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Lensli is een jaar geleden ontstaan door de
samenvoeging van Lentse Potgrond en 
Slingerland Potgrond, waardoor Lensli meer dan 
115 jaar aan ervaring en kennis in huis heeft.  
De wortels van Lensli liggen aan de uiterwaar
den van de Waal bij Nijmegen, begin vorige 
eeuw. De eerste klei werd gewonnen in Lent en 
met veen tot substraat gemaakt. Door de jaren 
heen werden nieuwe substraten ontwikkeld met 
nieuwe grondstoffen. Later werd het substraat 
van destijds Lentse Potgrond (onderdeel van 
Coöperatief Tuinbouwcentrum Lent) over grotere 
afstanden vervoerd, waarna het bedrijf koos voor 
een productielocatie aan het water bij Cuijk van
wege de groeiende aanvoer van grondstoffen.

Ook Slingerland Potgrond, oorspronkelijk 
gevestigd in Zoeterwoude, werd opgericht 
vanuit de behoefte aan substraat, maar dan 
specifiek voor de tuinbouw in het westen van 
het land. De onderneming heeft zich in de loop 
van haar bestaan weten te onderscheiden door 
goede kwaliteit en groeide uit tot de grootste 
leverancier van orchideeënsubstraten.

Oorsprong substraat
Na de aansluiting van Slingerland Potgrond 
bij Coöperatief Tuinbouwcentrum Lent, nu 
ruim vijftien jaar geleden, gingen de twee 
bedrijven op praktisch niveau zeer intensief 
samen werken, ieder onder hun eigen merk
naam. In 2009 volgde de fusie met Horticoop, 
maar beide bedrijven hadden de behoefte om 
bij hun oorsprong te blijven: substraat. ‘We 
hebben toentertijd de substraattak losgekop
peld van de groothandel. Horticoop is daarna 
gestopt met de groothandel en profileerde 
zich als moederbedrijf (coöperatie) met deel
nemingen in verschillende ondernemingen  
in de tuinbouw’, vertelt Rob Bierman,  
commercieel manager van Lensli.

‘In 2020 hebben we het substraatbedrijf een 
eigen positie in de markt gegeven, met een 
eigen naam, “Lensli”, en een geheel eigen 
bedrijfsvoering. Hierdoor zijn we een sterk en 
zelfstandig gespecialiseerd bedrijf geworden 
met de focus op de ontwikkeling en productie 
van substraten. Met onze substraten,  
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Potten afgedekt met Herbaedeck HBR

Geen onkruid en mos op de pot 
met Herbaedeck HBR
Substraatspecialist Lensli gaat toe naar duurzame en circulaire grondstoffen
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gefabriceerd in zowel Cuijk als Bleiswijk, zijn 
we onder andere sterk in de boomkwekerij. 
Ons afzetgebied ligt voor zo’n 85 procent in 
Nederland en daarnaast bedienen we verschil
lende internationale klanten. De komende jaren 
willen we ons meer focussen op de export en 
onze activiteiten op dit vlak verder uitbreiden.’
Lensli is momenteel druk bezig om zijn nieuwe 
propositie voor het voetlicht te brengen. ‘We 
streven ernaar elke dag opnieuw met passie en 
plezier het beste uit de grond te halen, samen 
met onze klanten. Have fun growing – dat is 
waar wij voor staan. Door research en praktijk
ervaring te bundelen, zijn wij in staat kwalitatief 
hoogwaardige substraten te ontwikkelen en te 
leveren.’

Substraatmarkt en duurzaamheid
Bierman constateert dat de internationale sub
straatmarkt groeit. ‘Wereldwijd neemt de vraag 
naar grondstoffen toe. In Nederland blijft de 
markt echter redelijk stabiel, zeker in de boom
kwekerij. Bij eetbare producten, zoals groente 
en zacht fruit, zie je de trend dat er steeds meer 
gewassen uit de volle grond worden gehaald 
en in substraat worden geteeld. Dat effect zal 
de komende tijd wereldwijd optreden.’
Een belangrijk speerpunt bij Lensli is duurzaam
heid. Bierman: ‘We gaan toe naar duurzame en 
circulaire grondstoffen. Daar zijn we nu volop 
mee bezig. Zo staat de ontwikkeling van veen
vrije substraten hoog op onze agenda. Daar 
hebben we al goede resultaten mee geboekt, 
en die substraten kunnen we nu uitstekend 

