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De vragen voor vandaag:

• Kan je compost in potgrond gebruiken?

• Is compost een veenvervanger?

• Wat is de meerwaarde van compost voor potgrond?

• Hoe ver staan we met veenvervanging?

• Moeten we kiezen? Biomassa voor de bodem of biomassa voor 
de potgrond?

• Wat zijn onze ambities voor de volgende 30 jaar?

#30minuten





Potgrond op basis van veen

Pot van 1L = 100 ml veenvezel + 900 ml holtes

Pot van 1L = 100 g veenvezel + 0g holtes = 100g

#luchtig



Pot van 1L = 100 g veenvezel + 900g holtes met water = 1kg



Potgrond = veen?
Parameter Streefwaarden Eenheid Waarde

pH-H20 van 3,8 tot 6 - 4,2

geleidbaarheid (EC) van 200 tot 400 µS/cm 12

stikstof (N) van 60 tot 140 mg/l sub <5

fosfor (P) van 30 tot 70 mg/l sub <14

kalium (K) van 150 tot 360 mg/l sub <36

sulfaat (SO4) van 0 tot 100 mg/l sub <12

natrium (Na) van 0 tot 50 mg/l sub <25

chloride (Cl) van 0 tot 100 mg/l sub <10



Potgrond op basis van veen
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- Waarde voor “carbon storage” 

(klimaat)

- Lokaal en hernieuwbaar 

(circulaire bio-economie)

- Beschikbaarheid

- Duurzaamheid

- Waarde voor “carbon storage” 

(klimaat)

- Lokaal en hernieuwbaar 

(circulaire bio-economie)

- Beschikbaarheid

- Duurzaamheid

#zoekhetniettever





Van grondgebonden naar grondloze teelten
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Blok, C., Eveleens, B. and van Winkel, A. (2021). Growing media for 

food and quality of life in the period 2020-2050. Acta Hortic. 1305, 341-
356, https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2021.1305.46

https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2021.1305.46


Conventioneel Alternatieven Alternatieven (testfase) Circulair gebruik?

Veen/turf Schors(compost)
Biodegradeerbare 

polymeren
Direct hergebruik

kokosproducten Houtvezel Houtcompost Compostering

minerale wol Groencompost Biochar Omzetten in biochar

perliet Veenmos Plantenvezels Bodemverbeteraar

… … … …





Klimaatadaptatie

- Stedelijk groen

- Grondloze teelten

- Plantgoed in substraat

Klimaatmitigatie

- Lokale & hernieuwbare materialen

= behoud van C stocks in veengebieden

- Biochar als C-negatieve oplossing

- Hergebruik van teeltsubstraten

- Verminderen van gebruik van materialen/meststoffen met 
energieverslindende productie

Teeltsubstraten en klimaat



Potgrond = compost?

Parameter
Streefwaarden

potgrond
Eenheid

Waarde
Compost

pH-H20 van 3,8 tot 6 - 8

geleidbaarheid (EC) van 200 tot 400 µS/cm 500

stikstof (N) van 60 tot 140 mg/l sub 20

fosfor (P) van 30 tot 70 mg/l sub 360

kalium (K) van 150 tot 360 mg/l sub 700

sulfaat (SO4) van 0 tot 100 mg/l sub 200

natrium (Na) van 0 tot 50 mg/l sub 80

chloride (Cl) van 0 tot 100 mg/l sub 120



Compost in potgrond
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Compost is geen potgrond, 
maar van compost kun je potgrond maken
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n N-immobilisatie Microbiële biomassa CO2 vrijstelling

% nmol vetzuur/g OS mmol CO2/kg OS/hr

veen 9 15 166 1,2

houtvezel 6 7 77 1,5

schorscompost 5 20 341 2,6

groencompost 9 23 968 3,6

plantenvezels 9 60 550 7,0

Nieuwe materialen = meer microbiologie => positief of negatief?

Meer info:
10.3390/agronomy12020422

Teeltsubstraten: microbioom

http://dx.doi.org/10.3390/agronomy12020422
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Score voor gebruik in potgrond:
Waarde als vervanging voor veen, meststoffen en kalk1 16
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Compost in potgrond?

