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’s-Gravenzande, 4 november 2021 
 
 

Marktontwikkelingen potgrond- en substraatbranche  
De VPN heeft als brancheorganisatie voor de potgrond- en substraatbranche sinds begin 
2020 regelmatig gecommuniceerd over de ontwikkelingen in de sector. In dit document wordt 
ingegaan op de stand van zaken in de sector najaar 2021 en de verwachtingen voor 2022. 
 

Stijgende vraag naar potgrond en substraten 

Met een groeiende wereldbevolking zal de vraag naar voedsel blijven toenemen. Mensen 
leven meer in stedelijke gebieden waarbij de aandacht voor groene leefbare steden steeds 
belangrijker wordt. Substraten zijn essentieel voor een verantwoorde voedselproductie en 
voor groene leefbare steden. 
 
Daarmee zijn alle beschikbare grondstoffen hard nodig om aan de groeiende mondiale vraag 
naar substraten te kunnen voldoen. De WUR heeft eerder becijferd dat de vraag naar 
grondstoffen voor substraten richting 2050 met ruim 400% zal toenemen ten opzichte van 
2020. 
 
Met de hernieuwde aandacht en waardering voor tuinieren is binnen Nederland de vraag 
naar potgrond in de consumentenmarkt over 2020 en 2021 sterk gegroeid. Daarnaast groeit 
de vraag naar potgrond- en substraat bij professionele afnemers in de (glas)tuinbouw.  
 
Uit de jaarlijkse cijfers van de VPN blijkt dat het gebruik van grondstoffen in 2020 (ten 
opzichte van 2019) met 9% is toegenomen terwijl de beschikbaarheid minder is geworden. 
De sector heeft daarmee een grote uitdaging. 
 
Economische groei en verstoring markten 
De COVID-19 pandemie heeft een onbalans veroorzaakt in (het herstel van) de 
wereldeconomie. Belangrijke gevolgen hiervan zijn een enorme vraag naar (consumenten) 
goederen en een disbalans in de beschikbaarheid van grondstoffen en transportcapaciteit. 
De gevolgen hiervan zijn voelbaar in nagenoeg alle markten zo ook in de Nederlandse 
potgrond- en substraatsector.  
 

Grondstoffen 
Voor een belangrijke grondstof als veen lag de oogst in bijvoorbeeld de Baltische Staten in 
2020 gemiddeld 20% lager vanwege lange periodes met regen. Ook is er invloed door 
politieke discussies en het achterblijven van vergunningen in Ierland en Duitsland. Hierdoor 
neemt de beschikbaarheid van veen in Europa af, terwijl er in de basis meer dan voldoende 
veen is. Zo is Ierland, van oudsher een belangrijk veenproducent, daardoor van exporteur 
opeens importeur van veen. Gevolg hiervan is dat het afgelopen jaar bestaande reserves 
grotendeels zijn opgebruikt. 
 
In 2021 zijn de veenoogsten redelijk tot normaal geweest, echter met het aanspreken van 
bestaande reserves en een toenemende vraag is de beschikbaarheid van veen ook voor 
2022 opnieuw een grote uitdaging.  
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Voor grondstoffen, zoals kokos, die vanuit Azië moeten komen, was de eerste helft van 2021 
problematisch vanwege de disbalans in de beschikbaarheid van containers, schepen en 
havencapaciteit. Transporttijden zijn toen opgelopen van 5 naar soms 10 weken. Op dit 
moment zijn de hoge en stijgende containertarieven zorgelijk te noemen. Dit heeft een 
serieuze impact op de prijsontwikkeling van kokos.  
 
Naast de beperktere beschikbaarheid van belangrijke grondstoffen als kokos en veen is ook 
een stijgende vraag naar andere grondstoffen zoals boomschors, houtvezel en compost 
waar te nemen. De beschikbare volumes van voldoende kwaliteit van deze nieuwere 
hernieuwbare grondstoffen zijn echter op korte termijn nog beperkt. 
 
