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ONZE TESTS
Potgrond

D
e vingers jeuken, de zaden 
springen bijna uit hun verpakking 
van goesting en de lokroep van 
de tuin klinkt weer oorverdo-

vend. Het is tijd om te beginnen zaaien en 
planten! In een eerste fase is potgrond een 
must voor elke tuinier. En er is meteen 
goed nieuws: alle merken die wij hebben 
getest, laten de zaadjes goed ontkiemen. 
Maar er zijn nog andere elementen die 
van belang zijn en die bepalen of de grond 
ideaal is voor jouw gebruik.

Hij is vers en goed beschut opgeslagen. Hij is luchtig en neemt water 
goed op. Geeft voeding in de juiste mate af. Is betaalbaar. Spoiler: de 
ideale potgrond bestaat niet. Maar er zijn wel heel wat goede producten.
Paul Nies en Griet Vanhoutte

6 KENMERKEN VAN  
DE IDEALE POTGROND

IN DIT ARTIKEL

• Manier van opslag 
heeft effect op kwali-
teit van potgrond.

• Samenstelling 
moet beter worden 
aangeduid op de 
verpakking.

 • Prijs en volume 
geven doorslag bij 
vergelijking.

1. De ideale potgrond is niet te oud en 
altijd goed beschut opgeslagen
Potgrond is een natuurlijk product en kan 
dus veranderen door de tijd en bv. door 
het weer. Het is daarom belangrijk dat de 
potgrond die je koopt niet te oud is. He-
laas vinden we slechts bij enkele merken 
een productiedatum. Een “te gebruiken 
voor”–datum zou nog veel beter zijn, 
maar dit is voorlopig helemaal een utopie.

Potgrond ligt dus bij voorkeur niet te 
lang opgeslagen in een winkel of maga-
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Potgrond verandert 
door de tijd en door het 
weer, bewaar hem dus 
niet te lang buiten

zijn en het liefst in een droge, afgesloten 
ruimte. Merk je in de winkel dat de zakken 
buiten onder een afdak of zelfs helemaal 
onbeschermd liggen, dan koop je het best 
elders. Maar maak ook zelf deze fout niet: 
laat de zakken niet buiten in de zon of in 
de vorst liggen.

2. Hij heeft een evenwichtige 
samenstelling
De ideale potgrond bestaat uit voldoende 
organisch basismateriaal, om structuur te 
geven en om water en mineralen vast te 
houden. Dit wordt getest door het product 
te verbranden, zodat al het organische 
materiaal verdwijnt. Enkel bij Baseline 
blijkt dit te weinig aanwezig. 

Ook de koolstof–stikstofverhouding 
moet goed zitten. Die bepaalt in welke 
mate het organisch materiaal wordt afge-
broken en voedingsstoff en worden vrijge-
geven. Bij Sanifl or BIO is deze verhouding 
zo goed als optimaal, Aro en Ecostyle 
bevatten te veel koolstof. 

Ten derde is goede potgrond niet te nat, 
omdat hij dan te kleverig is en moeilijk te 
verdelen over bakken of zaaibedden. An-
derzijds is het erg moeilijk om potgrond 
die te droog is terug voldoende vochtig te 
maken zodat hij bruikbaar wordt. 

Ten slotte mag potgrond geen zware 
metalen bevatten. Wij vonden die gelukkig 
nergens terug. Daarnaast hebben we nog 
getest of er geen ongewenste zaden van 
onkruid waren meeverpakt, maar ook op 
dit vlak waren er geen problemen.

3. De samenstelling is eenvoudig te 
achterhalen
Potgrond heeft verschillende mogelijke 
soorten organisch basismateriaal: veen of 
turf (organisch materiaal dat in de bodem 
is afgebroken), bestanddelen zoals kokos, 
zand, klei of perliet (vulkanisch gesteente) 
of plantaardig materiaal (compost of ve-
zels van planten). Deze worden aangevuld 
met voedingsstoff en en additieven. Turf 
is vaak het hoofdbestanddeel (bij AVEVE 
Universeel, Everyday, TerraDena, DCM, 
Compo Sana en OSMO het enige) en kan 
variëren in kwaliteit. Hoe dieper het in de 
bodem zat, hoe beter het is. Maar turf is 
ook omstreden vanwege zijn impact op 
het milieu.

Enkel bij de potgrond van Ecostyle vind 
je geen turf, maar die bevat dan weer 
kokos. Dit bestanddeel moet van nog 
veel verder komen dan turf. De productie 
gaat bovendien gepaard met een verlies 
van biodiversiteit. Bestanddelen met een 
lagere milieu–impact zijn houtvezels en 
groencompost.

Ben je benieuwd wat er in jouw pot-
grond zit, dan vind je op de verpakking 

wel terug wat er in zit, maar niet hoeveel 
van elk bestanddeel is gebruikt. Wij vin-
den het de hoogste tijd dat fabrikanten dit 
nauwkeuriger gaan aangeven.

Overigens bevatten ook alle biologische 
potgronden, behalve Ecostyle, turf. Om te 
weten welke producten bio zijn, zoek je 
het best naar een opschrift als “potgrond 
toegelaten in de biologische landbouw”. 
Aan dit opschrift is wel geen onafhankelij-
ke controle of certifi cering verbonden. 

4. Hij is luchtig en houdt het water 
goed vast
Goede potgrond bevat voldoende lucht en 
is doorlatend, maar houdt ook voldoende 
water vast. Een goed evenwicht tussen 
lucht en water in de poriën is daarvoor 
van belang.