inzetten als antwoord op de groeiende vraag 
naar veenvrije oplossingen en standaardisering 
vanuit de markt. Ook zien we, naast veen 
en kokos, steeds meer andere grondstoffen 
op komen, zoals houtvezel, rijstkaf, bark en 
compost. We zijn verder actief met het  
ontwikkelen van circulaire samenstellingen.  
We kunnen de boomkwekerij op dit gebied  
voldoende aanbieden.’

Lensli onderscheidt zich ook door de aanpak 
van de onkruidproblematiek in potgrond. ‘Nu 
er chemisch gezien weinig meer mogelijk is, 
hebben we verschillende oplossingen voor het 
afdekken van potten ontwikkeld. Dit is op basis 
van houtvezel, bark en rijstkaf, waarmee we 
goede ervaringen hebben en al veel klanten 
hebben gebonden. Hiermee kunnen we zeker 
een bijdrage leveren aan de onkruidreductie in 
de boomkwekerij.’

Herbaedeck
Onder de merknaam Herbaedeck levert Lensli 
een breed assortiment afdekmaterialen. ‘We 
hebben verschillende varianten op het gebied 
van afstrooien’, zegt accountmanager Martijn 
den Brok, die zich onder meer focust op de 
Herbaedeckproducten.

Hij kijkt terug op het ontstaan van de afdek
oplossingen. ‘Het afdekken van potten is niet 
onbekend in de sector. De laatste tijd ontstaat 
er echter vanuit de kwekerij steeds meer vraag 
naar producten die vast op de pot blijven  
liggen. De potten in de tuinbouw en boom
kwekerij worden vaak verzet, in de handen 

Roel Breukers is medeeigenaar van B&B 
Plant in Lottum. B&B Plant is gespecialiseerd 
in de kweek van exclusieve heesters op 
ministam. Het bedrijf bestaat uit 4,5 hectare 
containerveld en 1,5 hectare folie/kas, waar
op de kweker jaarlijks 350.000 ministamhees
ters produceert. www.bbplantbv.nl
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gepakt, verreden op karren of vallen op de 
grond. De afnemers zoeken dan ook al enkele 
jaren naar een product dat ervoor zorgt dat niet 
alles van de pot af valt, mocht die omvallen.  
Zo zijn wij gaan kijken naar opties om de bark 
vaster op de pot te krijgen. De fysische eigen
schappen van bark zijn erg gunstig om onkruid 
en mos uit de pot te houden. Het grootste 
nadeel is dat het afdekmateriaal er gemak
kelijker vanaf valt. We hebben aanvankelijk 
onderzocht of verlijming van bark op de potten 
mogelijk was. Lijm gaf echter problemen in de 
productie en vooral in de verwerking.’

Houtvezel en rijstkaf
Vervolgens ging Lensli op zoek naar een samen
stelling van organische materialen die ervoor 
zorgt dat de bark op de pot blijft liggen. Den 
Brok: ‘We namen materialen als houtvezel, 
kokosvezel en rijstkaf onder de loep. Toen bleek 
dat houtvezel in combinatie met rijstkaf en bark 
een werkzame binding op de pot creëerde. Het 
is gemakkelijk te verstrooien en machinaal te 

verwerken. De rijst en bark realiseren een open 
structuur van het product boven op de pot. 
Bovendien ziet de afdekking er visueel mooi  
uit met een natuurlijke uitstraling.  
De vezel zorgt ervoor dat bij bevochtiging van 
de pot de afdekking vast komt liggen. De bark 
en rijstkaf blijven stabiel op de pot, ook als die 
omvalt. Voor de kweker is het van groot belang 
om onkruid en mos te weren uit de pot.  
Deze ontkiemen namelijk gemakkelijk als het 
materiaal te vochtig blijft. We kijken dus vooral 
naar een product dat tot een snelle afdroging 
leidt. Verder draagt de afstrooiing bij aan 
een betere capillaire werking in de pot. Door 
de afdekking realiseer je een stabiele water
huishouding en vooral minder verdamping 
tijdens warme dagen, waardoor een stabielere 
opkweek mogelijk is. Ook vindt er in de pot 
maximale wortelvorming plaats.’

