VOEDSELPRODUCTIE, KWALITEIT VAN
LEVEN EN DE ROL VAN SUBSTRAAT
De Nederlandse substraatsector is toonaangevend in de wereld. Substraten zijn er in vele soorten en
varianten en spelen een belangrijke rol in o.a. de grootschalige voedselproductie. Maar ook bij de inrichting
van onze woonomgeving. Wat zijn de meest gebruikte soorten substraat? En welke garanties zijn er dat
we op substraat geteelde groente en fruit veilig en met een gerust hart kunnen eten? Deze uitgave zet de
belangrijkste feiten en cijfers op een rij.
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GRONDSTOFFEN
Substraten bestaan uit een mengsel van grondstoffen met veelal specifieke toevoeging van nutriënten. De meeste
leveranciers leveren maatwerk op basis van de vraag van de afnemer in de tuinbouw. De catalogus aan verschillende
substraten is daarmee feitelijk oneindig groot. Een overzicht van de zeven belangrijkste en meest gebruikte grondstoffen:
1.

Veen

2.

Kokos

3.

Houtvezel

4.

Bark/schors

5.

Minerale wol

6.

Compost

7.

Perliet

Veen
Veen is onder zuurstofarme omstandigheden verteerd veenmos, ook wel Sphagnum
genaamd. Er zijn verschillende typen zoals turfstrooisel, tuinturf en veenmosveen.
Elk type heeft zijn eigen fysische eigenschappen. De veensoorten die voor het
samenstellen van substraten en potgrond worden gebruikt, worden gerekend tot de
hoogvenen. Hoogveen is ontstaan onder invloed van regenwater.
Veen is al decennialang veruit de belangrijkste grondstof voor substraat. In 2017
nam veen meer dan 60% van het volume aan grondstoffen voor zijn rekening in de
Nederlandse productie.
Door de verscheidenheid in herkomst, ontstaan en productiewijze zijn er veel
verschillende kwaliteiten beschikbaar. Hiermee kunnen substraten worden samengesteld die aansluiten bij de individuele
wensen van kwekers. Veen houdt goed water vast en buffert voeding. Allebei positieve eigenschappen voor de teelt. Omdat
het een product is dat zelf weinig voedingselementen bevat, is het breed inzetbaar. Een aantal VPN-leden wint hun eigen
veen. Dat gebeurt altijd op een verantwoorde manier, waarbij rekening wordt gehouden met de natuurwaarde en omgeving
en er ook altijd sprake is van een landschap herstelplan (nazorg).

Kokos
Kokosgruis, kokosvezel en kokoschips zijn afkomstig uit de buitenbast van de
kokosnoot. Kokosgruis wordt gebruikt als puur substraat voor verschillende
gewassen of als component in mengsels. Het kent een zeer brede toepassing door de
combinatie van een goed verwerkbare homogene, fijne structuur met een redelijk hoog
luchtgehalte. Het houdt goed water vast, dat zo beschikbaar is voor gewassen.
Kokosvezel wordt uitsluitend toegepast als component in substraatmengsels voor
diverse gewassen. Kokosvezels kunnen in kleine hoeveelheden door potgrond worden
gemengd. De vezel voor substraat wordt veelal kort gehakt. Kokosvezel in pure vorm
houdt weinig water vast en is daardoor zeer luchtig. Kokosvezel in mengsels met veen
zorgt voor een grovere structuur. Kokoschips worden meer en meer toegepast als
structuurcomponent in substraatmengsels.

Houtvezel
Houtvezel wordt geproduceerd van houtchips, afkomstig van de grove den of spar.
Dit is een restproduct van de houtproductie. Bij de productie worden houtchips onder
hoge mechanische druk vervezeld. Tijdens dit proces ontstaat een hoge temperatuur
wat belangrijk is voor de ontsmetting van de vezels.
Houtvezel wordt veel toegepast als grondstof in potgrond. Enerzijds omdat het
een duurzame grondstof is, anderzijds is het ook een grondstof met specifieke
eigenschappen. Houtvezel creëert een open structuur in substraatmengsels.

Bark/schors
Boomschors is een natuurlijk product dat overblijft als restproduct bij houtproductie.
Er zijn twee typen boomschors: gecomposteerde boomschors en niet-gecomposteerde
boomschors. Gecomposteerde boomschors is afkomstig van de fijnspar en Douglasden. Dit zijn relatief zachte schorsoorten die moeten worden gecomposteerd om een
stabiel product te verkrijgen.
Niet-gecomposteerde boomschors, voornamelijk afkomstig van de Pinus pinaster, is
harder en behoeft geen compostering. Dit schorstype wordt momenteel veel gebruikt
als grondstof voor substraten en als afstrooiproduct op potten en in perken.
Boomschors kent diverse fracties, van fijn tot grof. Afhankelijk van de fractie houdt
de boomschors veel of weinig water vast. Hoe grover de schors, hoe luchtiger. Het is een stabiel materiaal en brengt
daardoor ook stabiliteit in de structuur van substraat-mengsels. Boomschors is een veelgebruikte grondstof bij de teelt van
orchideeën. Potgronden met schors worden in de boomkwekerij en potplantenteelt toegepast.

