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VEENONTGINNING IN ESTLAND

AV

Turf (natuurlijk veen) is een heel belangrijk grondstof
rondstof voor de aanmaak
aan
van potgronden voor de
omenteel nog geen
ge echte alternatieven bestaan die een
commerciële teelt. Belangrijk omdat er momenteel
teelt zonder kwaliteits- of productieverlies
garanderen. De turf die in de tuinbouw
lies kunnen garand
garande
itt ontginningsgebiede
gebruikt wordt, wordt aangevoerd uit
ontginningsgebieden in het hoge noorden (Europa, Rusland,
Canada) en ook uit gematigde streken
eken (Duitsland, Polen
Pol en Ierland). De Baltische Staten zijn een
P
f. Ondermeer het Finse
Fin bedrijf Kekkilä is er een belangrijke speler.
belangrijke leverancier van turf.
Een groep van telers bezocht op uitnodiging
itnodiging van dit bedrijf en van Braecke Potgronden een
ontginningsgebied in Estland.
Willy De Geest – foto’s W. De Geest

Belangrijke economische grondstof
Het gebruik van veen als brandstof is
erg oud. Vanaf de middeleeuwen werd
veen in de vorm van turf op grote schaal
als brandstof gebruikt, niet alleen voor
in huis maar ook voor industriële
activiteiten. Het gebruik in de tuinbouw
vond ingang begin van de 20ste eeuw.
Het wereldwijde verbruik in de tuinbouw
zou rond de 35 à 40 mln m3 liggen, of
ongeveer 50% van de totale ontginning.
De Europese tuinbouw zou gemiddeld
zo’n 16,7 mln m3 of 22% van de totale
veenproductie in Europa gebruiken.
Veen is een belangrijke grondstof en
wordt in de noordelijke Europese landen
en Rusland als een strategische
grondstof aanzien. Het is een belangrijke speler binnen de energievoorzie-

ning. Voor tuinbouwdoeleinden wordt
slechts een klein deel ontgonnen. Zo
wordt in een nieuwe energiecentrale
even buiten Tallin ook 10% turf gestookt.
Turf en hout hebben dezelfde energetische waarde maar hout is uiteraard de
brandstof nummer 1. Bijna 54% van
Estland is bedekt met bossen en hout is
dus volop beschikbaar. De installatie
kan echter ook 100% turf verbranden.
Hout en turf hebben quasi dezelfde
calorische waarde maar er spelen
andere factoren. De toestand van de
turf- dit jaar heeft de geoogste turf een
vochtgehalte van 60% -, de opslag (kans
op verhitting) en de vorst maken het
branden met turf vaak niet zo evident.
Ook dient de pH van turf te worden
verlaagd omwille van corrosie die
ontstaat bij de verbranding.

