
Waarom een actief bodemleven?
Het bodemleven in substraat speelt 
een steeds grotere rol. Dit heeft 
onder andere te maken met het 
wegvallen van gewasbeschermings-
middelen en de steeds strengere 
wet- en regelgeving rondom 
emissies naar het oppervlaktewater. 
Bovendien groeit de vraag naar 
emissievrije producten. De 
belangrijkste motivatie echter, is dat 
een actief bodemleven bijdraagt aan 
een weerbare, stressbestendige 
plant die beter bestand is tegen 
allerlei ziekten en plagen.  

Onderzoek in ‘de Kas’
In 2020 werd in ‘de Kas’ een eerste 
proef opgezet met een tomaten-
gewas op zowel kokossubstraat- als 
steenwolmatten. Alle planten kregen 
de organische voedingsoplossing uit 
de bioreactor (OWS) toegediend. Deze
bioreactor zet onder andere eiwitten 
en aminozuren om in opneembare 
nutriënten. Dit resulteert in een 
voedingsoplossing die vrij is van 
organische resten, schimmels en 
bacteriën. De voedingsoplossing 
bevat een grote diversiteit aan 
micronutriënten en organische

componenten. Deze zorgen voor 
verschillende processen in het 
gewas die in de traditionele teelt 
ontbreken. Uit deze uitgebreide 
teeltonderzoeken is gebleken dat 
producten geteeld met organische 
voeding hogere concentraties 
inhoudsstoff en bevatten. Het totale 
recept kan gestuurd worden door de 
input in de bioreactor te wijzigen.

Gedurende de proef werden maan-
delijks monsters genomen om het 
bodemleven in het substraat te 
beoordelen. Als referentie werden 
regelmatig monsters genomen bij 
een praktijkbedrijf dat tomaten (van 
hetzelfde ras en met dezelfde 
zaaidatum) teelt op steenwol met 
minerale voeding om een goede 
vergelijking te kunnen maken. Er 
waren dus drie behandelingen: 
kokos met organische voeding, 
steenwol met organische voeding en 
steenwol met minerale voeding.

Resultaten
Uit de proeven die zijn uitgevoerd in 
‘de Kas’ en de vergelijking die kon 
worden gemaakt met de praktijk-
situatie, blijkt onder andere dat in

kokos al direct een actief bodem-
leven aanwezig is wat zich gedurende
de teelt verder ontwikkelt. In 
tegenstelling tot steenwol, waarbij 
het bodemleven in de aanvangsfase 
ontbreekt en minder sterk ontwikkelt 
gedurende het teeltseizoen. De 
verscheidenheid aan schimmels en 
bacteriën was op kokos vele malen 
groter dan op steenwol. Ook het 
gehalte aan actinomyceten was 
groot op kokos. Een belangrijke 
uitkomst, want doordat actinomy-
ceten antibiotica uitscheiden, dragen 
zij bij aan het weren van ziekten. De 
resultaten van het onderzoek toon-
den niet alleen aan dat kokos meer 
biodiversiteit heeft dan steenwol, 
maar ook dat de voeding een eff ect 
heeft op het bodemleven. Op kokos 
bereik je zowel met minerale als met 
organische voeding een veel diverser
bodemleven. Met de organische 
voeding gaat het echter sneller. Over 
het algemeen kan gezegd worden 
dat tijdens de proeven de organische 
voeding zorgde voor meer microbiële
massa dan minerale voeding.

Conclusies
Het onderzoek liet duidelijk zien dat 
kokos zeer geschikt is voor het 
bereiken van een actief bodemleven 
en dus bijdraagt aan een weerbaar 
gewas. Bovendien ontwikkelt het 
bodemleven zich sneller onder 
invloed van de organische voeding 
uit de bioreactor. Op dit moment 
staat een vervolgproef in ‘de Kas’. 
Neem voor meer informatie contact 
op via rd@vanderknaap.info.
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Actiever bodemleven op kokossubstraat

Totale microbiële biomassa in kokos en steenwol

Een actief bodemleven draagt bij aan een weerbare plant die beter bestand is tegen allerlei ziekten en 
plagen. Onderzoeken in ons innovatiecentrum ‘de Kas’ hebben aangetoond dat het type substraat hier 
een aanzienlijke rol in kan spelen: kokos leent zich perfect voor het ontwikkelen en handhaven van een 
actief bodemleven. Ook de voeding blijkt een belangrijk eff ect te hebben.

