Veen
6

is een vernieuwbare
grondstof

Steeds meer gewassen worden op substraat geteeld. Dat is – zoals
bekend - vele malen efficiënter dan in de vollegrond, en de enige
manier om op een duurzame manier aan de toenemende vraag
naar voedsel te voldoen. De substraat-industrie wrijft zich in de
handen. Een afzetgroei van 10% en méér de komende jaren is
alleszins reëel. Tegelijk voelt de sector ook een toenemende druk
om verantwoordelijkheid af te leggen over hoe duurzaam deze
industrie inmiddels is, en welke stappen ze gaan ondernemen om
de productie nog ‘circulairder’ te maken.
Tekst: Fotografie: Pixabay, Zebra Fotostudios
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De VPN (Vereniging Potgrond- en Substraat
fabrikanten Nederland) is actief bezig om het
imago van hun branche bij te stellen. En dat
is nodig ook, want het beeld van onder andere
veenwinning is tamelijk scheef. VPN-lid Arjen
van der Meer van BVB Substrates, schetst in
één zin welke verandering zich heeft voltrokken:
”We zijn natuurherstellers geworden in plaats
van verveners.” Met trots vertelt hij hoe veengrond tegenwoordig niet meer volledig wordt
afgegraven, maar er een laag van 50 tot 70 cm
intact blijft. “En dan groeit het veen weer aan.
In Zweden hebben ze in veertig jaar tijd een
aangroei van 75 cm gemeten. Veen is dus een
vernieuwbare grondstof. Vergelijk het met bosbouw; je kapt bomen en plant daar weer nieuwe
bomen voor in de plaats.”
Van der Meer haalt het voorbeeld aan in gesprek met Ber Cox en Ron Michels. De een is
aardbeienteler, de ander champignonteler. Ze
spraken vorig jaar met Arjen en met VPNbestuurslid Vincent Deenen, omdat die uit de
mond van telers zelf willen horen hoe zij tegen
de duurzame toekomst van substraat aankijken
(zie ook KAS nr. 4 van 2018).

deklaag van 4,5 cm veen. In de lopende proef
worden die twee lagen machinaal gescheiden. De
compost verdwijnt als vanouds naar de akker
bouw, maar de bovenlaag krijgt een andere,
duurzamere bestemming. Bijvoorbeeld in de
vorm van potgrond voor de consumentenmarkt.
Of, gedroogd, als strooisel voor in de koeienstal.
Dat scheelt in volume en dus transportkosten.
Michels: ”En misschien kunnen we over tien
jaar, als we de juiste techniek hebben om het
bacterieleven aan te pakken, het weer in onze
eigen teelt hergebruiken.”
Amsterdamse daktuin
Aardbeienteler Ber Cox ziet zowel aan het begin
als het einde van de substraat-cyclus bij hem in
de kas mogelijkheden om het proces te verduurzamen. Aan het begin door het substraat zo te
verrijken dat de planten weerbaarder worden
en minder gewasbeschermingsmiddel nodig
zijn. “Dat is ook een voordeel, omdat het aantal
beschikbare gewasbeschermingsmiddelen blijft
afnemen. Het gaat steeds meer de biologische
kant op, en ik denk dat substraat daar een rol bij
kan spelen.” Hoopvol is Cox bovendien over het
nieuwe recycleprogramma: potgrond en gewas
resten gaan na de teelt niet naar fruittelers
in de regio, maar worden ingenomen door de
substraatleverancier. Van der Meer: ”Wij laten
deze resten ophalen en verwerken door een composteerder. Zo krijgen ze een tweede leven in
openbaar en stedelijk groen. Dus wie weet eindigen de planten van Ber volgend jaar op een daktuin in Amsterdam. Of in zakjes potgrond voor
de consumentenmarkt.” Cox hoort de plannen
instemmend aan: ”Een goede zaak, want grondstoffen zijn immers schaars. Voor het milieu is
het beter om ze nog een keer te hergebruiken.”

Hergebruiken
Ron Michels vertelt gepassioneerd over een
nieuwe proef die loopt met het hergebruik van
compost uit de champignonteelt. Het is gebruikelijk de cellen na de oogst op 70 graden Celsius
te stomen om zo alle ziektekiemen in het bed te
doden. Het restant, ‘champost’ genoemd, vindt
gretig aftrek onder akkerbouwers. Het is een
goede ‘stikstofbron’ en bindt de (zand-)gronden
zodat die beter water vasthouden en dus
minder vaak beregend hoeven te worden. Een
champignonbed bestaat echter uit twee delen.
Een laag compost (circa 30 cm met onder andere paardenmest en stro) en daarbovenop een
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Eigen verantwoordelijkheid
Substraatbedrijven spannen zich, mede onder invloed van de VPN, in om duurzame toepassingen te vinden als hun substraten aan het eind van hun (eerste) levenscyclus zijn gekomen.
Direct hergebruik in dezelfde teelt is nog niet aan de orde. VPN-lid Arjen van der
Meer van BVB Substrates: ”Wij maken hier als het ware babyvoeding
voor de start van een nieuwe teelt. Met een heel strikt hygiëne
protocol. Dan ga je geen risico lopen met gebruikte substraten waar mogelijk nog ziektekiemen in zitten.”
Veel VPN-leden zijn wel actief op zoek
naar het inzetten van gebruikte
substraten voor alternatieve toepassingen.
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Circulaire
economie
Terwijl er in de agrarische
sector aan allerlei knoppen voor
een meer circulaire economie wordt gedraaid, dringt dat maar langzaam door tot het
grote publiek. Dat vindt Michels soms spijtig, hoewel hij
ook beseft dat hij er niet zo bar veel aan kan doen. “Wij maken van gebruikt stro en van paarden- en kippenmest weer een waarde
volle grondstof. Met onze k
 oeling, warmtew isselaars en zonnepanelen zijn we
op energiegebied ook duurzaam bezig. En de deklaag waarop wij champignons hebben
gekweekt, krijgt een tweede leven in een plantenbak bij de consument thuis. We zijn dus al héél
circulair. Het zou leuk zijn als de consument daar meer weet van had. Maar ja, de meeste mensen weten niet eens hoe een champignon groeit!”
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