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De HortiFootprint Calculator is een middel 
om aan onderbouwde feiten te komen; het 
berekent de CO2-footprint van de hele bedrijfs-
voering. Raymond Scheepens van MPS licht 
toe hoe de HortiFootprint Calculator werkt: 
‘De kweker voert data in, die door de tool wor-
den gekoppeld met een gestandaardiseerde, 
Europese rekenmethode die specifiek is opge-
steld voor de tuinbouw. De rekentool vertaalt 
alles naar een inzichtelijke CO2-footprint, 
waarmee je als kweker kunt zien waar in het 
productieproces de grootste voetafdruk wordt 
gemaakt. Vervolgens kun je bepalen aan welke 
knoppen je kunt draaien om die voetafdruk te 
verkleinen en welke afwegingen daarbij horen.’
Scheepens vertelt dat MPS in 2021 met een 

aantal bedrijven een pilot heeft gedaan om de 
tool te ontwikkelen en te testen. ‘Op basis van 
de resultaten van de pilot ging het overgrote 
deel van de pilotbedrijven door met het 
berekenen en verbeteren van hun footprint. 
We hebben nu al meer dan 25 klanten die de 
tool gebruiken in de praktijk. Daarmee blijven 
we hem verder ontwikkelen’

Standaardcalculatie
Algemeen directeur Roel van Schie van horten-
siaspecialist Sjaak van Schie haakte al vroeg aan 
bij de calculator: ‘Omdat wij marktleider zijn op 
het gebied van hortensia’s, willen we ook 
leidend zijn wat betreft duurzaamheid. We 
zitten al helemaal in de MPS-omgeving en 

‘Soms zijn de feiten belangrijker dan een goed verhaal’

De tuinbouwsector zet over de hele breedte 

duurzame stappen, bijvoorbeeld op het gebied 

van verpakkingen, energie, gewasbescherming 

en substraat. Maar wie alles tegelijk aanpakt, 

verliest focus. Daarom moet je keuzes maken, 

liefst gebaseerd op feiten: met welke aanpas-

singen verklein ik de carbon footprint van mijn 

productie het meest?
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HortiFootprint Calculator 
biedt inzicht en focus voor 
verkleinen CO2-footprint

Roel van Schie: ‘Deze foto laat de 

duurzaamheid van ons bedrijf het 

beste zien.’ Links Roel, rechts de 

oprichter van het bedrijf, Sjaak, en in 

het midden de derde generatie, James 

van Schie
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kunnen dus aansluiten bij de HortiFootprint 
Calculator. Ik vind het belangrijk dat er een 
standaardcalculatie komt waarmee je het 
verduurzamingsprofiel zichtbaar kunt maken. 
Ik geloof dat deze tool daaraan kan bijdragen. 
Op een gegeven moment zijn de feiten – hoe 
duurzaam je produceert – belangrijker dan het 
verhaal: hoe doe je het echt?’

Efficiënt gegevens combineren
Scheepens vertelt: ‘Voor bedrijven die al een 
MPS-ABC-certificering hebben, is het gemak-
kelijk om aan te haken bij de HortiFootprint 
Calculator; circa 70 procent van de gegevens 
staat in dat geval al klaar. Onze datapartner 
LetsGrow verwerkt de data in een dashboard 
tot een analyse. Ook bedrijven die (nog) geen 
MPS-ABC-certificering hebben, kunnen de 
HortiFootprint Calculator voeden met gege-
vens. Dit kan via een eigen registratiesysteem 
of met behulp van de registratie-omgeving van 
MPS. Het voordeel van de laatste optie is dat de 
data al goed op de calculator aansluiten.’
Hij vervolgt: ‘Het registreren van allerlei 
gegevens kost een kweker tijd. Dat geldt 
natuurlijk ook voor de wettelijk verplichte 
registraties. En laten die nu net veel overlap 
hebben met wat je moet invoeren voor de 
HortiFootprint Calculator of voor MPS-ABC ... 
Wij zijn ervan overtuigd dat je met de combi-
natie MPS-ABC en HortiFootprint Calculator de 
grootste efficiency bereikt op het gebied van 
registratie. De calculator kan ook een opstap 
zijn om certificatie aan te vragen, of andersom.’

Bevriezen
Van Schie kan dat beamen: ‘Wij hebben alle 
haalbare certificaten, zoals MPS-ABC, SQ, 
Grasp, GAP en ProductProof. We beschikken 
daarom over veel data die in de modellen van 
de HortiFootprint Calculator kunnen worden 
gebruikt. We vinden het ook leuk om op die 

manier bij te dragen aan verduurzaming van 
de tuinbouwsector, omdat deze tool kennis 
en inzicht oplevert. Je ziet dat sommige par-
tijen hun verduurzamingstraject momenteel 
bevriezen vanwege alle onzekerheden, zoals 
de inflatie, duurzaamheidseisen en hoge ener-
gieprijzen; je weet niet waar je aan toe bent. 
Maar het gebruik van zo’n tool kan je ook meer 
zekerheden geven. Je ontleent er betrouwbare 
kennis en inzichten aan; daarmee werk je aan 
het vertrouwen dat je als onderneming de weg 
naar de toekomst kunt inslaan.’