V De nieuwe energiecentrale van Tallin wordt
ook deels met turf gestookt.
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V Blokveen, gebruikt voor structuuraanreiking in de potgrond, heeft in zeer natte periodes tot 3 jaar
nodig om te drogen.
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tot 1 meter aangroei per 10 jaar. In de
natuur is dit 1 meter per 100 – 1000 jaar
en dit afhankelijk van het klimaat en de
dikte van het veenveld. Het Sphagnum
Sphagn
wordt gevoed door regenwater
water dat een
ee
e
pH van 5,0 tot 6,0 heeft.
Veen uit het koude polaire
ire klimaat
ondergaat uiteraard
aard
ard heel strenge
vorstperiodes.
s.. Doordat na een korte
periode van
n intense zomergroei de
vorst zich
ch zeer
er snel inzet, wordt het veen
bijna niet afgebroken. Daardoor
Daardo is dit
veen
en heeft
en dan ook minder verteerd
verte
dus een fijnere
ere structuur
structu
structuu en is bleker
van kleur. Dit heeft
zijn
h
z voordelen op het
vlak
maar het gaat
lak van waterretentie
waterrete
waterret
ook
in de teelt.
k sneller
snell verteren
ver
Daartegenover
groeit veen uit de
aartegeno
rtegen
gematigde
atigd streken (ontstaan uit meer
grove Sphagnumsoorten) bijna het jaar
rond en wordt dus ook zo goed als
continu afgebroken waardoor het dus
ook verder verteerd is. Het is een
donkerder veen met een meer korrelige
structuur.
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NATTE VOORJAAR EN ZOMER
LEIDEN TOT TURFTEKORT
Tijdens het bezoek kwam ook het
natte jaar 2012 ter sprake en de
gevolgen hiervan rond beschikbaarheid en prijzen. De problemen zijn er,
maar dit geeft nog geen duidelijkheid
rond mogelijke schaarste of hogere
prijzen.
Volgens de International Peat Society
liggen de Europese oogstcijfers in
volgende grootordes, uitgedrukt in
procent in vergelijking tot het 5-jarige
gemiddelde:
• Estland: 50% tot 60%
• Letland: 70%
• Litouwen: 50 % tot 55%
• Duitsland: 70% tot 100% afhankelijk van de regio
• Ierland: 35%
• Zweden: 50%
• Finland: 45 tot 50%
De Belgische Potgrondfederatie liet
al weten dat deze tegenvallende
oogsten aanleiding geven tot een
belangrijke opwaartse druk op de
prijzen van de turf, maar vermeldt er
ook bij dat de Belgische potgrondproducenten de nodige maatregelen
hebben genomen om de leveringen
aan al hun klanten veilig te stellen.

Verschillende soorten veen
De basis van turf is Sphagnum. Veenmos is steeds verbonden met natte tot
zeer natte standplaatsen.Het veen wordt
gevormd door het afsterven van de
onderste takbundels en de langzame
afbraak door een zuur, nat en zuurstofarm milieu. De dikte van de veenbuffer
is afhankelijk van de soort Sphagnum en
andere externe factoren. In kweekomstandigheden halen bepaalde soorten
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V Ontginningsveld waar de eerste lagen veen reeds werden
geooogst.

Het kan minder water vasthouden
maar is wel luchtiger en stabieler.
Het oogsten gebeurt via verticale of
horizontale winning. Bij de horizontale
winning wordt het veen losgefreesd
waardoor het sterk verfijnt. Door de
hoge fractie aan fijne deeltjes kan dit
veen veel water vasthouden maar zal
het weinig lucht bevatten. Dit veen wordt
bij middel van grote rijdende stofzuigers
geoogst. Het is de goedkopere manier
van winning.
Bij de verticale winning wordt het veen
in de vorm van blokken uit het veenpakket gegraven. Deze zoden worden in
rijen gestapeld en drogen gedurende de
zomer (of zelfs meerdere zomers) in de
wind. Het veen bewaart hier zijn
structuur zoals het in de veenlaag
aanwezig was. Bij het breken van de
zoden bekomt men voornamelijk
brokjes en zeer weinig fijn materiaal.
Fracties uit zoden bevatten dan ook veel
lucht maar kunnen weinig water
vasthouden.

