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De meeste potgronden bestaan 
voornamelijk uit veen. Het  
gebruik hiervan staat echter  
onder druk vanwege de  
gevolgen voor de natuur. Kwekers 
vragen steeds vaker om veenvrije 
mengsels. Met SV.CO en KP 
Holland is Van der Knaap een 
proef gestart met Kalanchoë’s 
veenvrij kweken op kokos. 

Van der Knaap heeft jarenlange 
ervaring met het gebruik van kokos 
in haar substraten. Een groot deel 
van de mengsels bestaat al voor 
veertig procent uit kokos en de 
verwachting is dat dit percentage zal 
toenemen. Kokos is een organisch 
en recyclebaar product met veel 
mogelijkheden voor elke teelt. Het 
heeft van nature een hoog 
luchtgehalte en neemt makkelijk 
water op. Daarnaast is kokos in veel 
gevallen een ideaal product voor de 
herbevochtiging van een substraat. 
Knaap Elite voldoet aan deze 
specificaties.

Elke plant heeft zijn eigen behoeften. 
Kokos heeft andere chemische 
eigenschappen dan veen, dus 
kweken op kokosmengsels vraagt 
om een andere behandeling. In ons 
proefcentrum ‘de Kas’ is de 
afgelopen drie jaar al veel onderzoek 

gedaan naar veenvrije substraten. 
Door zelf in onze proefkas gewassen 
op kokosmengsels te kweken, 
onderzoeken we proefondervindelijk 
de beste bemestings- en 
watergeefstrategie. Van der Knaap 
heeft reeds drie veenvrije substraten 
in het programma opgenomen, die 
zich bewezen hebben in de teelt van 
meerdere gewassen, zoals 
Anthurium, Potroos en Dracaena.

De Kalanchoë proef richtte zich op 
drie rassen: Amarillo (geel), Nando 
(roze) en Paloma (wit) die op drie 
verschillende substraten zijn 
gekweekt. Het eerste mengsel was 
een substraat van meerdere 
veenvrije grondstoffen, waaronder 
kokos. Het tweede substraat bestaat 
voor 100% uit kokos en als controle 
werd het huidige veensubstraat 
gebruikt.

Het doel van de proef was om te 
ondervinden op welk veenvrij 
substraat de Kalanchoë’s gekweekt 
kunnen worden en welke 

aanpassingen vereist zijn qua 
watergift en bemesting. Een 
onverwacht positief resultaat van de 
proef was, dat de Kalanchoë’s op de 

kokossubstraten iets sneller in bloei 
waren! Vanwege de goede 
drainerende eigenschappen van 
kokos is de wortelontwikkeling in 
beide kokossubstraten bijzonder 
goed, ook onderin de kluit.

Het kweken van Kalanchoë’s op 
Knaap Elite is dus zeker een succes 
te noemen. Het vraagt zoals iedere 
verandering wel de nodige aandacht. 
Met name de bemestings- en 
watergeefstrategie zijn belangrijke 
aandachtspunten, waarop de 
teeltbegeleiding zich zal focussen in 
de toekomst. Naar verwachting zal 
deze proef vervolgd worden met een 
proef van potchrysant op veenvrije 
substraten.
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Kweken op veenvrije substraten

‘Kalanchoë succesvol  
op Knaap Elite’

Wortelgestel Kalanchoë 

Sander Verbeek - SV.CO

Hans van der Knaap - KP Holland



GROW-HOW!

2 3

Vanaf 1 januari 2018 moeten 
glastuinbouwbedrijven 
zuiveringstechnieken toepassen 
die restwater voor minimaal 
95% kunnen zuiveren van 
gewasbeschermingsmiddelen 
en meststoffen. Dit vereist 
aanpassingen in veel bedrijven, zo 
ook bij kwekers van lisianthus.

Traditiegetrouw wordt lisianthus 
nog voornamelijk in de volle grond 
geteeld. Teeltsystemen uit de 
grond, zoals telen op substraat, 
leveren echter betere prestaties 
op gebied van nutriëntenemissies 
en milieubelasting door 
gewasbeschermingsmiddelen ten 
opzichte van teelt in de grond.

