
Met goed resultaat zet Van der 
Knaap Groep Fibre-Neth® in voor 
de beworteling van frambozen. 
Wat drie jaar geleden met klein-
schalige proeven is begonnen, 
krijgt steeds meer bekendheid. 

Fibre-Neth®-pluggen
Fibre-Neth®-pluggen worden binnen 
de tuinbouw in teelten als bijvoor-
beeld bromelia, orchideeën, vaste 
planten en tropische planten al
geruime tijd gebruikt. De pluggen 
vinden nu echter ook hun weg binnen
de teelt van jonge frambozenplanten.
De pluggen bestaan uit homogene

 

kokos die bij elkaar wordt gehouden 
door een binder. De kokosdeeltjes 
worden aan elkaar gebonden zonder 
de structuur van de kokos te bescha-
digen, waardoor de fysieke eigen-
schappen van de kokos niet verloren 
gaan. 

Eigenschappen
Het hoge luchtcijfer in combinatie 
met de specifieke eigenschappen 
van kokos heeft verschillende teelt-
technische voordelen. Zo zorgt de 
aanwezigheid van lucht voor een 
snelle doorworteling van en binnen 
de plug. Doordat er geen verslem-
ping onderin de tray plaatsvindt, 
kunnen de pluggen goed draineren. 
Dit zorgt ervoor dat Fibre-Neth®-
pluggen geschikt zijn om het gewas 
buiten af te harden. Vanwege de 
snelle afdroging kan er snel gestuurd 
worden met voeding en door het ge-
bruik van kokos in de substraten die 
voor het oppotten worden gebruikt, 
vindt een goede aansluiting plaats. 

In de praktijk zien wij dat deze 
voordelen leiden tot een uitstekend 
bewortelingsresultaat. Bovendien 
kan er op arbeid bespaard worden 
doordat de pluggen automatisch ge-
sorteerd en opgepot kunnen worden.

Plug op maat
Van der Knaap 
kan bijna iedere 
gewenste tray 
vullen en de plug-
gen voorzien van 
een stekgat. Daar-
naast kunnen van 
een aantal trays de pluggen 
worden voorzien van boorgaten 
met een diameter van 10 mm tot 
58 mm. Naar wens kunnen de boor-
gaten weer worden afgestrooid met 
fijne kokos, zodat er een plug ont-
staat met een zachte kern. Het voor-
deel hiervan is dat na het steksteken 
de losse kokos van de kern bij het 
watergeven om het stek sluit en zo 
zorgt voor een goede aansluiting.
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Beworteling van frambozen op Fibre-Neth®

Als gevolg van de toenemende 
consumentenvraag naar zachtfruit 
en een verschuiving in de profes-
sionele tuinbouw van de volle-
grond- naar substraatteelt neemt 
de teelt van zachtfruit op substraat 
wereldwijd aanzienlijk toe. 

De proef
In maart 2017 startte Van der Knaap 
een proef naar het optimale medium 
voor de beworteling van winterstek-
ken blauwe bes in testcentrum ‘de 
Kas’. Drie soorten bewortelingsmedia 
werden in combinatie met één ras 
blauwe bes getest: paperpots, Obtu-
ro®- en Fibre-Neth®-pluggen in een 
84-gaats tray. Voor de proef werd 
winterstek gebruikt. Dit heeft een 
lange koudeperiode gehad om goed 
te kunnen wortelen en uitgroeien. 

Resultaten
Na twee weken waren de eerste re-
sultaten zichtbaar; de eerste scheu-
ten waren aangemaakt en de lengte 
van het stek werd wekelijks groter. 
Enkele weken later vond de ontwik-
keling van callus op het ondergrond-
se deel van het stek plaats waarna 
de wortelontwikkeling volgde. De 
resultaten laten duidelijke verschillen 
zien in de groei- en ontwikkelings-
karakteristieken op de verschillende 
bewortelingsmedia. De paperpots en 
Obturo®-pluggen lijken de gunstigste 
resultaten te geven op het gebied 
van beworteling en uitval.

Vervolgproef
Op dit moment staat in ‘de Kas’ een 
vervolgteeltproef met het bewortelde 
stek uit de proef. Er wordt gekeken 

op welk eindsubstraat de beste 
teeltresultaten worden behaald. Vier 
substraten worden getest; op basis 
van veen, kokos en een combinatie 
van beide.