V Door de zeefinstallatie binnen te plaatsen kan zelfs bij zeer lage
temperaturen verder gewerkt worden.
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ook ziektevrij en bijna vrij van onkruiden.
Veen is een sterk ingrediënt omwille
van de sterke bufferende werking
waardoor het veel water kan absorberen
maar daarenboven heeft het substraat
ook een zeer stabiele zuurtegraad.
Hierdoor komt de toegevoegde meststof
niet meteen in de bodemoplossing
maar wordt tijdelijk opgeslagen en
vrijgesteld in functie van de behoefte van
de plant. Veen is in tegenstelling tot vele
hernieuwbare grondstoffen zeer arm
aan zouten. Dit betekent dat aan de
potgrond meteen de juiste hoeveelheid
en de optimale samenstelling aan
voedingselementen kan toegediend
worden.
Er bestaan ca. 40 soorten Sphagnum in
Europa maar 7 soorten maken tot meer
dan 95% uit van het gebruikte veen voor
de potgrondindustrie.
V Productie van maxibales
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llen
len die kan
potgrond samen te stellen
el wat types van
worden ingezet in heel
teelten voor grote en kleine potmaten.
po
Belangrijk ingrediënt in het potenu
grondmenu
ige Sphagnumsoorten
hagnumsoorten kunnen
k
Sommige
20
0 keer hun drooggewicht
drooggewich aan water
tot 40
opnemen in de cellen, wa
waardoor ze erg
geschikt zijn als struc
structuurverbeteraar in
d sleutel tot een
grond. Turf is dus de
oede potgrond omdat het een grondgoede
teg
stoff is die tegelijk
zoveel water als lucht
vastho
kan vasthouden.
Het is een homogeen materiaal met een
laag zout- en voedingsgehalte. Het is
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De 2 te onderscheiden types zijn witveen
en zwartveen. Witveen zit bovenaan het
veenpakket en is dus het jongste veen.
Dit jonge veen is licht van kleur en
gewicht. Het kan veel water vasthouden,
is relatief luchtig maar kan ook snel
verteren. Zwartveen zit onderaan in het
veenpakket en is dus oud veen. Het
zwartveen is donker van kleur en weegt
meer. Door vriezen verbetert de
structuur aanzienlijk. Door de fijne
structuur kan dit veen ook veel water
vasthouden, maar bevat relatief weinig
lucht. Zwartveen is stabiel omdat het
reeds ver verteerd is.
Keuze genoeg dus om een uitgekiende

AANDACHT VOOR MILIEU
Uit gesprekken met de veenontginners komt steeds het relatief kleine aandeel
van ontginning ter sprake. Het wereldwijd verbruik wordt geschat op 90 miljoen
m3 (= 6,8 miljoen ton koolstof). De potgrondsector wijst er daarbij op dat de
werelwijde accumulatie 100 miljoen ton koolstof bedraagt of 15 maal zo veel als
er ontgonnen wordt. In Finland zelf zou van de beschikbare 10 miljoen ha veen
‘slechts’ 0,07 miljoen ha voorbehouden zijn voor ontginning door het bedrijf
Kekkilä. En hiervan is slechts 1% bestemd voor de tuinbouw. Van de 10 meter
diepe veenlaag wordt tot op 6 meter diepte afgegraven.
Een tweede aspect heeft te maken met het herstel van de natuur. De ontgonnen
velden moeten opnieuw door de ontginners hersteld worden of ter beschikking
gesteld worden voor de land- of bosbouw. Voor natuurherstel brengt men
tegenwoordig het bonkveen (de toplaag) van een nieuwe ontginning over naar
een ontgonnen perceel zodat de natuur een voorsprong krijgt. Kekkilä werkt
sterk richting natuurherstel.
Maar natuurlijk is ook het draineren van de ontginningsvelden een belangrijk
aspect qua impact op de omgeving en het leefmilieu. Bij het verlenen van een
vergunning dienen hiertoe specifieke richtlijnen te worden opgevolgd.