Verscheidenheid bioleven
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Veenvrij en veengereduceerd
Van der Knaap maakt in potgrond-
mengsels al veel gebruik van 
grondstoffen anders dan veen. Voor 
deze proeven werden mengsels 
samengesteld van verschillende 
kokosfracties, zoals kokosgruis en 
-vezel, om een substraatskelet te 
creëren waarbij de lucht/water-
verhouding voldoet aan voor de 
plant optimale vochtomstandigheden.
Daarnaast werd gebruik gemaakt 
van andere grondstoffen, zoals 
Fibrecompost: een grondstof van 
compost en houtvezel. In beide 
proeven werd ook een deel van de 
planten geteeld op Fibre-Neth®-
substraat, een 100% kokossubstraat 
met unieke eigenschappen. Als 
referentie werd een substraat uit de 
praktijk gebruikt dat 60% veen bevat. 

Het is inmiddels wel bewezen dat je 
op kokossubstraat uitstekende 
teeltresultaten kunt behalen. Deze 
grondstof kenmerkt zich door een 
goede lucht/waterverdeling; het 
heeft van nature een hoog luchtcijfer 
en neemt makkelijk water op. 
Daarnaast leent kokos zich goed 
voor het stimuleren van een actief 
bodemleven. Hiermee kun je een 
sterk, weerbaar gewas creëren.

‘Grown with WaterWick’    
Naast het onderzoek naar alterna-
tieve substraten werd gekeken naar

de effecten van het ‘Grown with 
WaterWick’ teeltsysteem op de 
afdroging van het substraat. Dit is 
een duurzame kweekmethode 
waarbij de lont water opneemt. Dit 
kan uit een waterreservoir, waarbij 
elke plant van de juiste hoeveelheid 
water wordt voorzien. Het kan ook 
eenvoudig toegepast worden in 
bestaande teeltsystemen, zoals 
tafels en vloeren met een eb-en-
vloed-irrigatiesysteem.

We hebben verschillende variaties 
getest: met en zonder lont, met en 
zonder overpot en een eb/vloedtafel 
versus een gaastafel. Variaties met 
lont en overpot hebben continu een 
eigen waterreservoir tot hun beschik-
king, waarbij de plant alleen het 
water opneemt dat hij nodig heeft. 
Uit de variaties zonder overpot is 
gebleken dat de lont zorgt voor een 
versnelde afdroging van het substraat. 

Conclusies
Alle geteste veenvrije en veen-
gereduceerde substraten zijn geschikt
om kwalitatief gelijkwaardige pot-
anthuriums te telen. De plantkwaliteit
die werd verkregen met de geteste 
substraten deed niet onder aan de 
kwaliteit van het referentiesubstraat 
uit de praktijk. Het Fibre-Neth®-
substraat liet een minder hoog 
verzadigd gewicht zien gedurende
de teelt en was dus minder nat dan

de overige substraten. Dit 
resulteerde uiteindelijk in een betere 
wortel (helder wit) als gevolg van 
een betere zuurstofuitwisseling met 
de omgeving.  

Wanneer gebruik wordt gemaakt van 
de WaterWick en het reservoir van 
de overpot gevuld is, kan met het 
juiste substraatmengsel door 
capillaire werking een constante 
vochtigheid worden gerealiseerd. Dit 
kan ook gebruikt worden voor een 
langere shelf-life bij de retailer en 
consument. Het mengsel ‘80% 
veenvrij’ zorgt in deze situatie voor 
de beste plant- en wortelontwikkeling.

Meer informatie 
Het ‘Grown with WaterWick’ 
systeem is ook geschikt voor de teelt 
van andere kamerplanten en gewas-
sen. Kijk voor meer informatie op 
www.waterwick.eu. Neem voor meer 
informatie over proeven met 
veenvrije of veengereduceerde 
substraten contact op met afdeling 
R&PD via rd@vanderknaap.info
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Potanthuriums in veengereduceerd substraat
De laatste jaren is er meer behoefte ontstaan naar veengereduceerde substraten en duurzamere teelt-
methoden. Dit geldt ook voor de teelt van potanthuriums. In samenwerking met Karma Plants en Visser 
Horti Systems heeft het R&D-team van Van der Knaap Groep twee opeenvolgende proeven uitgevoerd 
in innovatiecentrum ‘de Kas’ waarbij verschillende veenvrije en veengereduceerde substraten zijn 
getest in combinatie met het duurzame ‘Grown with WaterWick’ teeltsysteem.

‘Grown with WaterWick’

Afdroging van de potten met het 80% veenvrij mengsel. 

