NEDERLANDSE SUBSTRAATSECTOR
TOONAANGEVEND IN DE WERELD
De Nederlandse substraatsector is toonaangevend in de wereld. Deze factsheet zet een aantal feiten en
cijfers over die sector op een rij. En geeft een kort overzicht van de rol en activiteiten van de VPN
(Vereniging Potgrond- en Substraatfabrikanten Nederland). De VPN is de brancheorganisatie van
producenten en leveranciers van teeltmedia en grondstoffen voor de voedingstuinbouw en sierteelt.
Nagenoeg de gehele substraatproductie in Nederland (98%) is afkomstig van VPN-leden.
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DE CIJFERS
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.

Onderverdeling Nederlandse productie 2019
Aantal x 1000 m3

Nederlandse markt

Export

Totaal

Bulk

2.637

917

3.555

Verpakt

2.137

1.644

3.782

Totaal

4.774

2.562

7.337

Afzetmarkten
Op de Nederlandse markt werd in 2019 het grootste deel van
substraat gebruikt voor de teelt van potplanten, namelijk 22%.
Grote hoeveelheden vonden hun weg naar de teelt van zacht fruit
(18%) en niet te vergeten naar de consumentenmarkt (ook 18%).
De top 5 aan exportlanden voor de Nederlandse potgrond- en
substraatsector:
1.

Duitsland

2.

België

3.

Frankrijk

4.

Groot-Brittannië

5.

Spanje

Indirect economisch belang
Belangrijk is op te merken dat de tuinbouw niet zonder substraat kan. Het indirecte economisch belang als gevolg van de
productie van potgrond- en substraat is dus veel groter dan de jaaromzet van € 395 miljoen aan geproduceerd product.
Hieronder de cijfers voor de topsector tuinbouw- en uitgangsmaterialen volgens het CBS:

De Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen in cijfers
Kerngetal

Omvang (€ miljard)

Aandeel van Nederland (%)

Productie

17,7

1,4

Toegevoegde waarde

9,8

1,6

Aantal bedrijven

23.780

1,6

Werkzame personen

125.000

1,4

Uitvoerwaarde NL

17

4,0

R&D-uitgaven in NL

0,31

3,3

Bron: CBS Monitor Topsectoren 2017

OVER DE VPN
De VPN (Vereniging Potgrond- en Substraatfabrikanten
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•

Onderzoek- en kennisontwikkeling over substraten;
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•
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•

Verbetering van de prestaties van substraten in de
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•

Duurzaamheid;
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•

Kwaliteit en veiligheid;

[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]

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

•

Duurzaamheid, veenwinning en klimaat

•

Ambities en doelstellingen Nederlandse substraatsector
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