Veen uit de Baltische Staten
Het veen in Scandinavië en Rusland is
jong en bleek van kleur. Daardoor kreeg
het de naam veenmosveen mee. In de
Baltische staten is het veen net iets
zwaarder, maar wordt ook daar veenmosveen genoemd. Het is zacht van structuur
waardoor het een goede waterabsorptie
heeft. Zoals hierboven reeds aangehaald
is het koude polaire klimaat er de
oorzaak van dat er zeer dikke lagen
veenmosveen en weinig (meer verteerd)
zwartveen wordt gevormd.
Het Finse bedrijf Kekkilä heeft productievelden in Finland, Zweden, Noorwegen,
Estland (sinds 1999) en Litouwen. Dit
bedrijf focuste zich aanvankelijk (1924)
op meststoffen en in 1952 werden de
substraten gelanceerd. Het bedrijf is nu
onderdeel van het Finse VAPO, een groep
met heel wat overheidsaandeel die een
zeer belangrijke speler is op het vlak van
energievoorziening en brandstofproducten. De jaaromzet van dit bedrijf
bedraagt meer dan 720 miljoen euro. Het
segment “professionele productie” van
Kekkilä (meststoffen, kweekbalen,
veensubstraten) is goed voor 27% van de
omzet (jaaromzet van 25 miljoen euro).
De producten worden verkocht in 65
landen. Verder richt Kekkilä zich ook op
de markt van producten voor huis, tuin,
park en landschap.
Door de grote oppervlaktes aan veenderijen kan het veen op maat worden
geoogst en met zeer weinig manipulaties worden afgezeefd in de gewenste
fracties. Juiste veentypes vormen
uiteraard de basis voor een goed
substraat. Door de grote beschikbaar-
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V Stockering en menging van de turf vooraleer hij de verwerkingsfabriek binnenkomt.
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e markt
gemaakt. Voor de Belgische
orr samen met
m
werkt het bedrijf hiervoor
Braecke Potgronden uitt Oostrozebeke.
Naast potgronden,, bodemsubstraten en
elt Braecke dus ook zijn
schorsen verdeelt
ales. Bij het systeem
systeem van
eigen maxibales.
orden substraten op maat
m
maxibaless worden
duceerd
d en worden vervolgens
vervo
geproduceerd
erst
rst in grote balen (2,25 m H, voor
geperst
en inhoud
oud van 6,1 EN m3) en op een
een
blokpallet geplaatst w
wa
wat voordelen in
transport, stocka
stockage en clean verwerken
van
an de potgrond
potgr
potg ond oplevert.
Op het be
bedrijf in Niibi worden de
xibales
ibales gedoseerd op m3 en niet op
maxibales
gewicht. Dit houdt in dat het volume
steeds hetzelfde is maar het gewicht,
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heid van witveen (uit Finland) kan
Kekkilä zich goed richten op een brede
markt en meer specifiek ook op de
markt van de vermeerdering en van
zuurminnende planten. Fijn veen kan
goed aangewend worden voor pluggenteelt. Het fijne materiaal vult de plug
volledig wat zorgt voor een goede
doorworteling. Omdat het substraat
luchtig moet blijven wordt het stof uit
het product gezogen.
In zijn vestiging in het Estse Niibi
verwerkt Kekkilä ruim 30.000 m3 turf
per maand. Het is de zogenaamde
standard Baltic Brown die breed
inzetbaar is in de teelt. Hier worden ook
reeds een zevental jaren maxibales
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V Gert-Jan Hendriks, sales manager van
Kekkilä, demonstreert hoe het veen in
meerdere fracties wordt gezeefd. Sofie Lamont
(Sparhoeve) en Patricia Cnockaert (Braecke
potgronden) kijken aandachtig toe.

naargelang de vochttoestand van de
samenstelling, kan variëren. Om een
gelijke drukverdeling in de baal te
bekomen, wordt het substraat tweemaal
geperst. De potgronden kunnen
gemaakt worden volgens een 300-tal
recepten. De diverse mengelingen
kunnen aangereikt worden met klei,
perliet, coco, kalk, meststoffen en een
uitvloeier voor turf in zeer droge
toestand (cfr. de maxibale).
Zorg voor natuurlijke rijkdommen
Het bezoek aan de veenontginning liet in
ieder geval zien dat turf een belangrijke
en strategische grondstof is voor de
noordelijke Europese regio en Rusland
en dat daarom ook niet losbandig of
onverantwoord met deze natuurlijke
hulpbronnen wordt omgesprongen. Het
aandeel dat voor de tuinbouw gewonnen
wordt, is daarenboven relatief beperkt
vergeleken met de omvang van de totale
turfindustrie in en rond de Baltische
staten.
In Tallin zagen we in een modern
tuincentrum ook azalea’s staan afkomstig van onze Vlaamse bedrijven, of
hoe de turf in die potten misschien weer
zijn weg heeft gevonden naar zijn
thuisland! Q

V Een leerzame trip voor de bedrijfsleiders van de groep BE-Plants. V.l.n.r. Franky Lambrecht, Eric
Boterdaele, Kris Debruyne, Alain Braecke en Jan Van Overschelde (Braecke Potgronden) en Geert
Verhelle.

Informatie: Bronnen: www.Kekkila.com,
Belgische Potgrondfederatie, Braecke
Potgronden