‘Grown with WaterWick’ teeltsysteem

met lont zonder overpot - 80% PF    met lont met overpot - 80% PF    zonder lont zonder overpot - 80% PF



Veen in substraten
Veen is al jaren de belangrijkste 
grondstof voor organische 
substraten. Veen houdt goed water 
vast en buffert voeding. Allebei 
positieve eigenschappen voor de 
teelt. Bovendien is het fytosanitair 
schoon. De laatste jaren is er 
toenemende aandacht voor de 
duurzaamheidsaspecten van 
veenwinning, met name op het 
gebied van behoud van natuur-
gebieden en het klimaatvraagstuk. 
Toch wordt wereldwijd veel minder 
veen gewonnen voor substraten dan 
wordt aangenomen: slechts 0,05% 
van de wereldwijd aanwezige 
veengebieden. In substraat krijgt 
veen een hoogwaardige toepassing, 
doordat het bijdraagt aan de 
productie van voedsel en de groei 
van planten. (bron: VPN)

Responsibly Produced Peat
In 2011 heeft de substraatsector een 
aantal eisen voor verantwoorde 
veenwinning ontwikkeld. De ambitie 
is om uiteindelijk al het veen onder 
het Responsibly Produced Peat 
certificaat te winnen. Dit veen 
voldoet aan een aantal richtlijnen. Zo 
worden veengebieden die volledig 
intact zijn niet gebruikt voor veen-
winning. Daarnaast worden de 
productielocaties gekozen aan de 
hand van een strenge selectie, wordt 
er zorgvuldig met de locaties 
omgegaan en is er altijd sprake van 
een herstelplan na gebruik.  

Hernieuwbare grondstoffen
De VPN heeft een aantal ambities 
voor de sector gedefinieerd met 
betrekking tot de inzet van hernieuw-
bare grondstoffen in substraat. Eén 
van de doelstellingen is dat voor de 

professionele markt het organisch 
substraat in 2025 voor 35% uit 
hernieuwbare grondstoffen moet 
bestaan. Bij Van der Knaap zijn we 
ervan overtuigd dat de toepassing 
van zulke grondstoffen in substraten 
steeds belangrijker wordt. Al jaren 
groeit het aandeel kokos in onze 
substraten gestaag. Deze hernieuw-
bare grondstof heeft een aantal 
unieke teelttechnische eigen-
schappen. Op dit moment bestaat al 
zo’n 45% van onze substraten uit 
hernieuwbare grondstoffen. De 
verwachting is dat dit aandeel in de 
toekomst nog meer zal groeien.

Testen met circulaire grondstoffen
Om aan een toenemende vraag aan 
substraten te kunnen voldoen, doen 
we al regelmatig proeven met 
circulaire grondstoffen in ons eigen 
innovatiecentrum ‘de Kas’. Circulaire 
grondstoffen bestaan uit materialen 
die worden hergebruikt. Om te 
kunnen beoordelen of een nieuwe 
grondstof potentie heeft, doen we 
zeer uitgebreid onderzoek. We doen 
eerst een aantal groeitesten. Dit zijn 

gestandaardiseerde testen die ook 
door de RHP worden gebruikt om 
grondstoffen te toetsen. Veen 
gebruiken we hierbij als referentie-
materiaal. We mengen verschillende 
percentages van de circulaire 
grondstof door en zaaien hierop een 
gewas dat duidelijk laat zien wan-
neer de groeibodem niet voldoet. 
Daarnaast worden de grondstoffen 
onderworpen aan fysische en 
chemische analyses, bijvoorbeeld 
om te kijken of ze geen schadelijke 
stoffen bevatten. Wanneer een 
grondstof deze testen en analyses 
goed heeft doorstaan, zetten we een 
kasproef op met een gewas om te 
kijken hoe het substraat gedurende 
de teelt presteert. Dit is de fase die 
we met een aantal grondstoffen al 
hebben bereikt. De proeven staan in 
‘de Kas’ en de resultaten laten zien 
dat er een aantal veelbelovende 
grondstoffen tussen zit! 

Meer informatie
Meer informatie over ons onderzoek 
naar circulaire grondstoffen? Neem 
dan contact met ons op.
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Onderzoek naar circulaire grondstoffen
“Substraten vormen een onmisbare basis voor de productie van voedsel en planten die ons leven 
groener, gezonder en aangenamer maken.” Volgens de beleidsagenda van de Vereniging Potgrond- en 
substraatfabrikanten Nederland (VPN) zal in de toekomst wereldwijd de vraag naar grondstoffen voor 
substraatproductie enorm toenemen. Maatschappelijke discussies zetten de beschikbaarheid van veen 
echter onder druk. Het is daarom belangrijk om onderzoek te doen naar nieuwe, veilige, hernieuwbare 
en circulaire grondstoffen. 