Proef met blauwe bessen in ‘de Kas’
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Bewortelde Fibre-Neth®-pluggen

Proef met winterstekken blauwe bes



Peter Lemmen van Lemmen 
Aardbeien heeft een drukke zomer 
achter de rug. Op het hoogtepunt, 
in week 24 en 25, plukten ze met 
25 man totaal 45 ton aardbeien. De 
aardbeien van Lemmen worden 
geveild bij Fruitmasters, de veiling 
in Geldermalsen. 

Bij Lemmen Aardbeien ligt de nadruk 
op de stellingteelt. Toen het bedrijf in 
2001 begon, hadden ze zo’n 5.000 
m2 glas en 2.000 m2 tunnel en zo’n 
5 strekkende kilometer stelling. Met 
de uitbreiding van het bedrijf hebben 
ze vanaf 2018 de beschikking over 
1,5 ha glas, 2.000 m2 tunnel en zo’n 
40 strekkende kilometer stelling.

Eigen opkweek trayplanten
Bij Lemmen Aardbeien kweken ze 
hun eigen trayplanten op. Hier zijn 
ze in 2008 mee begonnen, nadat 
ze problemen ondervonden met de 
planten die ze via een planten-
kweker hadden gekocht. 

Ze maakten zelf een opstelling en 
begonnen met 25.000 plantjes. Het 
jaar erna waren dat er 100.000 en 
dat aantal groeide ieder jaar, tot dit 
jaar zelfs 550.000 planten. Voor hun 
eigen teelt hadden ze er 500.000 
nodig, dus hebben ze voor het eerst 
ook voor derden opgekweekt. De op-
kweek van trayplanten verliep vanaf 
het begin al goed. Peter Lemmen: 
“Na het eerste jaar is het traymeng-
sel in overleg met Van der Knaap 
aangepast”. Datzelfde mengsel op 
basis van veen en kokos gebruikt hij 
nog steeds; de trayplanten laten een 
heel goede wortelontwikkeling zien. 

In december worden de stekken 
ingepakt en in de vriezer gezet. 
Tussen maart en augustus worden 
ze geplant en tussen april en decem-
ber worden de aardbeien geplukt. 

Substraat
Tot 2004 teelde Peter Lemmen op 
veen. Daarna ging hij over op 100% 
Knaap Elite kokossubstraat. “Dat 
bevalt nog steeds goed”, aldus Peter. 
Het grote voordeel van kokos is dat 
het altijd weer water opneemt. Veen 
houdt water goed vast, maar als het 
eenmaal droog is, is het bijna niet 
meer te herbevochtigen. Maar nog 
belangrijker; het gewas groeit goed 
op kokos. De planten wortelen goed 
en vinden snel aansluiting in de 
grond. Nadat de planten zijn geplant 
en wat broes hebben gekregen, 
zitten ze al snel stevig vast. 

Met aardbeien op kokos is het be-
langrijk om goed op je uitgangswater
te letten. Een te hoog siliciumgehalte

kan albino-aardbeien tot gevolg
hebben. Wanneer met grondwater 
wordt gegoten, zoals in het najaar 
vaker het geval is, kan dit een pro-
bleem vormen. Het uitgangswater 
moet dus echt goed zijn. Lemmen 
heeft in 2004 een bassin aangelegd 
om dit goed in de gaten te kunnen 
houden.

Uitbreiding 
Lemmen Aardbeien had al langer 
de wens om het bedrijf uit te brei-
den. Het vinden van de juiste locatie 
bleek lastig. Tot uiteindelijk op nog 
geen 500 meter van het eerste 
bedrijf een zich een goede kans 
voordeed. Zoals Peter het zelf zegt: 
“Ondernemen is ook wel eens risico 
nemen”. De nieuwe locatie is totaal 
ongeveer 3 ha groot. Ze hebben er 
de beschikking over 6000 m2 glas 
en een containerveld van 1,5 ha. De 
opkweek van de trayplanten vindt nu 
geheel op de nieuwe locatie plaats 
en alle stellingteelt op het eerste be-
drijf. Het trayveld is nu op orde. Voor 
volgend jaar staat op de planning om 
vanaf maart de stellingen op orde te 
hebben en te starten met de teelt. In 
de winter staan de werkzaamheden 
daarvoor op de planning.

GROW-HOW!
Klant aan het woord: Lemmen Aardbeien

 2

Goede doorworteling van het substraat

Lemmen Aardbeien teelt op 100% Knaap Elite kokossubstraat

Peter Lemmen en Remko Bosch (Van 
der Knaap) bekijken het gewas

Meer informatie
Wilt u meer informatie over één van 
de onderwerpen in deze nieuws-
brief? Neem dan contact op met 
één van onze teeltspecialisten. 
T: 0174-525050 
E: sales@vanderknaap.info 