Een nieuw teeltsysteem vereist 
echter een andere benadering. Deze 
zal eerst op kleine schaal moeten 
worden uitgeprobeerd. Reden voor 
Delphy om in samenwerking met 
Van der Knaap een teeltstrategie uit 
te werken voor de teelt van lisianthus 
op kokossubstraat.

Waarbij de eerdere proef in 2015 
nog voor 50% was ingericht met 
kleikorrels en 50% met kokos in 
gronddoekgoten, zijn in 2016 vijf van 

de zes geteste substraatsystemen 
gebaseerd op kokos. En met 
goede redenen; kokos is een 
groeizaam wortelmedium voor 
lisianthus. In eerdere proeven 
vond de teelt plaats met 
kokossubstraat in gronddoekgoten 
op een erfgoedvloer. Omdat de 
gronddoekgoten onhandig zijn 
tijdens teeltwisselingen, is er 
gezocht naar alternatieven.

In 2016 worden nu zes verschillende 
substraatsystemen getest:
•	oude	kokos	in	gronddoekgoten	

(zoals de proeven in 2014 en 2015);
•	volveldse	kleikorrels	(zoals	2015);
•	volveldse	grove	kokos;
•	volveldse	fijne	kokos	met	25%		

perliet;
•	volveldse	oude	kokos;
•	volveldse	fijne	kokos	op	een	

V-profiel bedbodem.

De kokossubstraten voor deze 
praktijkproef zijn door Van der 
Knaap geproduceerd.

De keuze voor het juiste substraat 
is een belangrijk onderdeel in 

het sturen van de productie, het 
beheersbaar maken van ziektedruk 
en plantweerbaarheid en het 
steeds efficiënter omspringen met 
grondstoffen.

De eerste teelt van 2016 was
wederom een succes voor de
kokossubstraten. Op alle sub-
straten is een productie gehaald die 
zich kan meten met praktijk-
bedrijven. De verschillen tussen de 
diverse kokossubstraten zijn klein. 
De teelt op kleikorrels bleef echter 
ver achter bij de kokossubstraten. 
Daarom is dit vak voor de
volgende teeltproef vervangen door 
kokos met 50% perliet.

Tijdens de volgende drie teelten 
zal er meer aandacht worden 
gegeven aan de watervoorziening 
(gietfrequentie). Daarmee wordt 
de efficiëntie van de substraten 
verbeterd en een nog beter resultaat 
gerealiseerd. De intentie is om 
volgend jaar door te gaan met
onderzoek naar telen op 
kokossubstraat.

Snelle weggroei lisianthus op kokos

Bij het Improvement Centre in Bleiswijk hebben in 2014 en 2015 onder begeleiding van de kwekers bij 
Delphy een aantal proeven plaatsgevonden met het telen op kokossubstraat. Deze proeven zijn onderdeel 
van een overkoepelend project met het doel een teeltstrategie uit te werken voor lisianthus waarbij 
minimaal 35% energie en 90% gewasbeschermingsmiddel wordt bespaard. De wens is een maximale 
duurzaamheidsprestatie op het gebied van afval, materiaalgebruik en economische rentabiliteit.

Dirk Zwinkels, R&D medewerker Van der Knaap, beoordeelt de start van de proef

Lisianthus groeit goed op kokos
Emissiearm telen in lisianthus
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HortiCentar is een project van 
het bedrijf Balkan Greenhouse uit 
Macedonië en de Nederlandse 
kassenbouwer KG Greenhouses. De 
faciliteit van 800 m2 is uitgerust met 
de modernste technieken en is te 
gebruiken voor trainingen, promoties 
en presentaties. Volgens Aleksandar 
Stojkov, medeoprichter HortiCentar, 
zal het centrum een cruciale rol 
spelen in de ontwikkelingen van 
de tuinbouw in de Balkan en de 
omliggende landen.

HortiCentar kweekt voor het 
tweede jaar tomaten op Forteco 
matten. De steun van Van der 
Knaap was één van de belangrijkste 
redenen om over te schakelen 
naar kokossubstraat. Aleksandar 
Stojkov: “Er waren genoeg redenen 
om over te schakelen naar telen 
op kokos. In het verleden hebben 
telers echter geprobeerd zonder 
steun over te schakelen, waarbij 
ze dezelfde irrigatie en bemesting 

regimes hanteerden als voorheen en 
eindigden met een onbevredigend 
resultaat. Dit bewijst dat een goede 
interactie tussen leverancier en 
producent belangrijk is om een juist 
gebruik te garanderen. In Van der 
Knaap hebben wij de betrouwbare 
partner gevonden, die ons de 
achtergrond, ondersteuning en 
kennis aan kan bieden. Nu kunnen 
we vervolgens onze ervaringen en 

kennis delen in onze cursussen en 
seminars.”