Maatschappelijke discussie rondom veen

Proeven met verschillende circulaire grondstoffen in ‘de Kas’
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Restwaterstromen
Sinds 2018 geldt in Nederland een 
verplichte zuivering van restwater-
stromen. Minimaal 95% van de 
gewasbeschermingsmiddelen moet 
verwijderd zijn uit het te lozen water. 
Dit was slechts één van de eerste 
stappen richting emissievrij telen. 
Vanaf 2027 moet de sector voldoen 
aan de ‘nullozing’. De belangrijkste 
reden voor lozing zijn oplopende 
natriumcijfers.

Hergebruik drainwater 
Drainwater kan meestal als gietwater 
worden hergebruikt. Meer drainwater 
hergebruiken, voorkomt dus de 
noodzaak van lozen. Maar met 
name ophoping van natrium kan een 
reden zijn waarom drainwater niet 
meer kan worden hergebruikt. 
Drainwater dat niet meer hergebruikt 
kan worden, mag de komende jaren 
in steeds mindere mate worden 
geloosd. 

Natrium (Na) is een element dat 
door de meeste gewassen maar 
beperkt wordt opgenomen. Hier-
door zal de natriumconcentratie in 
het substraat en het drainwater 
stijgen, waarbij recirculatie niet meer 
aan te bevelen is. Van der Knaap’s 
natriumverwijderaar ‘Natrex®’ 
onttrekt het aanwezige natrium 
selectief, waardoor het drainwater 
gerecycled kan blijven worden. De 
gewasbeschermingsmiddelen en 
andere nuttige voedingselementen 
blijven echter wél in het systeem 
aanwezig. 

Werking van Natrex®

Aan de basis van het systeem ligt 
het scheiden van natrium van de 
waardevolle nutriënten. Dit wordt 
gerealiseerd door een aaneen-
schakeling van geavanceerde 

technieken waarbij verschillende 
elementen gefilterd en van elkaar 
gescheiden kunnen worden. Als 
afvalstroom blijft een zure oplossing 
van natrium en chloride over. Dit 
wordt door Van der Knaap 
ingezameld en vervolgens gebruikt 
in andere industrieën om basische 
waterstromen te neutraliseren. Het 
proces is volledig circulair; geen 
waardestroom gaat verloren. Het 
systeem wordt op de situatie van de 
kweker aangepast, waarbij de 
natriumpiek onder de schade-
drempel blijft. Dit zal per teelt 
verschillen en in overleg met de 
kweker worden vastgesteld.

Effect van natrium op de teelt
Het ene gewas is gevoeliger voor 
natrium dan het andere. Van der 
Knaap doet al verschillende jaren 
onderzoek naar de effecten van 
natrium op de teelt. In 2021 is in
samenwerking met Wageningen 
University & Research onderzoek 
uitgevoerd naar het negatieve effect 
van natrium op de productie en 
kwaliteit van het paprikagewas. De 
teelt is een jaar lang gevolgd, 
waarbij een deel van gewas een

hoog gehalte natrium en het andere 
deel geen natrium toegediend kreeg.
Hieruit bleek dat het voordelen geeft 
wanneer je het natriumgehalte laag 
houdt. 

Voordelen van Natrex®

Met Natrex® kan de kweker voldoen 
aan de regelgeving en bovendien 
levert het een besparing van 
meststoffen op, omdat overige 
nuttige elementen beschikbaar 
blijven in het systeem. Daarnaast 
tonen proeven aan dat met het 
natriumgehalte ook de groei en 
kwaliteit van het gewas en het 
geoogste product beïnvloed kan 
worden. Neem voor meer informatie 
contact op met Karel de Bruijn via 
rd@vanderknaap.info.

Natrex®: de volgende stap in emissievrij telen
Na jaren van ontwikkelen brengt Van der Knaap Groep haar natriumverwijderaar op de markt. Natrex®

onttrekt het aanwezige natrium selectief, waardoor het drainwater gerecycled kan blijven worden zónder 
dat de gewasbeschermingsmiddelen en andere nuttige voedingselementen verloren gaan. Het 
eerste systeem is inmiddels geplaatst bij een kweker in Canada voor een oppervlakte van ruim 12 ha.

Natriumverwijderaar 

Natrex®-installatie

Proef in innovatiecentrum ‘de Kas’




