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De afgelopen jaren is onze nieuws-
brief Grow-How! regelmatig mee-
gestuurd als bijlage bij tuinbouw-
vakblad Onder Glas. Anno 2017 is 
het echter tijd dat Grow-How! ook 
digitaal wordt verstuurd. 

Wilt u Grow-How! voortaan digitaal 
ontvangen? Door de QR-code te 
scannen, komt u bij het inschrijffor-
mulier op onze website. Vul hier uw 
e-mailadres in en blijf op de hoogte 
van de laatste ontwikkelingen bij Van 
der Knaap! Heeft u geen mogelijk-
heid tot het scannen van de code? 
Kijk dan op www.vanderknaap.info. 

Half oktober is Arie Bax bij de Van 
der Knaap Groep in dienst getreden 
als Accountmanager / Horticultural 
advisor. Arie richt zich met name op 
de boomkwekerijsector in de regio 
Noordwest-Nederland. Arie heeft 
ruimschoots praktijk- en management-
ervaring en past goed in het sales 
team van de Van der Knaap Groep.

Neem voor een afspraak contact  
op via 0174 525050 of  
sales@vanderknaap.info.

De stichting Benefits of Nature 
is een netwerk van meer dan 
160 bedrijven uit de tuinbouw en 
agrarische sector. De stichting 
kan met de zogenaamde 
footprintberekening de 
duurzaamheid van bedrijven 
kwantificeren.

De footprint kan worden beschouwd 
als de ecologische voetafdruk die 
een bedrijf achterlaat met haar ac-
tiviteiten. De berekening is verdeeld 
over meer dan 30 impactcatego-
rieën. Het hele productieproces en 
alle bijkomende activiteiten worden 
bekeken.

De doelstelling van Benefits of 
Nature is om de footprint te verbe-
teren van alle bedrijven in de inter-
nationale groensector om verdere 
verduurzaming te bewerkstelligen. 

Na de berekening wordt inzichte-
lijk gemaakt op welke punten de 
score te verbeteren is. Dit kan door 
bijvoorbeeld voor duurzamere leve-
ranciers en transporteurs te kiezen. 
Dit succesvolle model is onlangs 
beloond met de prestigieuze Duitse 
TASPO Award. De stichting behaalde 
een eerste prijs in de categorie  
“innovatiefste dienst van het jaar” 
met “voordelige en uitgebreide duur-
zaamheidsanalyse door neutrale 
instantie”.

Van der Knaap is Proud Member van 
Benefits of Nature en heeft inmiddels 
de footprintberekening uit laten 
voeren voor het kokosproductiepro-
ces op eigen locaties in Sri Lanka. In 
de praktijk betekent dit dat Van der 
Knaap in het bezit is van een rap-
portage die de verschillende proces-
sen van de kokosproductie op eigen 
locaties in Sri Lanka inzichtelijk 
maakt. Aan de hand hiervan kunnen 
belangrijke beslissingen eenvoudiger 
genomen worden en duurzaamheids- 
vraagstukken onderbouwd.  
Dit zorgt niet alleen voor verdere ver-
duurzaming bij Van der Knaap, maar 
ook bij partijen die Van der Knaap 
hierbij betrekt.

De kracht van het systeem is dat 
de hele keten, van ‘cradle to gate’, 
samenwerkt en door middel van de 
footprintberekening verduurzaming 
en gezonde bedrijfseconomische 
resultaten hand in hand laat gaan.
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Van der Knaap heeft een nieuwe 
meststof ontwikkeld voor pot-
gronden op basis van witveen: 
KPM (Knaap Peat Mix). 

Standaard potgrondbemestingsmix 
12-14-24 is een goede samenstel-
ling voor potgrondmengels op basis 
van zwartveen, maar deze meststof 
werd ontwikkeld in de tijd dat er nog 
voornamelijk gebruik werd gemaakt 
van Duitse tuinturf. Tegenwoordig 
wordt er veel meer gebruik gemaakt 
van verschillende typen witveen. 
Witveen vereist qua (voorraad)
bemesting een andere aanpak dan 
zwartveen. Om deze reden heeft de 
Van der Knaap Groep gedurende 
2016 een groot aantal proeven met 
bemesting uitgevoerd in ons eigen 
proefcentrum ‘de Kas’. Op basis van 
de resultaten is een meststof ontwik-
keld die beter aansluit op de speci-
fieke eigenschappen van witveen. 

