
ZIJ AAN ZIJ IN
DUURZAAMHEID

Een footprint houdt niet op bij de poorten van het eigen bedrijf. Die loopt langs alle 
schakels door de hele keten heen. Binnen de eigen organisatie stappen zetten in 
duurzaamheid is natuurlijk prima, maar heeft soms niet de meeste impact op de 
footprint. Samenwerking is dan ook het sleutelwoord bij verduurzamen. Het Horti 
Footprint Chain Program biedt ondersteuning en vormt binnen de tuinbouwketen de 
verbindende schakel.
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KAS / VERDUURZAMEN

Twintig ketenpartners hebben zich inmiddels 
aangesloten bij het initiatief van Greenhouse 
Marketeers. Want ja, in het streven naar het 
klimaatneutrale doel in 2030 is het krachtiger 
om er samen de schouders onder te zetten. Dat 
vinden ook Remco Hill van plantenkwekerij 
Forever Plants, Marloes Westgeest van energie-
bedrijf Vattenfall en Pius Floris van afvalver-
werker Den Ouden Groep.

Verrassend inzicht
Bij Forever Plants is duurzaamheid hét uit-
gangspunt. Met deelname aan het Horti Foot-
print Chain Program maakt de plantenkweker 
uit Honselersdijk de stap om de footprint van 
zijn producten in de keten inzichtelijk te maken. 
Van de stekleverancier tot aan de consument. 
“Ons motto is de wereld gelukkiger en groener te 
maken. Dat doen we natuurlijk met onze eigen 
mensen, maar dat willen we ook extern doen. 
In onze doelstellingen staat dat we vanaf 2027 
klimaatneutraal willen produceren. Een pro-
gramma als dit helpt ons om de grote verbeter-
punten te vinden. Met name op energiebeheer en 
afvalstromen is hierin nog wel wat te winnen”, 
zegt directeur Remco Hill. 

De eerste footprint van Forever Plants in 2020 
gaf een verrassend inzicht. Het bleek dat de im-
pact van het transport op de CO2-uitstoot klei-
ner was en van energie juist groter dan gedacht. 
Dat heeft in het bedrijf onder andere geleid tot 
investeringen in geothermie en zonnepanelen, 
maar ook in een vermindering van het trans-
port door voor groter stek te kiezen. Forever 
Plants is nog maar kort deelnemer van het Horti 
Footprint Chain Program. De eerste gesprekken 
met ketenpartners worden nu voorbereid. Hill: 
“Door in contact te treden met onze klanten en 
leveranciers willen we gezamenlijk op zoek naar 

de optimalisatie in de hele keten, in plaats van 
micromanagement. Want alleen kijken naar 
je eigen bedrijf is niet genoeg. Er zijn grotere 
optimalisatieslagen te maken door als keten te 
opereren.” Hill legt uit: “Misschien pakt het per 
saldo wel beter uit als ik iets meer negatieve 
footprint toevoeg, omdat daardoor de winst bij 
de exporteur veel groter is. Of dat mijn stekleve-
rancier iets langer doorkweekt, waardoor ik veel 
minder energie verbruik. Met het resultaat dat 
de footprint uiteindelijk beter is. Van dat micro-
management moeten we een beetje af. Daarom 
ben ik hartstikke blij met dit gezamenlijke 
programma.”

Inspiratie en motivatie
Den Ouden ademt duurzaamheid en is tot op 
het bot gericht op recycling en een duurzame, 
klimaatneutrale en circulaire economie, zegt 
woordvoerder Pius Floris. “Het ligt daarom voor 
de hand dat wij ons hebben verbonden aan het 
Horti Footprint Chain Program.” Floris verkocht 
zijn bedrijf Plant Health Cure vorig jaar aan Den 
Ouden Groep. De onderneming loopt volgens 
hem voorop in het recyclen en herwaarderen 
van wat een paar jaar geleden nog afval werd 
genoemd. Voor Den Ouden bestaat afval niet. 
Zeker niet als het gaat om natuurlijk materiaal, 
zoals plantenresten, hout en bladeren. “Voor ons 
zijn deze groene reststromen waardevolle grond-
stoffen. Heterogene grondstoffen die wij omzet-
ten in homogene, circulaire, biobased producten. 
Want alles wat de natuur ons geeft, moeten wij 
ook weer teruggeven aan de natuur. Dat is onze 
diepgewortelde overtuiging. En daarom werken 
wij dagelijks aan een biobased economy.” 