Als je water geeft, moet een deel van 
het water snel genoeg worden afgevoerd 
zodat er voldoende lucht overblijft, anders 
kunnen de wortels gaan verstikken. Horta, 
Eco-select, Compo Sana, Agrofi no en 
OSMO Universeel Bio scoren op dit vlak 
niet goed. Anderzijds moet de potgrond 
het water voldoende vasthouden en op 
het juiste moment afgeven, zonder dat dit 
te veel inspanningen vraagt van de plan-
ten. Ecostyle heeft hier dan weer moeite 
mee. In de praktijk geef je alleszins het 
best op regelmatige tijdstippen een matige 
hoeveelheid water dan af en toe veel 
water. Het overblijvende water opvangen 
met een schaal onder de bloempot heeft 
niet echt zin.

5. Hij bevat net genoeg voeding en 
geeft die op het juiste moment af
Stikstof, kalium, fosfor, calcium … Een 
goede potgrond bevat deze noodzakelij-
ke voedingsstoff en. Maar hier geldt niet 
het devies “hoe meer, hoe beter”: te veel 
voedingsstoff en doen meer kwaad dan 
goed voor je planten. Daarnaast is ook 
de snelheid waarmee de voedingsstoff en 
worden afgegeven minstens zo belangrijk. 
Komen ze te snel vrij, dan kan dit nade-

 

 

ONZE KEUZE

73 GOEDE
KWALITEIT

SANIFLOR Universele potgrond  
€ 5,40 voor 40 liter

VOOR Potgrond met de juiste vochtigheid. 

Bevat veel organisch materiaal. Zeer betaalbaar. 

TEGEN Zou wat luchtiger mogen zijn. Ook de 

hoeveelheid voedingsstoffen is nog niet 

optimaal.

66 GOEDE
KWALITEIT

ARO Universele potgrond  
€ 2,49 voor 50 liter

VOOR Zeer voordelig. Prima doorlaatbaarheid, 

neemt veel water op. 

TEGEN De samenstelling (vochtigheid, 

hoeveelheid organisch materiaal enz.) kan beter. 

Bevat ook veeleer matige hoeveelheid 

voedingsstoffen.
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PRIJS BESCHRIJVING TESTRESULTATEN
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F SANIFLOR Universele potgrond  5,40   40 A B C B C B 73

SANIFLOR BIO "Potgrond alle planten en teelten"  4,65   40 G B B A B B B 72

CENTRAL PARK Universele potgrond  6,99   50 A C B B B B 72

KB Universele potgrond  6,10   40 C B C C B B 70

AGROFINO potgrond universeel gebruik  6,34   48 B B C B C B 69

GAMMA Universele potgrond  6,49   50 C B C B C B 69

CARREFOUR Universele potgrond bio  2,49   20 G C B B B C B 69

AVEVE Plantzak Bio  7,39   32 G C B C B C B 69

AVEVE Universeel gebruik  7,35   40 C B B B C B 68

HUBO Universele Potgrond  5,18   40 A B C C C B 68

EVERYDAY Universele potgrond  2,49   40 A B B B C B 67

TERRADENA Universele potgrond  4,99   50 C B B B C B 67

ASEF Potgrond universeel  4,99   40 C B C B B B 67

NATUREN Moestuinpotgrond Bio  7,89   40 G C B C C B B 66

COMPO SANA Bio Potgrond Fruit en Groenten  10,99   40 G A B B B C B 66

F ARO Universele potgrond  2,49   50 A C C B A B 66

BUDGET GARDEN Potgrond  5,18   40 B B B B C C 66

VIANO Universele potgrond  5,99   44 C B C B C B 65

BASELINE Universele Potgrond  2,99   40 A B C C C B 62

DCM Ecoterra  Bio - Groenten & Kruiden  6,90   30 G C B B B B B 61

OK Potgrond  2,99   40 B C B C C B 60

HORTA Potgrond Universeel  6,45   40 G A B B A D A 56

OSMO Potgrond Bio  7,45   40 G A B C B C C 55

ECO-SELECT Univ. potgrond v. biologische landbouw  3,99   20 G C B C B D B 54

COMPO SANA Universele Potgrond  7,59   40 A B C B D B 53

ECOSTYLE Potgrond moestuin  18,89   40 G C C B B B D 53

AGROFINO Potgrond voor moestuin bio  6,49   40 G C B C B D B 52

OSMO Universele potgrond  6,99   50 B B C C D A 47

 

 

          Goede kwaliteit      Redelijke kwaliteit

lige gevolgen hebben. Op de verpakkin-
gen van de meeste merken staat aangeduid 
“bevat voeding voor X aantal weken”, maar 
dit is erg moeilijk te checken.

6. Het volume is correct aangegeven, 
en de prijs is democratisch
Op de verpakking vind je het volume 
potgrond in liter. Maar dit is het volume 
dat de potgrond aanneemt wanneer hij 

volledig opgeschud en luchtig is. Nadat 
hij is samengeperst, verpakt, vervoerd 
en opgeslagen zal het volume altijd wat 
lager uitvallen. Je moet er dus rekening 
mee houden dat je iets minder krijgt dan 
verwacht. 

Hiermee houden we natuurlijk ook re-
kening wanneer we de prijzen vergelijken.
Berekenen we de prijs per liter, dan steekt 
Ecostyle erbovenuit met 54 eurocent 

per liter. ARO, Everyday en Baseline zijn 
veruit het goedkoopst met respectievelijk 
5, 6 en 7 cent per liter. ARO wordt dan 
ook, gezien zijn goede score, onze Beste 
Koop. De beste van de test, Saniflor, is met 
13 cent per liter ook nog erg betaalbaar. 
Sommige soorten potgrond zijn speciaal 
voor moestuiniers en zijn vaak duurder, 
maar in de tests zijn hun resultaten niet 
noodzakelijk beter. 