Eén van de belangrijkste voordelen 
van de nieuwe meststof is dat de 
stikstof langzamer vrijkomt en dus 
langer beschikbaar is. Dit is bijvoor-
beeld erg belangrijk voor stek- en 
zaaipluggen, waarbij door uitspoe-
ling met name stikstof verloren kan 

gaan. Doordat de stikstof in KPM 
langzaam vrijkomt, blijft stikstof 
beschikbaar voor het gewas met als 
gevolg een gezonde groei.

KPM bevat een unieke combinatie 
van grondstoffen met een aantal 
toevoegingen waardoor de mest-
stof optimaal presteert. Zo bevat 
KPM rood ijzer. IJzer is een belang-
rijk element voor de vorming van 
chlorofyl (bladgroen) en zorgt voor 
kleur op het gewas. Ook wordt een 
ander type fosfaat gebruikt. Dit type 
is beter beschikbaar dan traditioneel 

fosfaat en is opneembaar binnen 
een groter pH-bereik. Dit is belang-
rijk voor de wortel- en knopvorming. 

De gewassen waarop de nieuwe 
meststof momenteel wordt toege-
past, reageren er positief op. De 
belangrijkste kenmerken die we in 
de teelt terug kunnen zien, zijn een 
betere en snellere doorworteling, 
geen gebreksverschijnselen door de 
langere beschikbaarheid van stikstof 
en aanzienlijk meer kleur op het 
gewas.

Van der Knaap Groep en KP 
Holland hebben de handen in-
eengeslagen voor een proef met 
als doel om de Curcuma snijbloe-
menteelt te optimaliseren.

Eerder hebben beide bedrijven ge-
zamenlijk onderzoek verricht naar de 
mogelijkheden van veenvrije sub-
straten in de teelt van Kalanchoë (zie 
Grow-How! 24). Deze samenwerking 
is zeer goed bevallen. Binnen de 
teelt van Curcuma is nog ruimte voor 
verbetering op verschillende vlak-
ken. Van der Knaap Groep heeft in 
testcentrum ‘de Kas’ goede facilitei-
ten om een praktische proef op te 
zetten.

De proef richt zich op drie verschil-
lende aspecten. Ten eerste wordt 
gekeken naar het effect van variatie 
in de gift van kalium op de bloem-

ontwikkeling. Daarnaast onderzoe-
ken we of door variatie in luchtgehal-
te en porievolume een generatieve 
impuls gegeven kan worden. Hierbij 
wordt nadrukkelijk gekeken naar de 
afsplitsing van bloemen en bladeren 
in relatie tot de watergift. Ten slotte 
wordt met de proef getracht een 
antwoord te geven op de vraag of 
het mogelijk is om in de rhizoomfase 
invloed uit te oefenen op de later te 
ontwikkelen bovengrondse delen. 
Hierbij is een belangrijk doel om 
een goede balans te creëren tussen 
blad- en bloemvorming.

Gedurende de proef is er steeds 
nauw overleg over de voortgang en 
worden eventuele aanpassingen
gedaan. Wegens de goede resulta-
ten van de proef is onlangs besloten 
om hem te verlengen. Inmiddels is 
duidelijk geworden dat de teelt zo-

danig gestuurd kan worden dat het 
evenwicht tussen blad- en bloem-
ontwikkeling stabiel is. Hierdoor blijft 
de rhizoom over een langere periode 
bloemen produceren met uiteinde-
lijk een hogere totale productie als 
gevolg.