Inzoomen
Scheepens: ‘Uit de invoer van gegevens volgt 
een zogenaamde impactscore: de CO2-impact 
per onderwerp. Voor zaken als verpakking, 
energie en substraat wordt aangegeven waar 
de impact hoog is en waar laag. De analyse 
wordt bovendien uitgesplitst. Zo weet je niet 
alleen wat de impact is van het substraatge-
bruik als geheel, maar ook hoe groot het aan-
deel daarin is van de verschillende 
grondstoffen, zoals kokos, veen of bark. Op 
basis daarvan kun je keuzes maken om de 
impact te verkleinen.’ Van Schie vult aan: ‘Ik zie 

de calculator inderdaad als een tool die 
sturingsinformatie oplevert, omdat je weet 
welke trajecten beter en welke minder goed 
zijn. Door veel marktpartijen erbij te betrek-
ken, krijg je betrouwbare informatie, waarmee 
je ook voor de consument en de politiek een 
consistent verhaal hebt. De publieke opinie 
heeft in het verduurzamingsdebat weleens de 
neiging om één onderwerp te benadrukken, 
bijvoorbeeld dat de tuinbouw van het gas af 
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Impactcategorieën
De HortiFootprint Calculator berekent op 
dit moment de carbon footprint oftewel 
CO2-voetafdruk van de productie van een 
bedrijf. Deze impactcategorie is in de prak-
tijk het belangrijkst. Er zijn in totaal zestien 
milieu-impactcategorieën, die samen een 
complete life cycle analysis (LCA) vormen. 
Scheepens: ‘Welke categorieën er worden 
toegevoegd, hangt af van de markt, waar 
de meeste vraag naar is. Naast CO2 ver-
wachten we dat vooral de milieu-impact 
op het gebied van water, ecotoxiciteit van 
producten en uitvloeiing van meststoffen 
in water en op land belangrijk zal zijn. Voor 
andere categorieën, bijvoorbeeld radioac-
tiviteit, vragen we ons af of daar voldoen-
de vraag naar zal zijn, maar het kan ook 
zijn dat het over tien jaar gangbaar is om 
een complete LCA te doorlopen. Voor de 
calculator is dit geen probleem; we moe-
ten dan alleen de betreffende gegevens 
implementeren en registratiedata daaraan 
koppelen.’

Sjaak van Schie
Sjaak van Schie in Maasdijk is marktleider 
in Hydrangea in verschillende opkweek-
stadia, van stek tot eindproduct. Sjaak 
van Schie timmert aan de weg met het 
eigen merk Hy-pe, met daarin een variatie 
aan hortensia’s. De kwekerij is marktlei-
der en heeft verschillende vestigingen in 
Nederland en een vestiging in Portugal, 
waardoor het bedrijf jaarrond kan leveren. 
Het bedrijf is in 1980 opgericht door vader 
Sjaak; sinds enkele jaren staat zoon Roel 
van Schie aan het roer.

MPS Groep
De MPS Groep werd in 1995 opgericht 
met het doel zicht te krijgen op het 
gebruik van gewasbescherming in de tuin-
bouwsector. Tegenwoordig faciliteert de 
organisatie tuinbouwondernemers in hun 
duurzaamheidsambities. MPS ontwikkelt 
en beheert hiervoor tools en certificatie-
schema’s. MPS gebruikt standaarden die 
internationaal geaccepteerd zijn en toon-
aangevend in de tuinbouwsector.

De HortiFootprint Calculator laat op een overzichtelijke 

manier de impactscore zien.

Raymond Scheepens
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Meld u aan voor de gratis mestbakken APK
Komen de meststoffen wel echt volledig bij uw planten terecht?  
De conditie van de voedingsoplossing in uw mestbakken heeft  
hier veel invloed op. Met de gratis mestbakken APK krijgt u  
inzicht in hoe efficiënt uw bemesting is! Ontvang een uitgebreide 
rapportage en professioneel advies van één van onze adviseurs. 
Bovendien maakt u kans op een pH/EC combimeter!
Scan de QR code of ga naar icl-sf.nl/mestbakkenAPK

Maak kans op  
een professionele 
pH/EC combimeter
t.w.v. 425 euro! 

http://www.icl-sf.info/fil2zl
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moet. Maar daarbij ontbreekt kennis over veel 
factoren die ook meespelen. Het zou helpen om 
in zulke gesprekken een compleet verhaal te 
kunnen vertellen, met feiten onderbouwd, dat 
voor iedereen helder is. Een standaardcalcula-
tie zoals die van de HortiFootprint Calculator 
draagt daaraan bij.’

