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‘We zijn niet van
de platte veen-lobby’
Han de Groot is directeur van de Vereniging
Potgrond- en Substraatfabrikanten
Nederland, VPN. Hij nam de klus aan omdat
hij ziet dat de leden van de VPN innovatief en
ambitieus zijn en bijvoorbeeld op het gebied
van duurzaamheid stappen willen zetten.
“Ik wil alleen vanuit een positieve agenda
lobbyen in Den Haag.” Maar de stappen
zijn wel ingewikkeld. Zo wordt de druk flink
opgevoerd om minder veen te gebruiken.
“Veen is bijna een strategische grondstof.
Als het er niet is, kunnen we niet telen.”

Han de Groot
DIRECTEUR VPN
Han de Groot (56) is sinds begin 2019 directeur van de VPN, de branche- en
belangenorganisatie voor de Nederlandse substraatsector. Bij de vereniging zijn
zeventien bedrijven aangesloten, die gezamenlijk 7,9 miljoen m3 substraat per
jaar produceren. Dat is circa 98% van de Nederlandse productie. Na zijn opleiding HLO Analytische Chemie en HTS Milieutechniek heeft De Groot gewerkt bij
Arcadis, Ernst & Young en KLM. Sinds 1999 werkt hij in de wereld van belangenorganisaties onder meer als deskundige ‘Milieu & Energie’ bij MKB-Nederland en
als directeur van Tuinbranche Nederland. Sinds 2010 ondersteunt hij als zelfstandig adviseur vele brancheorganisaties in diverse (groene) sectoren.Voor
VPN werkt hij anderhalve dag in de week.

Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas

Vorig jaar juli werd een motie aangenomen. Daarin staat dat
er gewerkt moet worden aan het zo veel mogelijk uitfaseren
en vervangen van veen in substraatmengels. Wie wil dat zo
graag?
“De motie van CDA’er Boswijk van afgelopen zomer gaf extra
politieke aandacht aan het onderwerp, maar het geluid is niet
nieuw. Al jaren zit een aantal partijen boven op dit onderwerp vanuit de wetenschap en verschillende NGO’s, zoals de
actiegroep Turfvrij.nl. Die laatste heeft er het laatste jaar bij de
politiek veel aandacht voor gevraagd. En met succes.”

Hoe kijkt de VPN hier tegenaan?
“We worden door sommigen gezien als de club van de platte
‘veen-lobby’. De werkelijkheid is dat onze leden duurzame,
veilige en kwalitatief hoogwaardige substraten maken voor
klanten. Uitfaseren van veen moet geen doel zijn. Het moet
gaan om hoe de sector de milieu- en duurzaamheidsimpact van
de productie en het gebruik van substraat kan beperken. Dat
betekent zo min mogelijk CO2-uitstoot en een zo laag mogelijk
gebruik van water, land, nutriënten, middelen, enzovoort. Als
meer hernieuwbare grondstoffen gebruiken en minder
primaire grondstoffen, zoals veen, gebruiken belangrijk is voor
de duurzaamheid, is dat goed. Maar er moet wel gekeken worden hoe de alternatieven voor veen scoren op gebied van milieu
en duurzaamheid. In Europees verband is een LCA, levenscyclusanalyse, gemaakt voor grondstoffen. Die gegevens zitten nu

in een database en daar kunnen substraatproducenten straks
een IT-tool op loslaten. Dan wordt bijvoorbeeld het milieueffect duidelijk als 20 procent veen wordt vervangen door
20 procent compost. Zo’n tool geeft de onderbouwing om op
milieugebied de juiste stappen te zetten. De effecten in de teelt
moeten ook meewegen. Stel, je teelt lelies op 80 procent veen
en 20 procent kokos en je vervangt veen door houtvezel. Groeit
de lelie nog even mooi? Heeft ze meer water of energie nodig?
Je kunt vanuit het substraat dan wel een duurzaamheidsstap
hebben gezet, maar onder de streep kan het negatiever uitpakken. Met alternatieven voor veen willen we geen concessies
doen aan de kwaliteit van de teelt of die van de export. Veen
is voor de teelt relatief goedkoop en heeft bijzondere fysische
eigenschappen. Fytosanitair gezien is het ook een heel schoon
product. Die combinatie van goede eigenschappen vervang je
niet zomaar. Nog los van het feit dat alternatieven er niet in de
benodigde volumes zijn.”

De publieke opinie tegen het gebruik van veen richt zich
vooral op de CO2-uitstoot en op het verpesten van natuurgebieden. Wat is hiervan waar?
“Veen is koolstof. Wordt dat blootgesteld aan lucht, dan geeft
dat CO2-uitstoot. Veengebieden staat van nature onder water.
Wij winnen alleen veen uit reeds ontwaterde veengebieden
in Baltische Staten en in Scandinavië en in mindere mate uit
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het juist te oxideren en geeft CO2-uitstoot. Dit wordt vaak vergeten. De Baltische Staten en het voormalig Sovjet-Unie zouden
miljarden moeten steken in natuurherstel van de ontwaterde
veengebieden. Dat gebeurt niet. Het RPP-keurmerk verplicht
de bedrijven na de veenwinning aan herstel van ontwaterde
veengebieden te doen, zodat veen weer kan aangroeien. Tegen
criticasters zeg ik dan ook ‘wij onttrekken geen natuur, wij
maken natuur’. Alleen duurt veengroei honderden jaren. Maar
in Duitsland en Baltische Staten heb ik dit herstel al in voormalig wingebieden gezien.”

