wat zeer interes-
sant is." 
 
De afstemming tussen pro-
ductie en verkoop wordt vanuit 
Nederland gecoördineerd. Door 
zelf bij de bron in Sri Lanka te 
werken, kan Jelte deze afstem-
ming optimaliseren. "Ik houd van 
uitdagingen in mijn werk en dit 

was de ultieme kans om de gehele 
keten van A tot Z te leren kennen. 
Door de collega's hier werd ik 
goed ontvangen. In eerste instan-
tie was het wel wennen aan elkaar: 
Nederlanders zijn van nature wat 

directer en hier zijn ze meer terug-
houdend. Maar inmiddels gaat het 
een stuk beter en hebben zij mij 
veel geleerd over het dagelijks rei-
len en zeilen van de organisatie." 
 
"Naast het realiseren van een 
goede afstemming van productie 
en verkoop, houd ik met bezig met 
het optimaliseren van de systemen 
en processen. Daarbij komt het de 
communicatie zeker ten goede dat 
ik hier werk. We kunnen van elkaar 
leren: waar zitten de mogelijkhe-
den en hoe kunnen we ons verder 
ontwikkelen?" 
 
Het hoofdkantoor is gevestigd in 
hoofdstad Colombo, productie-
locatie Growrite is hier ongeveer 
zestig kilometer vandaan. Jelte 
is daar met enige regelmaat te 
vinden om meer kennis op te 
doen van de productieproces-
sen. Daarbij reist hij frequent naar 
India, waar nog enkele produc-
tielocaties van de Van der Knaap 
Groep zich bevinden. 

Growrite Sri Lanka

AARDBEIENDAG 
Woensdag 6 januari 
SOFT FRUIT CONFERENCE 
Donderdag 7 januari 
Van der Knaap Groep staat op 
de jaarlijkse Aardbeiendag en 
op de Soft Fruit Conference in 
Congrescentrum Brabanthallen 
in Den Bosch. Kom langs en laat 
u informeren over onze produc-
ten voor de teelt van aardbeien 
en overig kleinfruit. 
 
 
TROPICAL PLANT 
INDUSTRTY EXHIBITION 
Woensdag 20 t/m 
vrijdag 22 januari 
Voorgaande jaren is de TPIE 
in Florida (VS) goed bevallen 
en daarom staan we er dit jaar 
weer. U vindt ons op standnum-
mer 1938. 
 
 
IPM ESSEN 
Dinsdag 26 t/m 
vrijdag 29 januari 
Evenals voorgaande jaren staat 
de Van der Knaap Groep ook dit 
jaar op deze grote internationale 
vakbeurs in Essen (Duitsland). U 
vindt ons in hal 3, stand 3D18. 
 
 
TUINBOUW RELATIEDAGEN 
GORINCHEM 
dinsdag 16 t/m 
donderdag 18 februari 
Tijdens de Tuinbouw 
Relatiedagen in Gorinchem zijn 
wij aanwezig om u te informeren 
over onze producten. 
 
 
SALON DU VÉGÉTAL 
Dinsdag 16 t/m 
donderdag 18 februari 
Van der Knaap is ook dit jaar 
aanwezig op Salon du Végétal in 
Angers (Frankrijk). 

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

Werken op locatie: Sri Lanka