Gezien de toenemende mondiale vraag en beperkte beschikbaarheid van grondstoffen is 
een verdere prijsstijging van verschillende grondstoffen in 2022 te verwachten.  
 

Transport en brandstoffenprijzen 
 
Containerprijzen 
De containerprijzen vanuit Azië zijn de afgelopen 2 jaar ongeveer vertienvoudigd. De 
verwachting is dat deze hoge containerprijzen in 2022 nog wel aanhouden. 
 
Diesel en gas 
Ook de prijzen van wegtransport stijgen snel, mede vanwege sterke prijsstijgingen van 
brandstoffen. Zo is bijvoorbeeld de dieselprijs in Europa tussen juli 2020 en juli 2021 met 
ongeveer 27% gestegen.  
 
De hoge gasprijzen van de afgelopen maanden hebben eveneens een significant effect op 
de kostprijs van grondstoffen. Voor energie-intensieve productieprocessen zoals de 
productie als perliet geeft dit zeer forse kostenstijgingen te zien. 
 

Overige producten 

 

Meststoffen 

De prijsstijgingen op de markt voor stikstofmeststoffen volgden elkaar in 2021 snel op en de 
huidige prijsstijging neemt uitzonderlijke vormen aan. De achtergrond hiervan is dat aardgas 
en ammoniak sterk in prijs gestegen zijn door een hoge wereldwijde vraag. Prijzen voor 
fosfaatmeststoffen zijn de afgelopen periode ook fors gestegen. Hier worden stabiel hoge 
prijzen verwacht. Kali-meststoffen zijn recent ook fors gestegen door onder andere grote 
internationale vraag en productieproblemen aan de kant van leveranciers. 
 
Het is op dit moment nog niet te voorspellen op welk prijsniveau de markt komend voorjaar 
zal uitkomen. Dat dit op een veel hoger niveau zal zijn dan afgelopen jaar is ondertussen 
helaas wel duidelijk. 
 
Plastic folies 
Potgrond en substraat wordt veelal verpakt in folie (LDPE). Er is een sterk gestegen vraag 
naar LDPE met ook sterk toegenomen internationale prijzen. Vergeleken met een jaar 
geleden is de prijs van LDPE met ruim 80% gestegen. 
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Houten pallets 
Ook voor hout en houten pallets geldt een sterke toename van de internationale vraag. 
Prijzen van houten pallets zijn het afgelopen jaar met gemiddeld 50 – 70% gestegen. 
 
Wat betekent voorgaande voor de potgrond en substraatmarkt in 2022? 

De Nederlandse potgrond en substraatsector zal ook in 2022 haar uiterste inzet leveren om 
te kunnen voldoen aan de vraag van afnemers in zowel de professionele als 
consumentenmarkt. Echter de markten van grondstoffen en overige producten staan op dit 
moment onder grote druk en zijn momenteel nog eens bijzonder onvoorspelbaar. 
Grondstoffen en materialen zijn lastig, soms niet of alleen tegen hoge prijzen verkrijgbaar.  
 
Dit maakt het voor de Nederlandse leveranciers van potgrond en substraat niet alleen 
complex om in 2022 substraat te kunnen leveren maar ook om hiervoor nu een juiste prijs te 
kunnen bepalen en afgeven. Wel is het gezien voorgaande ontwikkelingen onvermijdelijk dat 
in 2022 voor potgrond en substraten met serieuze prijsontwikkelingen rekening moet worden 
gehouden.  
 
Het advies aan afnemers van potgrond en substraat is daarom tijdig en regelmatig met de 
eigen leverancier(s) te overleggen. Alleen op die manier kan er met elkaar voor gezorgd 
worden dat de kwantiteit en kwaliteit van het geleverde product gewaarborgd blijft. 
 

De leden van de VPN zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor ca. 98% van de in Nederland 
geproduceerde potgrond en substraten. Op jaarbasis wordt ongeveer 8 miljoen m3 substraat 
geproduceerd goed voor een omzet van ca. € 425 miljoen euro. 

Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met Han de Groot, directeur VPN. Hij is 
bereikbaar op Han.degroot@devpn.nl. 


