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Overheid / NGO
 Weerstand op het gebruik van gewas en 

bodembeschermingsmiddelen.

 Tegen 2030: CO2 uitstoot in de 
agricultuur sector 30% lager dan in 2005.

 De vraag naar gezond en veilig voedsel 
neemt wereldwijd toe. 

 Water en voeding (precisie landbouw)



Communicatie
 Gebruik van grondstoffen moet 

genuanceerd worden (transparantie).

 Individuele duurzaamheidsbenaderingen 
helpen niet bij meer transparantie in de 
markt. 

 Onderscheidend vermogen mag niet 
leiden tot diffusie. 

 Er moet duidelijkheid ontstaan tussen 
producent, retail en consument. 



Sector heft in 
handen nemen
 Verantwoordelijk om gaan met het 

gebruik van verschillende grondstoffen. 

 Samenwerking binnen de ketens is 
noodzakelijk om het verschil te maken.

 Vereniging Potgrond en 
Substraatfabrikanten

 International Peatland Society

 Responsible Produced Peat



Circulaire 
Economie
 ‘End-of-life' wordt vervangen door 

restauratie of hergebruik.

 Hergebruiken voor de teelt van dezelfde 
of soortgelijke gewassen.

 Recycleren in materialen voor het 
origineel of andere toepassingen.

 Droge biomassa hergebruiken als 
energiebron.



Continuïteit en 
Veiligheid
 Consument moet weten dat zijn eten op 

een veilige en kwalitatief hoogstaande 
manier wordt geteeld. 

 Vrij van plant en humaan pathogenen en 
overige chemische verontreiniging 
(zware metalen residuen).

 Veel circulaire oplossingen kennen 
beperkingen.

 Veen is nog steeds een van de schoonste 
grondstoffen die voedselveiligheid ten 
goede komen.



Impact op 
substraten
 Hoge en constante kwaliteit van de 

grondstoffen

 Duurzaam en veilig

 Continuïteit en kwantiteit (efficiënt)

 Meeste alternatieven kennen 
gebruiksvoorwaarden

 Veen nog steeds de veiligste en 
noodzakelijke grondstof 



Actuele 
alternatieven
 Woodfibre

 Compost

 Cocos

 Accretio

 Life Cycle Analysis (LCA)



Conclusie
 De branche heeft alternatieven

 Actief omgaan met duurzaamheid draagt 
bij aan een efficiëntere organisatie (LCA 
denken)

 Duurzaamheid gaat niet alleen op input 
maar ook over output

 Laat u adviseren door uw leverancier 
aangaande de mogelijkheden
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