
Maximaliseer de impact  
van duurzaamheid
 
De tuinbouwsector zet grote stappen voorwaarts op het gebied 
van duurzaamheid, maar toch kan het een uitdaging zijn om  
te weten waar investeringen op gericht moeten worden voor 
het beste resultaat. Hoe belangrijk is het om over te stappen  
van plastic naar composteerbare verpakkingen? Wat is de 
impact van energiegebruik? En hoe zit het met chemische 
middelen, hoe belangrijk zijn die voor de ecologische voet -
afdruk? Gedetailleerde data-analyse is cruciaal om ervoor te 
zorgen dat investeringen het grootst mogelijke effect hebben.  
 
De HortiFootprint Calculator, ontwikkeld door MPS en 
LetsGrow.com, is een innovatieve softwaretool die de CO2-
voetafdruk van de tuinbouwproductie meet en telers helpt 
duurzamere keuzes te maken.

www.hortifootprintcalculator.com

The HortiFootprint 
Calculator
Meten van de milieuvoetafdruk 
van tuinbouwproductie

Kijk op www.hortifootprintcalculator.com voor meer informatie.

Ontdek hoe de HortiFootprint Calculator uw bedrijf kan ondersteunen!



Waarom de HortiFootprint Calculator gebruiken?

Unieke samenwerking voor impact    
De HortiFootprint Calculator is ontwikkeld 
door MPS en LetsGrow.com, waarin wereld-
wijd toonaangevende expertise op het 
gebied van duurzaamheid en data-analyse 
voor de tuinbouwsector is samengebracht.

Hoe meet de HortiFootprint 
Calculator de milieubelasting?

De HortiFootprint Calculator is een innovatieve software-
tool gebaseerd op de HortiFootprint, een internationaal 
overeengekomen methode voor het berekenen van de 
milieuvoetafdruk van tuinbouwproducten. 
 
De HortiFootprint, die in 2020 is gelanceerd, is een Life 
Cycle Analysis die zestien categorieën omvat (waar -
onder koolstofvoetafdruk, landgebruik en gebruik van 
natuurlijke bronnen), en de hele levenscyclus van de 
sierteelt- en groenteteeltproductie bestrijkt, tot aan het 
eindproduct. Het is ontwikkeld door de Wageningen 
Universiteit in samenwerking met MPS en vele andere 
organisaties die werkzaam zijn in de sector. 
 
De softwaretool meet momenteel de CO2-voetafdruk 
voor productiebedrijven in de sierteelt en de groente- en 
fruitsector. In de toekomst zal het worden uitgebreid om 
de volledige milieu-impact te meten met behulp van alle 
zestien impactcategorieën. 

Neem contact met ons op
www.hortifootprintcalculator.com 
 
MPS  
+31 (0)174 615 715

 
 
LetsGrow.com 
+31 (0) 10 460 81 08

Verkrijg waardevolle inzichten in de duurzaamheid van uw productie   
Van energie en meststoffen tot verpakkingen en CO2-uitstoot – er zijn veel variabelen die bijdragen aan 
de milieuvoetafdruk van de tuinbouwproductie. De HortiFootprint Calculator gebruikt een internationaal 
overeengekomen methode om de CO2-voetafdruk van uw bedrijf te meten.  
 
Ontdek de beste manieren om uw voetafdruk te verkleinen  
Met een scenario-analysefunctie berekent u snel en eenvoudig de impact van eventuele toekomstige  
wij zigingen in uw productieactiviteiten. 
 
Voldoe aan de vraag naar duurzamere producten 
Er is een groeiende vraag naar duurzaamheid in de industrie. De HortiFootprint Calculator biedt de 
inzichten die nodig zijn om een succesvolle duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen en te meten, en om uw 
impact aan klanten aan te tonen.  
 
Gebruiksvriendelijk platform met duidelijk dashboardoverzicht   
De HortiFootprint Calculator is snel en gebruiksvriendelijk ontworpen. Telers leveren gegevens aan via een 
eenvoudig registratiesysteem, en een dashboard geeft direct een duidelijk overzicht van de resultaten. 
Voor bestaande klanten van LetsGrow.com en voor telers met een MPS-ABC certificering is het nog 
eenvoudiger, omdat veel van de informatie die nodig is om de voetafdruk te berekenen al is aangeleverd. 


