#bovenkop

‘CO²-neutraal staat niet
gelĳk aan duurzaamheid’
Wat is de ‘carbon footprint’ van jouw bedrijf? Werk jij al CO2-neutraal?
Steeds meer bedrijven, instellingen en organisaties zijn ermee bezig. Ook
in de bloembollen- en vasteplantensector lijkt het bewustzijn te groeien.
Wat houdt het precies in om CO2-neutraal te werken? Hoe bereken je
de footprint van je bedrijf? En wat kun je daar vervolgens mee? ‘Het gaat
om het effect op de langere termijn.’
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Met de inzet van zonnepanelen kun je het gebruik van
fossiele brandstoffen beperken, en daarmee de CO2-uitstoot verlagen.
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“I

n de kern gaat het er bĳ
CO2-neutraal werken om dat er
evenveel CO2 wordt uitgestoten
als er wordt opgenomen, waardoor er een neutraal effect is op klimaatverandering.” Aan het woord is Rick van
der Linden van Greenhouse Marketeers,
dat bedrĳven en organisaties begeleidt bĳ
het berekenen van de CO2-footprint en het
verbeteren daarvan, en helpt hun verhaal
in de markt te zetten. Van der Linden
berekent footprints. “Helemaal tot 0 kom
je nooit, er is altĳd enige uitstoot. Je kunt
er wel naar streven om de uitstoot niet
hoger te laten zĳn dan wat de aarde kan
opnemen.” Er zĳn verschillende manieren
om dit te benaderen, weet Van der Linden.
“Je kunt ervoor kiezen om de hoeveelheid
CO2 die je uitstoot te compenseren door
bĳvoorbeeld een bos aan te planten. Dat
is een kortetermĳnstrategie. Je kunt voor
alle uitstoot die er is nooit genoeg bomen
aanplanten. Daarnaast neem je wellicht
geen maatregelen om de uitstoot te verminderen omdat je denkt dat je er met de
compensatie vanaf bent. Je koopt er als
het ware een ‘schuld’ mee af. Beter is het
je uitstoot zo veel mogelĳk te beperken
voor een effect op de langere termĳn.”

BEREKENEN
Je kunt de CO2-uitstoot van je bedrĳf op
verschillende manieren berekenen, legt
Van der Linden uit. “Het ligt er maar net
aan hoever je wilt gaan. De simpelste
manier is om te kĳken naar de hoeveelheid elektriciteit en gas die je gebruikt,
en naar transportmiddelen, zoals trekkers
en vrachtwagens. Je kunt uitrekenen wat
de uitstoot daarvan is en onderzoeken
wat je kunt veranderen zodat de uitstoot
afneemt. Je kunt ook een stap verder gaan
en verder in de keten kĳken, bĳvoorbeeld
naar de materialen die je gebruikt, zoals
grond, plastic, de heftruck of productielĳn. Wat is de CO2-uitstoot van het productieproces daarvan? Ook die getallen kun
je meenemen in je berekening. Ook kun je
onderzoeken wat er verderop in de keten
met je product gebeurt. Waar worden de
bollen gebruikt? Hoe vaak worden ze ge-

bruikt? Wat gebeurt er met het afval? Dat
heeft allemaal impact op de uitstoot. Dan
weet je uiteindelĳk wat de totale impact is
van de productie van, ik noem maar wat,
een zakje bloembollen.” Gewasbeschermingsmiddelen worden veelal wel meegenomen in de berekening, maar het effect
op de carbon footprint is vaak verwaarloosbaar. “Het gebruik daarvan heeft wel
effect op het milieu, maar beperkt op de
CO2-uitstoot. CO2-neutraal staat ook niet
gelĳk aan ‘duurzaamheid’. Het is er wel
een onderdeel van. Immers: hoe minder
uitstoot, hoe duurzamer het is.”
Het is interessant om te onderzoeken welk
aspect binnen jouw bedrĳf de grootste
impact heeft, stelt Van der Linden. “Daar
valt de meeste winst te behalen. Zĳn dat
de koelcellen? Is dat het verpakkingsmateriaal? Zĳn het de transportmiddelen? Dan
kun je je daarop focussen en effectief aan
je footprint werken.” Voor Greenhouse
Marketeers vormen alle data van een
bedrĳf de basis voor de berekening van
de CO2-footprint. “Met behulp van onze
software maken wĳ een berekening voor
onze klanten die inzicht geeft in het aantal kilogrammen CO2-uitstoot.” Over ‘laag’
of ‘hoog’ valt op voorhand niet zoveel te
zeggen. “Elk bedrĳf is anders, er komen zo
veel variabelen bĳ kĳken. Ook de omvang
van het bedrĳf speelt een rol. Het getal op
zich zegt ook niet alles. Belangrĳkste is
dat je probeert de impact zo laag mogelĳk
te houden.” Om een beeld te krĳgen van
hoe een bedrĳf het doet ten opzichte van
andere, zou een benchmarkinstrument
ideaal zĳn. “Er is een eerste Nederlandse
standaard gemaakt die nu in Europees
verband wordt uitgewerkt.”