Er is een grote vraag naar 
professioneel tuinbouw onderwijs 
in de Balkan. De seminars van 
HortiCentar zijn de enige kans in de 
regio om nieuwe vaardigheden te 
trainen in een dergelijke setting.

De huidige manier van telen in 
deze landen staat onder druk. 
Grondontsmetting wordt steeds 
moeilijker, waardoor opbrengsten 
als gevolg van de bodemziektes 
onzeker zijn. Telers zoeken naar 
milieuvriendelijkere teeltmethoden 
met hogere output, zoals een 
substraatteelt op kokosmatten.

Uit de vragen en feedback van 
de kwekers die het seminar 
bijwoonden, werd duidelijk dat 
ze zeer geïnteresseerd zijn in de 
voordelen en mogelijkheden van het 
gebruik van kokossubstraten.

Vorige maand is een nieuwe reeks opleidingen begonnen bij HortiCentar in Macedonië. Tijdens de eerste 
trainingen heeft Bart ‘t Hoen van Forteco / Van der Knaap een presentatie gegeven over de voordelen en 
mogelijkheden van kokossubstraten als groeimedia. Het seminar werd bijgewoond door lokale telers en 
studenten.
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Forteco bij HortiCentar in Macedonië

Jan Hardeman - BLGG

Aleksandar Stojkov

In samenwerking met Hazera 
heeft Van der Knaap op 8 april een 
open middag georganiseerd voor 
zaadvermeerderingsbedrijven. 
Het doel van deze middag was 
meer inzicht te krijgen in het 
verbeteren van de structuur en 
voedingssamenstelling van de 
bodem.

De zaadproductie van veel 
gewassen zijn grondgebonden. 
Een drietal sprekers heeft op deze 
middag vanuit hun expertise verteld 
over de processen die zich in de 
bodem afspelen. Tom de Haas 
(Brinkman) zette de rol van de 
verschillende voedingselementen 
uiteen. Jan Hardeman (BLGG) 
ging in op wijze van bemonstering, 
structuur van bodem en 

bodemvruchtbaarheid. Raymond 
van Ispelen (Van der Knaap) vertelde 
meer over het toepassen van kokos 
als structuurverbeteraar. 

Er zijn diverse mogelijkheden om 
de structuur en vruchtbaarheid 
van de bodem te verbeteren. Zo 
maken kwekers onder andere 
gebruik van groen- of AGF compost, 
zand en potgrond (kokos en veen). 
Onderzoek toont aan dat met 
name kokos op de langere termijn 
een zeer effectieve manier is om 
de bodemstructuur duurzaam te 
verbeteren. 

Van der Knaap verkoopt kokos-
matten voor de groenteteelt. Aan 
het einde van de teelt kunnen de 
gebruikte kokosmatten zeer goed 

gebruikt worden als structuurverbe-
teraar. De structuur van de kokos is 
zeer stabiel en geeft een verbetering 
van de CEC-waarde. Inbrengen in 
de bodem verbetert de structuur en 
bodemvruchtbaarheid aanzienlijk.

Bodem- en bemestingsseminar bij
Van der Knaap
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AGENDA 2016

De Van der Knaap Groep 
produceert haar verschillende 
kokosproducten in verschillende 
delen van de wereld. Zo bevinden 
zich productielocaties in onder 
andere de Dominicaanse 
Republiek, Sri Lanka en India. 
Van der Knaap stelt strikte eisen 
aan de grondstoffen. Om deze 
hoge kwaliteit te waarborgen, is 
kwaliteitsmanager Wouter Van 
Overschelde voor een jaar in India 
gedetacheerd.  

