
VISIE VPN
• De VPN is een proactieve belangenbehartiger voor de potgrond- en substraatsector in Nederland. 
• Binnen de VPN werken de leden samen aan de collectieve belangen, zoals kennisverhoging en 

verbeteren van de (product)kwaliteit van de sector.
• Wij staan voor een duurzame keten, voor plant- en voedselveiligheid en voor MVO. Hierbij 

onderschrijven wij de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties.
• Wij streven er naar de prestaties van onze producten in de gehele waardeketen continu te verbeteren.

AMBITIES EN DOELSTELLINGEN 
NEDERLANDSE SUBSTRAATSECTOR
De Nederlandse substraatsector kan bogen op een rijke historie en een indrukwekkende staat van dienst 
met nu een jaarlijkse omzet van € 395 miljoen en 850 arbeidsplaatsen. Van op de lauweren rusten kan 
echter geen sprake zijn, want de uitdagingen die de sector staan te wachten zijn divers, groots en ingrijpend. 
Vandaar dat de VPN (Vereniging Potgrond- en Substraatfabrikanten Nederland) een ambitieus programma, 
ten dele met meetbare doelen, heeft geformuleerd voor de circa 20 producenten en leveranciers van 
substraten en grondstoffen in Nederland die zij vertegenwoordigt, en die met elkaar goed zijn voor 98% van 
de markt. 



Duurzaamheid en transparantie
Het gebruik van substraat in de glastuinbouw zorgt voor 
een positieve bijdrage aan de realisatie van een aantal 
belangrijke duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde 
Naties zoals onder meer:
• Geen honger 
• Schoon water 
• Verantwoorde consumptie en productie 
• Klimaat 
• Leven op land

Bij de duurzaamheidsaspecten van substraat gaat het om:
• Productie van substraat
• Het gebruik van substraat voor de teelt
• De after-use fase

De VPN zet in op duurzame productie met aandacht 
voor grondstoffengebruik en gebruik van hernieuwbare 
grondstoffen. In de gebruiksfase gaat het om minder 
gebruik van water, van grond/oppervlakte, van energie, 
van nutriënten en van gewasbeschermingsproducten.
In de after-use fase ligt de focus op hergebruik van product 
c.q. grondstoffen.

Om deze ambitie verder vorm en inhoud te geven 
is betrouwbare kennis en informatie over de 
duurzaamheidsaspecten van substraten in de keten nodig. 

Doel: In 2025 vormt een in Europees verband ontwikkelde 
LCA (Levenscyclusanalyse) voor substraten een 
betrouwbare basis voor inzichtelijk maken van de 
duurzaamheidsaspecten in de keten.

Organische substraten
Voor de periode tot 2025 heeft de VPN haar ambities m.b.t. 
inzet van circulaire grondstoffen in organische substraten 
in de volgende meetbare doelstellingen vertaald:
1. Voor de professionele markt moet het organisch 

substraat in 2025 voor 35% uit circulaire grondstoffen 
bestaan. 

2. Voor de consumentenmarkt moet het organisch 
substraat in 2025 voor 60% uit circulaire grondstoffen 
bestaan.

3. In 2025 moet 100% van het veen afkomstig zijn van 
RPP gecertificeerde veenderijen. 

N.B. 
Onder primaire grondstoffen worden verstaan: veen, zand, 
perliet, klei, hydrokorrel.
Onder circulaire grondstoffen worden verstaan: schors/
bark, kokos, houtvezel, compost en schuimaarde.

Minerale substraten
De sector heeft haar ambitie m.b.t. verantwoorde productie 
en recycling van minerale substraten in de volgende 
doelstellingen vertaald:
1. Nederlandse producenten van minerale substraten 

zorgen ervoor dat in 2025 90% van het op de 
Nederlandse markt gebrachte volume aan substraat 
wordt teruggenomen en hergebruikt.

2. Nederlandse producenten van minerale substraten 
zorgen ervoor dat in 2025 50% van het wereldwijd 
op de markt gebrachte volume aan substraat wordt 
teruggenomen en hergebruikt.

3. In 2025 is 100% van de in Nederland geproduceerde 
minerale substraten onder EU Ecolabel geproduceerd.

Verpakkingen
Substraten worden in de professionele markt 
geleverd in bulk of verpakt (big-bale, big-bag) en in de 
consumentenmarkt veelal in plastic verpakkingen.

Doel:
In 2020 - 2021 zal de VPN een inventarisatie uitvoeren 
naar de hoeveelheden en soorten verpakkingen in de 
substraatsector. Op basis van deze inventarisatie wordt 
een actieplan opgesteld dat is gericht op het verder 
reduceren en verduurzamen van de verpakkingen in de 
sector.

Kwaliteit en veiligheid
De VPN staat voor kwaliteit en veiligheid van substraten. 
Om die reden stelt de VPN als voorwaarde voor het 
lidmaatschap dat aangesloten bedrijven deelnemer zijn in 
het RHP-kwaliteitskeurmerk of een gelijkwaardig keurmerk.

Met betrekking tot productveiligheid is CE-certificering in 
de substraatbranche nog een relatief nieuw fenomeen. 

Doel: In 2020 zal de VPN onderzoeken op welke wijze CE-
markering voor substraten zinvol en toepasbaar is.



OVER DE VPN
De VPN (Vereniging Potgrond- en Substraatfabrikanten 
Nederland) is een organisatie van ca. 20 producenten en 
leveranciers van grondstoffen en substraten in Nederland. 
Ze vertegenwoordigen ongeveer 98 % van het in Nederland 
geproduceerde volume aan substraten.
De leden produceren zowel eindproducten als grondstoffen 
voor substraten. De afzet vindt zijn weg naar binnen- en 
buitenland en naar zowel de professionele markt als de 
consumentenmarkt 

De VPN treedt op als proactieve belangenbehartiger voor 
de sector. Actuele thema’s zijn o.a. Voedselproductie 
[zie ook leaflet Voedselproductie, kwaliteit van leven 
en de rol van substraat], Duurzaamheid [zie ook leaflet 
Duurzaamheid, veenwinning en klimaat] en de toekomst 
van de sector [zie ook leaflet Ambities en doelstellingen 
Nederlandse substraatsector]

Namens de leden treedt de VPN op als proactieve 
belangenbehartiger voor de sector op een aantal 
belangrijke dossiers. Daartoe werken de leden zowel 
zelfstandig als binnen verenigingsverband aan tal van 
zaken zoals:

• Onderzoek- en kennisontwikkeling over substraten;
• Innovatie en productontwikkeling;
• Verbetering van de prestaties van substraten in de 

gehele product- en waardeketen;
• Duurzaamheid;
• Kwaliteit en veiligheid;
• Informatie en communicatie over het belang van 

substraten.

Dit is een uitgave van de VPN, Vereniging Potgrond- en Substraatfabrikanten 
Nederland.  Dit leaflet is onderdeel van een reeks. Andere titels zijn: 

• Voedselproductie, kwaliteit van leven en de rol van substraat
• De Nederlandse substraatsector
• Duurzaamheid, veenwinning en klimaat
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