#LA-Bi-o-ptimal@Work



Gehalte aan nutriënten
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Biochar Chitine Elementaire S

Mechanisme: chemisch
Effect: microbiologisch

Mechanisme: microbiologisch
Effect: chemisch

Mechanisme: microbiologisch
Effect: chemisch



Grenzen verleggen?
• Interreg 2Seas Horti-BlueC: getest in praktijksituaties, > 10 proeven

• Aardbei: 40 vol% veenvervanging, met oa. 15 vol% groencompost

• Tomaat: 100 vol% veenvrij organisch substraat met oa. 15 vol% groencompost

• LA-traject Bi-o-ptimal@Work: getest in praktijksituaties, 4 proeven
• 60 vol% veenvervanging met compost voor chrysant en acer

• Succesvol als bekalking en bemesting aangepast = verminderd wordt

• FWO/SBO-project BASTA: getest in praktijksituaties, 2 proeven
• 50 en 100 vol% veenvervanging bij aardbei, 25 vol% houtcompost

• VLACO Houtcompost: kiemfase getest
• 40 vol% houtcompost, 70-100 vol% veenvervanging

#dankuVLACO



Veenvervanging: meng verschillende materialen

Compost in het mengsel = meer nitrificatie = positief!

Laat N uit organische meststoffen mineraliseren voor het 
inzaaien/planten

Overweeg bijkomende behandelingen van compost: verzuring, 
maturatie

Verschillende types compost: bulkmateriaal versus organische 
meststof en bekalking

Compost: Lage/trage N mineralisatie maar P en K in hoge mate 
plantbeschikbaar

Compost in teeltsubstraten?



Gezocht: materialen …

Rijk aan organische stof en C

Met hoge C/N- en C/P-verhouding

Gezocht: materialen …

Rijk aan organische stof en C

Met hoge C/N- en C/P-verhouding

Licht materiaal



Gft-compost
Groencompost
Houtcompost

Schorscompost
ILVO-compost
Veencompost

Houtige fractie

% OS/DS
Factor 2

OUR (stabiliteit) C/P-verhouding
Factor 5



RE-
#sluitdekringloop



Teelt-
substraat

Gerichte toepassing van 
water, meststoffen, 

energie, ..

Hoog potentieel voor
gesloten kringloop voor

water en nutriënten

kg/ha
Planten Gebruikt veen

DS 2800 9500
C 1100 4000
N 70 114
P 9 6
K 70 18

Ca 50 163
Mg 12 32



- Proefcentrum Hoogstraten, proeven op praktijkschaal
- 3 proeven met tomaat, 3 met aardbei
- 4 proeven van 10 maand, 2 proeven van 4 maand 

- Vergelijking van veen en rotswol met
- aardbei: veen-gereduceerd (groencompost en houtvezel)

- Tomaat: veenvrij (groencompost, kokos, schors en houtvezel)

- Geen problemen met opbrengst bij nieuwe mengsels, soms 
zelfs hogere opbrengst



Title of your slide 



Gebruikte substraten: Veen/Rotswol/Veen-
gereduceerd /Veenvrij

Veen Rotswol
Veen-

gereduceerd
Veenvrij Richtwaarde

Organische C %/DS 47 c 4 a 35 b 39 bc Hoog

C mineralisatie mmol CO2/kg C hr 1.4 a 14.5 b 2.2 a 1.4 a Laag

Totale P g/kg DS 1 a 3 c 1 ab 2 bc Laag

Totale K 3 a 7 b 2 a 2 a Laag

Totale Mg 4 a 49 b 3 a 3 a Laag

Totale Ca 19 a 109 b 16 a 17 a Laag

C/N (-) 42 c 5 a 27 b 39 c >25

C/P 639 c 12 a 336 b 195 b >150

CEC on DS basis cmolc/kg DS 105 b 9 a 61 b 64 b Hoog



C/P-verhouding

Groencompost
Houtvezel

Gebruikt veen

C Stabiliteit

Veen
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Gebruikte teeltsubstraten als bodemverbeteraar

Veenvrij vs. veengereduceerd vs. veen:
- Hoge C stabiliteit
- Hoog org. C gehalte, hoge C/N en C/P
- Lage N-mineralisatie
- Potentieel als bodemverbeteraar