Veen is de belangrijkste grondstof voor substraat in de professionele tuinbouw. Hoe belangrijk?
De Nederlandse substraatbedrijven produceerden in 2020
7,9 miljoen kuub substraat. Daarvan wordt 40 procent
geëxporteerd en 60 procent blijft in Nederland en dat is dus
zo’n 4,8 miljoen kuub substraat. Ongeveer 80 procent daarvan is bestemd voor de professionele markt, waaronder de
tuinbouw, maar bijvoorbeeld ook openbaar groen, de rest is
voor de hobbymarkt, de potgrondzakken voor consumenten.
De professionele markt gebruikt dus 3,8 miljoen kuub en de
hobbymarkt 1 miljoen kuub substraat. Het aandeel veen in
de tuinbouwsubstraten is 60 procent dus dat komt neer op
ongeveer 2,3 miljoen kuub veen voor tuinbouw. Van de 4,8
miljoen kuub substraat die in Nederland blijft, wordt ongeveer
26 procent gebruikt voor de kweek van potplanten, 21 procent
voor substraten voor de consument, 14 procent door de boomkwekerij, 10 procent door de zachtfruitsector, 9 procent naar
opkweek van sierteelt, 8 procent naar opkweek groenteteelt en
4 procent gebruikt in champignonsector. Hoeveel substraat de
export van bollen gebruikt en de broeierij gebruiken, weet ik
niet. Deze sectoren komen niet voor in de statistieken van de
grote volumes. Maar dat wil niet zeggen dat de belangen in een
specifieke sector niet groot kunnen zijn.”

Tien organisaties, waaronder VPN, LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland en Tuinbranche Nederland, reageerden op
de motie met een brief aan demissionair Schouten. Er staan
verschillende ambities in. Welke zoal?
“In 2025 moeten organische substraten voor minimaal 35
procent uit hernieuwbare grondstoffen bestaan. Hernieuwbare
grondstoffen zijn stoffen die in een tijdspanne van vijftig jaar
weer terug zijn, zoals houtvezel, boomschors, compost, kokos
en bark. Drie jaar geleden zaten we op 25 procent hernieuwbare grondstoffen, nu 28 procent. Dat stijgt, maar dat willen
we versnellen. Maar vervang maar eens 2,3 miljoen kuub veen
voor de tuinbouw door andere grondstoffen. Waar halen we
dat vandaan, hoe stabiel zijn die te verkrijgen, is er voldoende
van en is de kwaliteit te garanderen? Ook na 2025 willen we
daar waar mogelijk de milieu-impact van substraten verder
terugdringen. Voor een aantal teelten zal naar mijn inschatting
veen de komende dertig jaar een belangrijke grondstof blijven.
Wellicht gaat dat ook op voor veen dat wordt gebruikt bij de
export van leliebollen. Je zit daar immers vast aan strenge
fytosanitaire- en exporteisen.”

De minister wil de huidige ambities voor minder gebruik van
veen en de vervolgstappen na 2025 verder uitwerken in een
convenant met de sector. Hoe kijkt u daar tegenaan?
“Een convenant is prima. Het is goed met partijen die kennis en ervaring hebben, zoals de wetenschap, maar ook met
andere partijen die er iets van vinden, het gesprek open aan te
gaan. Misschien komen er dingen uit voort die de sector verder
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‘Er moet wel gekeken worden
hoe de alternatieven voor veen
scoren op gebied van milieu en
duurzaamheid’

helpen. Het is wel verstandig integraal naar de doelen te kijken.
Dus het gaat om de totale milieu-impact en marktsegmenten in
samenhang te bekijken, want dit zijn communicerende vaten.
Immers, stel je voor veengebruik in de consumentenmarkt
strengere eisen dan trek je alle hernieuwbare grondstoffen,
zoals kokos, naar de consumentenmarkt. Dan kan het gebruik
van veen in de tuinbouw wel eens gaan toenemen.
Het convenant moet er 1 april liggen. We willen ambitieuze,
haalbare doelen voor de lange termijn, zeg 2050. Ik verwacht
dat we over twintig tot dertig jaar nog niet zonder veen kunnen. We moeten nog veel beter vertellen waarom dat is, hoe
belangrijk het is en dat we het op een verantwoorde manier
winnen. Misschien moeten we zelfs nog een extra systeem van
CO2-compensatie instellen als we toch veen gebruiken.”

Wat raadt u telers aan?
“Voor onze leden wordt het een steeds grotere uitdaging om de
grondstoffen bij elkaar te krijgen en klanten te bedienen. Uit
onderzoek blijkt dat we alle grondstoffen voor substraten de
komende decennia heel hard nodig hebben. De vraag ernaar
groeit alleen maar. Anticipeer op die krappere markt. Ga in
gesprek met je leverancier. Bespreek welke ontwikkelingen er
zijn en zet samen stappen door dingen te onderzoeken. Bestel
op specificatie en minder op receptuur, dan kunnen er ook
andere grondstoffen in beeld komen. In tijden van schaarste
gaat het hier meer naar toe. Dat zagen we afgelopen jaren al.
Het gaat hier ook om vertrouwen tussen de kweker en de leverancier, hoewel die bepaalde specificaties ook gewoon gecontroleerd en gegarandeerd kunnen worden.”
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