VRAAG UIT DE MARKT
Greenhouse Marketeers merkt dat de
vraag naar CO2-footprintberekeningen
vanaf de tweede helft van 2020 flink toeneemt. Van der Linden: “Het bewustzĳn
lĳkt te groeien. Dat zal ook te maken hebben met de toenemende vraag vanuit de
markt. Bovendien neemt het onderscheidend vermogen van je bedrĳf toe naarma-

‘De vraag naar carbon
footprint-berekeningen
is gigantisch gestegen’

te je carbon footprint lager is. Je kunt er
dus ook nog geld mee verdienen.”
Jeroen Wildschut van de WUR heeft in
opdracht van Anthos drie carbon footprint-modellen gemaakt voor bloembollen
en vasteplanten, die de leden van Anthos
kunnen gebruiken. Over de aanleiding
hiervoor vertelt beleidsmedewerker Hester
van Gent: “Er kwam steeds meer vraag
naar vanuit handelaren in Noord-Amerika.
Ook een aantal leden gaf aan interesse te
hebben. Dus hebben we besloten om de
oude modellen te laten actualiseren en
deze beschikbaar te stellen. Verschillende
leden werken ermee.”
Met de modellen kunnen exporteurs voor
hun eigen situatie de carbon footprint van
producten berekenen. De drie modellen
kennen elk een eigen focus. “’Carbon
footprint 3.0 duurzame energie’ focust
op actuele energiecĳfers, met ‘carbon
footprint 3.0 gewogen gemiddelde van 10
partĳen’ is het mogelĳk om per zending
van maximaal tien partĳen de gewogen
gemiddelde CO2-uitstoot te berekenen, en
met ‘carbon footprint 3.0 kleinverpakkingen’ kun je de CO2-uitstoot van in kleinverpakking geëxporteerde bloembollen of
vaste planten uitrekenen.”

AMERIKAANSE RETAILERS
“Onze klanten vragen nog niet letterlĳk
om inzicht in onze carbon footprint, maar
het zit er wel aan te komen”, weet Gertjan
Klumpenhouwer van exportbedrĳf Florex
uit Grootebroek. “Met name retailers in
de Verenigde Staten stellen dit als eis, dat
is al zo sinds 2004/2005. Wĳ leveren voornamelĳk aan tuincentra en daar begint
de vraag nu ook te ontstaan. Hoeveel CO2
komt er vrĳ in het proces om bloembollen bĳ de consument te krĳgen?” Florex
heeft de modellen van Anthos getest voor
verschillende producten: tulp, narcis
en lelie. “We gaan er wel mee werken.
Verder hebben we de nodige maatregelen
genomen om onze footprint te beperken,
bĳvoorbeeld door zonnepanelen op het
dak van ons pand te leggen die precies het
vermogen opleveren dat wĳ aan energie
verbruiken. Ook onderzoeken we hoe we
energie kunnen besparen en onze afvalstromen kunnen beperken. Zo zouden
we graag van de plastics in verpakkingen
af willen. Daarin gaan we de komende
tĳd stappen zetten.” Florex is MPS Good
Trade Practice gecertificeerd. “Vandaaruit
krĳgen wĳ al doelstellingen opgelegd om
de impact op het milieu zo veel mogelĳk
te beperken. Dat is een goede voorbereiding op de volgende stap: zoveel mogelĳk
CO2-uitstoot beperken.”
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