Compost en andere materialen kunnen in cascade gebruikt 
worden
Direct hergebruik is mogelijk
Compost op basis van teeltsubstraat = groot potentieel voor 
potgrond



- € + € - €

- € + € + €



3 uitdagingen voor de volgende 30 jaar

• +30% OS in groencompost: van >30 naar >60% OS/DS

• Ontwikkel een vezel uit digestaat met EC < 1200 µS en oxitop-
waarde < 10 die aan 30 vol% kan gebruikt worden in 
teeltsubstraten

• 30% van de nutriënten in grondloze teeltsystemen en hobby-
potgrond worden door vlaco geleverd

#biochar



Horti-BlueC webinar 1: Large scale gasification for energy and biochar production
More info
Recording
Factsheet

Horti-BlueC webinar 2: Production of chitin from shrimp shells or Chinese 
mitten crab
More info
Watch recording
Factsheet 

Horti-BlueC webinar 3: Spent growing media for direct reuse or as a feedstock for 
biochar and compost
More info
Watch recording
Factsheet

Horti-BlueC webinar 4: New growing media blends for strawberry and tomato
More info
Watch recording
Factsheet

4 Horti-BlueC webinars

https://www.horti-bluec.eu/en/calendar/horti-bluec-webinar-1-large-scale-gasification-for-energy-and-biochar-production
https://www.youtube.com/watch?v=gRz54R8rED4
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/Factsheet-VC1.pdf
https://www.horti-bluec.eu/en/calendar/horti-bluec-webinar-2-production-of-chitin-from-shrimp-shells
https://www.youtube.com/watch?v=2mSEuQsKqm4
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/Factsheet-VC2.pdf
https://www.horti-bluec.eu/en/calendar/horti-bluec-webinar-3-spent-growing-media-for-direct-reuse-or-as-a-feedstock-for-biochar-and-compost
https://www.youtube.com/watch?v=aHeSGuxrTqA
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/Factsheet-VC3.pdf
https://www.horti-bluec.eu/en/calendar/horti-bluec-webinar-4
https://www.youtube.com/watch?v=5EoQNbX1sDc
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/Factsheet-VC4.pdf


Bouwstenen voor hernieuwbare teeltsubstraten: 
meer info?

Video Fact sheet Artikel

Chitin https://youtu.be/yUymPsQwS44
Chitin fact sheet

Chitin from shrimp shells or crab

Chitin in Strawberry Cultivation

Biochar
https://youtu.be/jiccJc9d-Gg

https://youtu.be/9YpdSjLu-Zc

Biochar fact sheet
Biochar for Circular Horticulture

Strawberry Rhizosphere and Biochar

Spent growing media https://youtu.be/MXcMc0vS0f0
Spent growing media fact sheet

Grow - Store - Steam - Re-peat

Green compost
Microbiome of growing media

Composts versus woody management 
residues

Woody composts and organic fertilizers

Plant fibers https://youtu.be/fCiJ_20c8FQ New growing media fact sheet
Plant fibers for renewable growing media

https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/Factsheet-building-blocks-for-sustainable-growing-media.pdf
https://youtu.be/yUymPsQwS44
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/Factsheet-VC2.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721003296
https://doi.org/10.1094/MPMI-08-20-0223-R
https://youtu.be/jiccJc9d-Gg
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/Factsheet-VC1.pdf
https://www.mdpi.com/2073-4395/11/4/629
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2016.02062/full
https://youtu.be/MXcMc0vS0f0
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/Factsheet-VC3.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652620341731
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/Factsheet-building-blocks-for-sustainable-growing-media.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479720313694
http://dx.doi.org/10.3390/agronomy12020422
https://youtu.be/fCiJ_20c8FQ
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/Factsheet-VC4.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618325101


Bi-o-ptimal@Work
Duurzaam telen in container en 
volle grond via lokale additieven 

met verhoogd microbieel leven als 
werkbare en implementeerbare 

innovatie voor siertelers

FWO-SBO BASTA
Toegevoegde waarde van biochar in 
duurzaam landgebruik met gerichte 

toepassingen in processen, 
substraat- & (toekomstbestendige) 

openveld-teelt
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Bedankt!


