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Green Deal Veenvervanging

Betrokken partijen
-  Van Iersel
-  Attero
-  Bruins & Kwast
-  Den Ouden Groep
-  Branche Vereniging Organische Reststoffen
-  Rijksoverheid

Beschrijving initiatief
Veen wordt voor een belangrijk deel toegepast in de potgrondsector en in specifieke grondproducten.  
Voor een aantal van deze toepassingen van (zwart) veen is een uitstekend biobased alternatief  beschikbaar, 
namelijk hoogwaardige compost gemaakt uit organische reststromen. In 2010 werd circa 20% van alle in 
Nederland geproduceerde groencompost en gft-compost (ongeveer 300.000 ton) ingezet als grondstof voor 
potgrondproductie (veenvervanger). 

Het produceren van veenvervanger vraagt om een precieze sturing van inputmaterialen en procescondities 
van het composteerproces. In de ‘receptuur’ voor het vervaardigen van biobased veenvervangers is voldoende 
hout essentieel. Het houtdeel van organische reststromen wordt echter in toenemende mate ingezet voor 
hernieuwbare energieproductie. Dit belemmert de verdere groei van de productie van biobased veen-
vervangers. De hoeveelheid veen die kan worden vervangen, wordt daarbij primair begrensd door de 
beschikbaarheid van geschikte reststromen, en niet zozeer door de technische mogelijkheden.

Producenten van veenvervangers gaan beleidsinstrumenten analyseren die de mogelijkheden om veen-
vervangers in te zetten stimuleren. Hierbij kijken zij of het gebruik van hout hoger in de cascade (voor 
biobased veenvervanging in plaats van energieproductie) kan worden gestimuleerd.

Resultaten
De Green Deal is bedoeld als een casus waarbij de betrokken partijen onderzoeken of beleids instrumenten 
ingezet kunnen worden die effectief, passend en haalbaar zijn om hout hoger in de cascade in te zetten.  
Dit moet antwoord geven op de vraag of hout rendabel kan worden gebruikt voor biobased veen vervangers.
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Inzet en acties partijen
-  De betrokken partijen onderzochten in 2012 samen met de Rijksoverheid welke beleidsmatige 

instrumenten kunnen bijdragen aan een hoogwaardiger inzet van hout in de cascade, uitgewerkt voor 
de casus veenvervanging versus energieproductie. De eerste gezamenlijke verkenning heeft nog niets 
nieuws opgeleverd, alleen een bevestiging van hoe het beleid nu werkt. Een volgende stap is het echt 
‘out of the box’-denken en kijken welke mogelijkheden er dan zijn.

-  De betrokken partijen gaan vraag en aanbod nog beter op elkaar afstemmen (kwaliteiten, prijsstelling, 
specifieke afzetsectoren). Dit moet gebeuren via samenwerking in de keten van Regeling Handels 
Potgrond (RHP), potgrondindustrie, tuinbouwsector en mogelijk de kleinverbruik sector. In 2012 
identificeerden de initiatiefnemers vragen voor verder onderzoek om tot betere en efficiëntere 
keten samenwerking te komen. Dit heeft nog niet tot iets nieuws geleid. De volgende stap is de  
‘out of the box’-actie. 

-  De initiatiefnemers dragen de specifieke kwaliteitsaspecten van veenvervangers uit naar  
relevante stakeholders in de markt (bijvoorbeeld de tuinbouw- en potgrondsector) en overheden  
(als duurzaam inkopers).

-  De Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) monitort marktgegevens over de productie en 
afzet van veenvervangers, mede in relatie tot alternatieve afzetmogelijkheden voor de organische 
reststromen.

-  De BVOR faciliteert het proces om door kennisuitwisseling tussen producenten van veenvervangers 
(composteerbedrijven) het productieproces (kosten)technisch te optimaliseren. Ook kleinere 
 producenten, voor wie productie van veenvervangers op dit moment nog onvoldoende commercieel 
interessant of technisch te complex is, worden hierbij betrokken.

Inzet en acties Rijksoverheid
-  De Rijksoverheid onderzocht in 2012 samen met de partijen welke beleidsinstrumenten effectief, 

passend en haalbaar zijn om hout hoger in de cascade in te zetten, specifiek voor de casus veen-
vervanging versus energieproductie. De overheid zet zich in om ‘geschikt bevonden’ instrumenten 
daadwerkelijk te implementeren. De eerste gezamenlijke verkenning heeft echter alleen geleid tot  
een bevestiging van hoe het beleid nu werkt. 

-  De resultaten van de analyse zal de overheid benutten bij het verder ontwikkelen van een beleids-
instrumentarium voor de biobased economy en het gecascadeerd gebruik van biomassa in zijn 
algemeen.

-  De overheid zal de mogelijkheden onderzoeken om het gebruik van biobased veenvervangers via haar 
duurzaam-inkopenbeleid te stimuleren.

-  De Rijksoverheid betrekt ook andere bestuursorganen (provincies, gemeenten en waterschappen) erbij.

Voor meer informatie
www.rijksoverheid.nl/greendeal