Wouter heeft zijn bachelor in de 
Agro- en Biotechnologie behaald 
en is sinds begin dit jaar werkzaam 
bij Van der Knaap. Van der Knaap 
was al enige tijd op zoek naar een 
kwaliteitsmanager die voor een 
jaar naar India wilde gaan. Tijdens 
zijn studie heeft Wouter een aantal 
maanden stage gelopen in Vietnam, 
een nuttige ervaring. Deze opdracht 
is hem dus op het lijf geschreven.

Na een intensieve inwerkperiode 
in Nederland stapte Wouter op het 
vliegtuig. Eerste stop; Pudukkottai. 
Wouter: “De ligging van dit gebied 
zorgt voor een unieke structuur 
in de kokosnoten. Deze structuur 
is cruciaal voor enkele van onze 
producten. Na dit bezoek zaten we 
dagelijks in de wagen. Ritten van vier 

uur waren geen uitzondering, India 
is dan ook een gigantisch land.” 
Na nog een week meegedraaid te 
hebben met het kwaliteitsteam op 
de locatie Sri Lanka, was het echt 
zover; aan de slag bij Growrite India.

Het gebied waar Growrite India 
gesitueerd is, is nog redelijk 
onderontwikkeld. Niet veel mensen 
zijn de Engelse taal hier machtig, op 
het bedrijf gelukkig wel. “Na twee 
maanden spreek ik al een klein 
woordje Tamil, tot groot vermaak van 
de lokale werknemers en bevolking. 
Het is niet altijd even gemakkelijk 
om in een vreemd land zoals India 
te werken, waar taal, cultuur en 
gewoontes, zo verschillend zijn met 
de Westerse wereld”, aldus Wouter.

Het starten van een fabriek in deze 
regio past goed in het MVO beleid 
van de Van der Knaap Groep. 
Van der Knaap helpt de lokale 
economie met ontwikkelen en 
probeert net als in Sri Lanka de 
werkgelegenheid te verbeteren. 

De dagelijkse werkzaamheden 
van Wouter bestaan uit het 
controleren van de specificaties, 
het waarborgen van de kwaliteit 
en het optimaliseren van 
productieprocessen. “Het is 
belangrijk dat het personeel hier 
begrijpt wat ik voorstel, waarom we 
het doen en waarom dit efficiënter 
is. In India is nog steeds sprake van 
een zeer sterke hiërarchie, waarbij 
soms niet alle ideeën geuit worden. 
Hierdoor ontstaat de mogelijkheid 
dat praktische kennis verloren 
gaat. De doelstelling is om, in 
samenspraak met het management, 
de processen en procedures 
verder te finetunen, dit op zowel 
kwalitatief, productief, logistiek en 
veiligheidsvlak. Door onze filosofie 
goed te communiceren, creëren we 
betrokkenheid. Van der Knaap is 
een wereldspeler op de markt van 
kokossubstraten. Growrite India 
speelt hierin een belangrijke rol.”

CULTIVATE ’16
Zaterdag 9 t/m
dinsdag 12 juli
Columbus, Ohio, USA
Cultivate ’16 is de grootste 
vakbeurs in de branche in Noord-
Amerika. Er zijn meer dan 130 
informatieve sessies, een groeiend 
aantal exposanten en tal van 
netwerkactiviteiten.
U vindt Van der Knaap op 
standnummer 1311.

FOUR OAKS
Dinsdag 6 t/m
woensdag 7 september
Cheshire, Groot-Brittanië
Evenals vorig jaar staan we met 
een eigen stand op de Four Oaks 
trade show. U kunt ons vinden op 
standnummer C 89.

CANADIAN GREENHOUSE 
CONFERENCE
Woensdag 5 t/m
donderdag 6 oktober
Niagara Falls, Ontario, Canada
Canada’s belangrijkste evenement 
voor bloemen- en groentetelers. 
Van der Knaap is erbij.

GROSOUTH
Woensdag 9 november
Chichester, Groot-Brittanië
De GroSouth Horticultural 
Exhibition heeft inmiddels een 
vaste plaats in de agenda’s van 
Engelse telers gekregen. Ook dit 
jaar kunt u Van der Knaap hier 
vinden op standnummer 149.

TUINBOUW RELATIEDAGEN
Dinsdag 29 november t/m
donderdag 1 december
Venray, Nederland
Tijdens de Tuinbouw Relatiedagen 
in Venray zijn wij aanwezig om u te 
informeren over onze producten.

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: India

Growrite India