Afgiftepatroon stikstof (N)

KPM: nieuwe meststof voor potgronden

Substraatproef met Curcuma
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De proef
Het ontstaan van gebreksverschijn-
selen betekent dat de plant één of 
meerdere voedingselementen niet 
voldoende tot zich kan nemen. Het 
gebrek aan een bepaald element uit 
zich in afwijkende groei, productie 
of kleur van het gewas. Tijdens de 
proef werd gekeken naar de gebre-
ken die twee gewassen, hortensia 
en paprika, vertoonden bij het 
ontbreken van bepaalde voedings-
elementen. De hortensia werd op 
100% fijne kokos (Knaap Elite) gezet, 
de paprika werd geteeld in Forteco 
Power Growpotten.

Om de proef zo min mogelijk te beïn-
vloeden, werd geen basisbemesting 
meegegeven aan het substraat. 
Beide gewassen kregen een voe-
dingsoplossing met een EC-waarde 
van 2,5. Bij iedere behandeling werd 
vervolgens een element wegge-
laten. De referentieplanten misten 
geen hoofd- of spoorelementen. De 
elementen waarvan het effect op de 
gewassen werd getest, waren: fos-
for, stikstof, kalium, calcium, mag-

nesium, ijzer, borium, sulfaat, zink, 
koper, molybdeen en mangaan.

Resultaten
Van beide gewassen werden 
zowel grond- als bladmonsters 
genomen om te bepalen of het 
missende element niet kon worden 
teruggevonden in het blad of in het 
substraat. Daarnaast werd zichtbaar 
of de plant de overige elementen 
wel voldoende tot zich heeft kunnen 
nemen. In alle gevallen bleek dat 
het betreffende element echt niet 
aanwezig was en dat er geen 
verstoringen waren in de opname 
van de overige voedingselementen.

Bovengronds
Over de gehele proef kan worden 
geconcludeerd dat het ontbreken 
van bepaalde elementen, zoals 
stikstof, fosfor, kalium, calcium, 
magnesium en ijzer, vrij snel duidelijk 
zichtbaar was. Een tekort aan fosfor 
bijvoorbeeld, leidde tot een stilstand 
in groei en ontwikkeling na één 
week, bij een tekort aan stikstof was 
dit zelfs al vanaf de start. Necrose 

was waarneembaar bij een gebrek 
aan kalium, borium en calcium. Deze 
laatste veroorzaakte ook neusrot 
in de paprika. Een tekort aan ijzer 
leidde tot geelverkleuring van het 
blad.

Ondergronds
Over het algemeen kan worden 
gesteld dat bij een afwijkende groei 
bovengronds ook de wortelontwik-
keling tegenviel. De beperkte groei 
bovengronds resulteerde in een 
nattere potkluit, wat nadelig is voor 
de wortelontwikkeling. Daarnaast 
miste de plant door het ontbreken 
van bepaalde voedingsstoffen ook 
de enzymen die de wortelontwikke-
ling versterken.

Oogst (paprika)
Het effect van zink- en kopergebrek 
was een hoog vruchtgewicht, maar 
een zeer laag aantal vruchten. Het 
gewas met het tekort aan kalium 
daarentegen, had een groot aantal 
vruchten, maar een lager gemiddeld 
gewicht. De referentie kwam hier 
als beste naar voren met een goed 
gemiddeld vruchtgewicht en aantal 
vruchten.

In de professionele glastuinbouw worden gewassen geteeld in diverse soorten substraat. Ze kunnen 
geteeld worden in volle grond, in potgrond of in kunstmatige substraten. Gedurende de teelt kunnen 
problemen ontstaan waardoor de gewassen gebreksverschijnselen vertonen. Afgelopen jaar werd in 
‘de Kas’ een proef gedaan om te kijken welke symptomen gewassen vertonen bij het ontbreken van 
bepaalde voedingselementen.
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Proef: gebreksverschijnselen

Tekort aan magnesium

Effecten van tekort aan voedingselementen

Overzicht van de proef
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AGENDA 2017

In het najaar van 2015 is de  
nieuwe versie van NEN-EN-ISO 
9001 Kwaliteitsmanagement-
systemen uitgekomen. Deze 
nieuwe versie is ontstaan vanuit 
de gedachte dat de norm mee 
moest ontwikkelen met de  
maatschappij.