Een drastische CO2-reductie is een absolute 
voorwaarde voor een klimaatneutrale eco-
nomie, zo luidt de visie van de onderneming. 
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Floris: “Sinds 2017 hebben we elk jaar 
onze footprint laten berekenen. Een 
CO2-footprint maakt direct inzichtelijk 
wat het aandeel van deze en andere 
functies is in de totale CO2-uitstoot 
en biedt handvatten voor mogelijke 
verbeteringen. Onze nieuwbouw komt 
bijvoorbeeld vol te liggen met zonne-
panelen en ons wagenpark maakt een 
transitie naar elektrisch rijden. En 
door biologische bodemverbetering met 
compost, biochar en micro-organismen 
gaan we als bedrijf netto CO2 binden. 
Daarbij zijn de landbouw en veeteelt 
onze partners. Met het Horti Footprint 
Chain Program worden we gestimu-
leerd om ook onze ketenpartners mee te 
nemen in dat proces.” 

Floris verwacht veel positieve respons 
van de samenwerkingspartners. “Wij 
werken eigenlijk alleen maar met be-
drijven en instanties die duurzaamheid 
hoog in het vaandel hebben staan. We 
komen als vanzelf bij elkaar uit. Er zal 
ongetwijfeld veel inspiratie en motiva-
tie uit voortkomen om de footprint te 
verlagen. Ik ben ervan overtuigd dat je 
elkaar op nieuwe gedachten kunt bren-
gen. Daarom zal van deze ketensamen-
werking een sneeuwbaleffect uitgaan.”

Duurzame relatie
Marloes Westgeest is marketingmana-
ger bij het agri-team van Vattenfall. De 
missie van het bedrijf is fossielvrij leven 
binnen één generatie, zo geeft zij aan. 
“Wij adviseren duurzame oplossingen 
zoals zonnepanelen, laadpalen voor 
elektrische auto’s en windenergie. Bij 
onze agri-klanten merken we een grote 
wil om te verduurzamen. Wij zijn aan-
gehaakt bij het Horti Footprint Chain 
Program zodat ook wij onze bijdrage 
kunnen leveren aan het grote geheel. 
Ook Vattenfall heeft een eigen footprint.  

Dit programma is erg waardevol omdat 
het transparant is over de footprint 
per schakel. Dat maakt de CO2-uitstoot 
inzichtelijk.”

De kracht van het Horti Footprint 
Chain Program zit volgens Westgeest 
in het feit dat gesprekken en adviezen 
worden gebaseerd op onafhankelijke 
data, namelijk de footprintberekenin-
gen. Als uitgangspunt in de contact-
legging met kanten is dit een helpend 
voordeel, meent zij. Vattenfall wil 
ondernemers mogelijkheden aanreiken 
hoe ze op het gebied van het energie-
vraagstuk de meeste CO2-winst kunnen 
behalen. Westgeest: “Onze rol is mee-
denkend. Het is niet gezegd dat onze 
zonnepanelen of laadpalen de beste 
oplossing zijn om de CO2-uitstoot te 
verminderen. Er is niet één uitkomst, 
het gaat om alle oplossingen bij elkaar 
en ook ketenbreed. Het is goed mogelijk 
dat de meeste winst op een heel ander 
vlak ligt. Daardoor heb je heel andere 
gesprekken aan tafel. Je weet beter wat 
er speelt. Wat dat betreft versterkt het 
ook de relatie, wat ook weer duurzaam 
is.” 

Wat is de stip op de horizon, waar 
zou je willen staan, wat is ons totale 
advies daarin en welk stukje pak je 
eruit? Die vragen houdt Vattenfall 
haar klanten voor. “Het doel is dat de 
hele keten samen voor een neutrale 
footprint gaat zorgen. Als alle mensen 
in het proces aan alle schakels inzicht 
verschaffen, is de basis gelegd voor 
een duurzame samenwerking en een 
duurzame sector.”

Wil je ook aansluiten om samen met 
ketenpartners positieve impact te maken? 
Kijk dan voor meer informatie op 
www.hortifootprint.nl.
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