
DUURZAAMHEID
Op het gebied van duurzaamheid kijkt de 
brancheorganisatie nauwlettend naar de 
Duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. 
De substraatsector ziet daarbij voor zichzelf een 
belangrijke positie in de circulaire economie. 
Het gebruik en hergebruik van substraat in de 
glastuinbouw kan een belangrijke bijdrage leveren 
aan de 17 duurzaamheidsdoelen van de Verenigde 
Naties. 

Dit zijn de vijf voornaamste doelen uit het 
duurzaamheidsmanifest van de VN die nauw 
verband houden met de substraatsector:
• Geen honger 
• Schoon water 
• Verantwoorde consumptie en productie 
• Klimaat 
• Leven op land 

DUURZAAMHEID, VEENWINNING EN 
KLIMAAT
De Nederlandse substraatsector (goed voor de jaarlijkse productie van 7 miljoen m3 substraat) is 
toonaangevend in de wereld. En als de hele wereld over je schouders meekijkt, dan schept dat uiteraard 
verplichtingen. Onder andere op het gebied van duurzaamheid, maar ook op het gebied van veenwinning 
en de omgang met het klimaat. De VPN (Vereniging Potgrond- en Substraatfabrikanten Nederland) 
vertegenwoordigt zo’n 20 producenten en leveranciers van substraten en grondstoffen in Nederland 
– goed voor 98% van de markt - en heeft in haar beleidsagenda tot 2025 een aantal heldere doelen 
en doelstellingen opgenomen. De VPN werkt daarbij nauw samen met haar internationaal opererende 
zusterorganisatie Growing Media Europe



Hernieuwbare grondstoffen
In 2019 is door de VPN-leden ruim 7 miljoen m3 eindproduct geproduceerd. De Nederlandse potgrond- en substraatsector 
kende in 2019 een omzet van ongeveer € 395 miljoen euro aan geproduceerd product. Hiervan was zo’n € 260 miljoen 
bestemd voor de Nederlandse markt en werd ongeveer € 135 miljoen geëxporteerd.

In Nederland zijn ongeveer 900 fte werkzaam bij de potgrond- en substraatbedrijven. Worden de werknemers van de 
buitenlandse vestigingen meegeteld dan is sprake van 4.000 fte. 

Ketenbenadering nodig
De Nederlandse substraatsector richt zich op het beperken 
van de milieu-impact in de gehele productiekolom. Met 
de toepassing van meer hernieuwbare grondstoffen groeit 
ook de behoefte aan een objectieve beoordeling van de 
duurzaamheids-effecten van de toepassing van deze 
grondstoffen. 

Met het oog daarop werkt de Nederlandse substraatsector 
op dit moment proactief in internationaal verband (Growing 
Media Europe) aan een actuele LCA-methodiek.  Een 
Levenscyclusanalyse (LCA) is een methode om de totale 
milieubelasting te bepalen van een product gedurende de 
hele levenscyclus. De VPN wil zo meer inzicht krijgen in de 
impact van (hernieuwbare) grondstoffen in substraatmengsels 
in alle schakels van de keten. 



VEENWINNING EN KLIMAAT
Veen is veruit de belangrijkste grondstof voor organische substraten. 
Gezien de groeiende vraag naar substraten richting 2050 zal veen ook in 
de toekomst een belangrijke grondstof blijven. De productiecapaciteit in 
veen producerende landen is wereldwijd relatief stabiel. In West-Europa 
neemt de productie echter af, terwijl de vraag naar veen juist toeneemt. 
Uit diverse onderzoeken blijkt dat er voor een hoogwaardige toepassing 
voor de komende decennia voldoende veen beschikbaar is. Daar staat 
tegenover dat politieke ontwikkelingen de beschikbaarheid wel serieus 
onder druk zetten.

Daarnaast is er toenemende aandacht voor de duurzaamheids-aspecten 
van veenwinning. Het gaat dan vooral om het behoud van natuurgebieden 
en het klimaatvraagstuk. Op dat vlak bestaan hardnekkige misverstanden. 
Zo wordt veenwinning voor toepassing in de energieproductie ten 
onrechte op één hoop gegooid met veenwinning voor substraten. Die 
laatste vorm van winning is een hoogwaardige toepassing omdat daarbij 
de grondstof zorgt voor o.a. voedsel en werk.  

Klimaatvraagstuk
Veengebieden die intact zijn, dus niet ontwaterd, leggen koolstof uit de atmosfeer langdurig vast. 
Veenwinning vindt echter plaats in gebieden die reeds eerder ontwaterd zijn. In deze gebieden staat het veen boven de 
waterspiegel in contact met de atmosfeer. Met als gevolg dat het veen langzaam degradeert, de koolstof oxideert en er een 
zeer geleidelijke emissie van CO2 plaatsvindt. 
Met afgraven stopt dat proces. Het veen krijgt in substraat een hoogwaardige toepassing omdat het bijdraagt aan de groei 
van planten en bomen en zorgt voor de productie van voedsel.
Vanzelfsprekend zorgt het transport van het veen wel voor CO2-uitstoot, maar dit is echter niet anders dan bij het transport 
van andere (hernieuwbare) grondstoffen.

Responsibly Produced Peat
De veen- en substraatsector heeft in 2011 het initiatief genomen om 
samen met relevante stakeholders te komen tot de ontwikkeling van 
eisen voor een verantwoorde veenwinning. Hierbij speelt naast een 
maatschappelijk en ecologisch belang ook een belang voor de sector. 
Namelijk dat veen ook op de langere termijn beschikbaar blijft. 
De ambitie van de Nederlandse substraatsector is om uiteindelijk al het 
veen onder RPP-certificaat te winnen. Het RPP-certificaat (Responsibly 
Produced Peat = verantwoord geproduceerd veen) staat voor:

• Voldoen aan (lokale) wet- en regelgeving
• Good Governance
• Strenge en zorgvuldige selectie van productielocaties
• Vergaande impact-analyse van beoogde productielocaties
• Zorgvuldig gebruik van de productielocaties.
• Nazorg en herstel locatie na gebruik.

Zie voor meer informatie: 
www.responsiblyproducedpeat.org



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
• Ambities en doelstellingen Nederlandse substraatsector

Uitgave: Maart 2021
Secretariaat VPN: Brederolaan 34, 2692 DA, ’s-Gravenzande,  
tel. 0174 41 53 88, info@devpn.nl, www.devpn.nl