Ontwikkelingen die daarbij een 
rol speelden, zijn de toenemende 
internationalisering en globalisering, 
de maatschappelijke rol van organi-
saties en de toenemende aandacht 
voor risicomanagement. Twee 
belangrijke inhoudelijke punten die 
in de nieuwe ISO 9001:2015 vorm 
hebben gekregen zijn dan ook de 
integratie van stakeholdermanage-
ment en risicomanagement.

De Van der Knaap Groep is sinds 
1998 ISO 9001 gecertificeerd. De 
veranderingen van de norm sluiten 
goed aan bij onze strategische 
richting. Van der Knaap wil door 
eigen innovatie en samenwerking 
met belanghebbenden, duurzame en 
kwalitatief hoogwaardige producten 
en diensten leveren op het gebied 
van groei- en bewortelingsmedia  
ten behoeve van de lokale en inter-
nationale professionele tuinbouw- en 
consumentenmarkt. Met de produc-
ten en diensten die Van der Knaap 
levert, worden zowel wij als de klant 
in staat gesteld een maatschappelijk 
en (bedrijfs-)economisch verant-
woord resultaat te behalen.

Het was vorig jaar dan ook een  
eenvoudige beslissing om de over-
stap naar ISO 9001:2015 te gaan 
maken. Vanuit grondige omgevings- 
en stakeholdersanalyses zijn risico’s 
en kansen geprioriteerd.

Dit heeft geresulteerd in een strate-
gisch verbeterplan waarin concrete 
acties zijn opgenomen. De hele 
organisatie is hierbij betrokken, wat 
mede ertoe heeft geleid dat het 
kwaliteitsbewustzijn van de mede-
werkers verder is toegenomen.  

Eind september heeft de directie  
samen met de afdeling Kwaliteit het 
kwaliteitssysteem beoordeeld, waar-
door wij zeker wisten dat we klaar 
waren voor de externe audit.

De auditor van Kiwa heeft eind okto-
ber in vijf dagen de directie, stafaf-
delingen en de productielocaties van 
Holland Potgrond, Holland Potgrond 
Limburg en Van der Knaap-Braam 
geaudit en vastgesteld dat het kwa-
liteitsmanagementsysteem van de 
Van der Knaap Groep voldoet aan 
de normeisen van ISO 9001:2015.

Wij zijn erg trots op dit resultaat en 
het behalen van ons nieuwe certifi-
caat ISO 9001:2015.

AARDBEIENDAG
Woensdag 11 januari
SOFT FRUIT CONFERENCE
Donderdag 12 januari
Congrescentrum Brabanthallen, 
Den Bosch
Van der Knaap Groep staat op 
de jaarlijkse Aardbeiendag en op 
de Soft Fruit Conference in Den 
Bosch. Kom eens langs en laat u 
informeren over onze producten 
voor de teelt van aardbeien
en overig kleinfruit.

TROPICAL PLANT INDUSTRY 
EXHIBITION
Woensdag 18 t/m vrijdag 20 
januari
Fort Lauderdale, Florida, USA
Van der Knaap staat op stand-
nummer 1925 tijdens deze 
uitgebreide vakbeurs voor 
bloemen en planten in Florida.

IPM ESSEN
Dinsdag 24 t/m vrijdag 27 
januari
Essen, Duitsland
Ook dit jaar staan we op deze 
grote tuinbouwvakbeurs in 
Duitsland. U vindt ons in hal 3, 
stand D18.

FRUIT LOGISTICA
Woensdag 8 t/m vrijdag 10 
februari
Berlijn, Duitsland
Dit jaar staan we voor het eerst  
op de Fruit Logistica in Berlijn  
met onze producten voor de 
groente- en fruitteelt. U vindt  
ons in het Holland Paviljoen in  
hal 3.2, stand D-22.

HORTICONTACT
Dinsdag 14 t/m donderdag 16 
februari
Evenementenhal, Gorinchem
Ook dit jaar staan we op de  
beurs in Gorinchem die voor- 
heen bekendstond als de 
Tuinbouw Relatiedagen. Wij  
staan op standnummer 325.

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

ISO 9001:2015 gecertificeerd