Minerale wol
Minerale wol wordt industrieel gemaakt, voornamelijk van basalt. Dat is een vulkanisch
stollingsgesteente. De unieke vezelstructuur ontstaat door het basalt te smelten en in
verschillende richtingen te spinnen. Zo ontwikkelt zich de gewenste structuur met de
vezels. Kleine toevoegingen worden gedaan om de stabiliteit en de wateropname te
verbeteren. Minerale wol kan na gebruik worden gerecycled.
Substraatmatten en -blokken van minerale wol worden toegepast in groenteteelten,
sierteelten en de opkweek van jonge planten. Minerale wol wordt veel gebruikt door
kwekers van o.a. tomaat, komkommer en paprika en in sierteelten als roos, gerbera,
etc. Doordat deze substraten al decennia worden toegepast, zijn er standaard
teeltstrategieën beschikbaar voor irrigatie en bemesting.

Compost
Compost is wat overblijft na de afbraak van plantenresten. De activiteit van microorganismen is verantwoordelijk voor dit afbraakproces. Compost bestaat uit organisch
materiaal in verschillende fracties, zoals humus en takjes, en een klein aandeel
minerale delen zoals zand en klei. Op composteringslocaties wordt dit proces
gecontroleerd uitgevoerd.
Compost is er in uiteenlopende kwaliteiten en het wordt hoofdzakelijk gebruikt als
bodem verbeterend materiaal. Door het toevoegen van compost blijft het organische
stofgehalte op niveau en wordt het bodemleven gestimuleerd.

Perliet
Perliet is vulkanisch gesteente. Het wordt gemalen, gezeefd en daarna bij ongeveer
1.000 graden Celsius ‘gepoft’. Daarbij gaat mineraal gebonden water in het gesteente
over in gasvorm, waardoor het gesteente tot wel 20 maal het oorspronkelijke volume
kan expanderen. Op die manier ontstaat een bijzonder poreus materiaal.
Perliet wordt in de tuinbouw toegepast als grondstof in potgrond of substraat en als
puur substraat. Het is zeer poreus, maar bevat ook een zeker gehalte aan gesloten
poriën. Perliet kan veel water en lucht bevatten en heeft een positieve invloed op de
wateropname. De grondstof vermindert krimp van potgrondmengsels en draagt bij aan
een luchtige en stabiele structuur. Als puur substraat wordt het vooral in de groenteen rozenteelt gebruikt.

Overig
Naast bovenstaande grondstoffen wordt nog een breed scala aan hernieuwbare grondstoffen in de potgrond- en
substraatsector toegepast, zoals onder meer rijstkaf, kurk en klei.

KWALITEIT EN VEILIGHEID
Bij een product dat zo een prominente rol speelt in de voedselketen, is controle op kwaliteit en veiligheid van het
allergrootste belang. De substraatsector kent daarvoor het onafhankelijke RHP-keurmerk, dat is gericht op kwaliteitsborging
van substraten en grondstoffen. RHP is sinds 1963 het Europese kenniscentrum voor substraten. RHP-gecertificeerde
substraten bieden kwekers de zekerheid dat het substraat voldoet aan de juiste kwaliteitseisen voor bijvoorbeeld
wateropname, luchtgehalte, zuurgraad, zoutgehalte en voedingsstoffen. Ook biedt het
garantie dat het substraat zuiver en schoon is en dat het veilig kan worden toegepast
zonder risico’s voor de teelt.
Kenmerkend voor het RHP-keurmerk is de volledige controle over de gehele keten: dus
vanaf de winning en de productie tot aan de toepassing bij de kweker.
De Raad van Accreditatie (RvA), die namens de Nederlandse overheid toezicht houdt op
alle laboratoriumonderzoeken, heeft het RHP Productcertificatieschema geaccepteerd.
Ook certificerende instellingen als ECAS en Kiwa zijn betrokken bij het waarborgen van
een veilige keten. Deze ketenbeheersing is onder meer bedoeld om te voorkomen dat
er ziekteverwekkers en andere schadelijke organismen in de uiteindelijke potgrond
terechtkomen.
De opkomst van de circulaire economie, waarbij organische grondstoffen uit o.a. compost worden hergebruikt, schroeft de
eisen die gesteld worden aan veilige en kwalitatief hoogstaande substraten alleen maar verder op.
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Behalve het voedselprobleem is er nog een
andere ingrijpende ontwikkeling die de vraag
naar substraat gaat verhogen. Dat is de
verdergaande verstedelijking en de daaraan
gekoppelde leefbaarheid in steden. Steeds
meer wordt ingezien dat groen cruciaal is voor
de leefbaarheid (luchtkwaliteit, hittestress)
in (mega)steden. Dit vraagt om innovatieve
groenconcepten en bijbehorende substraten om
steden in de toekomst leefbaar te houden en te
zorgen voor een goede kwaliteit van leven.

Vraag naar grondstoffen:
Grondstof

2017 in Mm3 / jaar

2050 in Mm3 / jaar

Toename

Veen

40

80

250%

Kokos

5

35

700%

Houtvezel

2

25

1,250%

Schors / Bark

1

10

1,000%

Compost

1

5

500%

Perliet

1.5

10

667%

Minerale wol

0.9

4

433%

Soils / tuffs

8

33

413%
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Wereldvolume
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59

244

substraatproductie de komende decennia
verviervoudigen, zo luidt de prognose.
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OVER DE VPN
De VPN (Vereniging Potgrond- en Substraatfabrikanten
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•
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[zie ook leaflet Voedselproductie, kwaliteit van leven

•

Informatie en communicatie over het belang van

en de rol van substraat], Duurzaamheid [zie ook leaflet

substraten.

Duurzaamheid, veenwinning en klimaat] en de toekomst
van de sector [zie ook leaflet Ambities en doelstellingen
Nederlandse substraatsector]
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