Scenarioplanner
‘Om de calculator nog inzichtelijker te maken, 
hebben we zogenoemde scenarioplanning 
toegevoegd’, vertelt Scheepens. ‘Je vult bijvoor-
beeld in dat je een aandeel veen wilt vervangen 
door een aandeel bark. Het systeem geeft dan 
aan wat het gevolg daarvan is voor de CO2-
uitstoot. Op dezelfde manier kun je gegevens 
invoeren voor diverse scenario’s die je over-
weegt, en doorrekenen wat de impact ervan 
is. Samenvattend kun je met de HortiFootprint 
Calculator gespecificeerd zien hoe je huidige 
CO2-footprint is opgebouwd, en je kunt gede-
tailleerde scenario’s gebruiken om te voorspel-
len hoe je deze impact kunt veranderen. De 
calculator rekent precies uit wat je bereikt in 
termen van CO2-emissie.’

Motivatie voor verduurzaming
Het valt Scheepens op dat er vanuit de sier-
teelt aanmerkelijk meer vraag is naar de 
HortiFootprint Calculator dan vanuit de groen-
ten- en fruitsector. ‘Vaak loopt de groenten- en 
fruitsector voorop in ontwikkelingen, maar in 
dit geval is het andersom. Waarom dat zo is, 
weten we niet precies.’ Voor Van Schie geldt in 

elk geval dat het bedrijf een voorloper wil zijn. 
‘We vinden het goed om een bijdrage te leve-
ren aan deze ontwikkelingen, omdat we zien 
dat het onontkoombaar is. Als een wat groter 
bedrijf hebben we ook de mogelijkheid om 
iets te kunnen bijdragen. Ik begrijp het als een 
klein bedrijf in eerste instantie vooral kosten 
ziet. Daarom vind ik dat je als leidend bedrijf 
ook hierin een leidende positie moet innemen. 
Eenmaal ontwikkeld, helpt deze standaardcal-
culator ook kleinere bedrijven om zichtbaar te 
maken welk effect hun footprint heeft en hoe ze 
daarop kunnen sturen. En hij levert inzichten op 
waarmee je de verduurzamingsslag betaalbaar 
kunt houden en aantrekkelijk kunt blijven voor 
de klant.’

Betrouwbare standaard
Een tool als deze moet betrouwbaar zijn, aldus 
Scheepens. ‘Daarom is HortiFootprint geba-
seerd op de Europese standaard FloriPEFCR. 
De HortiFootprint Calculator gebruikt daarmee 
een geharmoniseerde rekenmethode voor de 
Europese tuinbouwsector om LCA-onderzoek 
consistent uit te voeren. We volgen dus de 
leidraad voor de ontwikkeling van milieufoot-
printregels voor productcategorieën van de 
Europese Commissie (PEFCR staat voor product 
environmental footprint category rules).’

Validatie
‘Er zal nog wel een paar jaar overheen gaan 
voordat deze tool gemeengoed is onder kwe-
kers’, verwacht Van Schie. ‘Door degenen die er 

al aan deelnemen, worden er veel data verza-
meld, zodat de tool steeds beter gaat werken 
en betrouwbaarder wordt.’ Volgens Scheepens 
gaat MPS inderdaad door met de ontwikkeling: 
‘Een volgende stap in de ontwikkeling van de 
HortiFootprint Calculator is validatie. Dit bete-
kent dat de claims die je als bedrijf doet over 
je CO2-prestaties, ook onafhankelijk worden 
gecontroleerd. Met zo’n gewaarborgde foot-
print kun je geloofwaardig naar buiten treden 
en dat is gunstig voor de positie van je bedrijf.’

Geen schone schijn
Het is natuurlijk mooi als je weet hoe groot je 
CO2-footprint is, maar het moet geen doel op 
zich zijn. Scheepens: ‘Om te beginnen krijg je 
concreet en onderbouwd inzicht in de CO2-
impact van je bedrijf; je hoeft dus niet af te 
gaan op schattingen. Je kunt daardoor bepalen 
hoe je echt kunt verduurzamen, zodat de CO2-
uitstoot werkelijk en meetbaar daalt. Door de 
analyse slim te gebruiken, is het bovendien vaak 
mogelijk om op termijn te besparen op kosten. 
Je ziet nu al een patroon in maatregelen waar-
van meer of minder wordt verwacht qua CO2-
reductie. In de praktijk zien we vooral dat telers 
aanpassingen doen in het gebruik van substraat 
en energie om een kleinere CO2-footprint te 
krijgen. Het verduurzamen van verpakking en 
gewasbescherming is ook belangrijk, maar dat 
betekent in veel gevallen minder voor de CO2-
uitstoot. De HortiFootprint Calculator geeft 
harde gegevens, de mogelijkheid om prioritei-
ten te stellen en handvatten om concrete stap-
pen te zetten.’

Roel van Schie (r.) en Robin van Dijk van The Mastergrowers

Een zee aan Hydrangea in een van de kassen van 

Sjaak van Schie
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