Na al deze onderzoeken en proeven zag 
Herbaedeck HBR, de nieuwste afdekkings
variant, in 2019 het levenslicht. ‘Vorig jaar  
hebben we het product in de markt gezet en 
zijn onze bestaande en een aantal nieuwe  
klanten er volop mee gaan draaien. Het toont 
heel positieve resultaten, waarna we besloten 
om Herbaedeck HBR dit voorjaar flink te  
promoten en nog breder in de markt te zetten. 
Het product voldoet goed aan de eisen en  
wensen van de kweker en de retail.’

De vraag naar afdekmaterialen is de afgelopen 
jaren flink gestegen, merkt Den Brok op. ‘Dan 
ga je vooral op zoek naar stabiliteit en beschik
baarheid voor de toekomst. Daarbij speelt duur
zaamheid ook een rol. De bast en het rijstkaf 
zijn al reststromen, die we al jaren inzetten als 
organische grondstoffen. De vraag naar HBR 

stijgt dan ook. Veel kwekers zijn op zoek naar 
materiaal om de pot af te strooien vanwege 
het dalende gebruik van gewasbescherming 
en chemische middelen. Verder willen ze de 
arbeidskosten voor het schoonmaken van de 
potten reduceren.’

Ervaringen B&B Plant
Een van de kwekers die gekozen heeft voor 
Herbaedeck HBR, is B&B Plant in Lottum. Deze 
kwekerij zet Herbaedeck in om de potten van 
de heesters op stam af te dekken tegen onkruid 
en mos. Medeeigenaar Roel Breukers wil zijn 
positieve ervaringen graag delen.
‘We hebben in het verleden andere producten 
geprobeerd om de potten mee af te strooien, 
maar vooral bij planten die buiten stonden 
kreeg het afdekmateriaal uiteindelijk dezelfde 
eigenschappen als potgrond. Hierdoor kwamen 
onkruidzaden alsnog tot ontkieming en dat  
wilden we nu juist voorkomen. Ik vind het 
belangrijkste dat onkruid en mos wegblijven, 
maar het ziet er nu visueel ook veel mooier uit.’
Breukers gebruikt voor het tweede jaar 
Herbaedeck HBR. ‘We hebben het eigenlijk met
een na de eerste proef op alle potten toegepast. 
HBR vermindert de onkruiddruk en we hebben 
helemaal geen last meer van mos. Daarnaast 
blijft de bovenlaag van de potten minder  
vochtig, waardoor onkruid en mos minder kans 
hebben om te ontkiemen. Uiteindelijk betekent 
dit ook arbeidsbesparing.’

De kweker heeft alle lof voor de samenwerking 
met de substraatspecialist. ‘Heel prettig aan 
Lensli is dat de mensen echt met me mee
denken. Ik heb de accountmanager, Martijn  
den Brok, destijds gekoppeld aan mijn bedrijfs
voorlichter en hij ging meteen aan de slag  
met water en grondmonsters. Hij heeft veel 
kennis in huis, zodat hij ook een stukje teelt
begeleiding kan geven. De samenwerking  
tussen vertegenwoordiger en kweker en de 
service die daarbij hoort, zijn voor mij heel 
belangrijk.’

HBR-afdekmateriaal blijft liggen op de pot.

De voordelen van Herbaedeck HBR
• De afdekking blijft vastzitten op de pot
• De luchtige toplaag zorgt voor een snelle 
  afdroging van potten
• Het draagt bij aan minder mos en 
  onkruidgroei
• Het geeft meer capillaire werking in de   
  pot en een betere vochthuishouding
• De arbeidskosten voor het schoonmaken 
  van potten worden gereduceerd
• Het materiaal is eenvoudig in de 
  verwerking, zowel handmatig als 
  machinaal
• Rijstkaf draagt bij aan het aandeel 
  silicium in de pot
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