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Update duurzaam ondernemen 

Al vijftig jaar telen wij de smakelijkste aardappelen, die wij verwerken tot heerlijke 

aardappelproducten. Duurzaamheid is altijd een speerpunt geweest bij Farm Frites; onze keten begint 

tenslotte op het land. We zijn trots op ons agrarisch erfgoed en springen daar zorgvuldig mee om. Om 

die reden willen wij van Farm Frites een positieve bijdrage leveren aan natuur en milieu. Voor ons 

stond het altijd al vast, dat we onze verantwoordelijkheid moesten nemen voor de milieu-impact van 

onze activiteiten en dat blijven we ook doen. Farm Frites streeft ernaar bij te dragen aan een 

groenere, meer duurzame wereld. 

Ook in 2020 heeft Farm Frites zich volledig ingezet om een duurzame ketenpartner te zijn, door het 

ontwikkelen en uitvoeren van initiatieven zoals ‘Green Circles’ (Groene Cirkels), ‘CO2-neutral fries’ 

(CO2-neutrale frites), ‘lowering field edges' (bloemrijke akkerranden), ‘strip cultivation' (strokenteelt), 

de 'Living Nature Wall' (de levende natuurdijk) en de ontwikkeling van een ‘solar park' 

(zonnepanelenpark). Dit laat, net als onze ambities voor de toekomst, zien dat duurzaamheid voor 

Farm Frites een prioriteit is en ook zal blijven. 

  

Klimaatverandering en uitstoot* 

• In 2025 is ons energieverbruik verlaagd met 5% en in 2030 met 10%. 

• In 2025 is ons aandeel hernieuwbare energie verhoogd tot 15% en in 2030 tot 30%. 

• In 2030 is onze koolstofuitstoot per ton product verlaagd met 50%. 

  

Duurzame verpakkingen* 

• In 2022 zijn 100% van onze verpakkingen recyclebaar. 

• We reduceren onze CO2-voetafdruk door onze verpakkings- en transportoplossingen te 
optimaliseren. 

• We stimuleren recyclingactiviteiten binnen de hele supply chain en bij onze eindgebruiker 

door middel van duidelijke communicatie. 

 
Duurzame landbouw* 

• In 2025 heeft 50% van de aardappels die we gebruiken het FSA Gold Level. 

 
Water* 

• In 2025 is het waterverbruik per ton product in de fabrieken met 15% verminderd en in 

2030 met 30%. 

 
In onze visie gaan deze ambities hand in hand met een goede monitoring en verantwoordelijkheid. 

Om die reden publiceren we normaal gesproken elk jaar een duurzaamheidsrapport, om de impact 

van onze activiteiten in samenwerking met onze partners te concretiseren. 
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Farm Frites heeft echter besloten geen duurzaamheidsrapport voor 2020 te publiceren. COVID-19 

heeft impact gehad op de mondiale foodsector, onder andere in de vorm van een hoge 

vraagfluctuatie. Als gevolg hiervan kunnen we niet voorzien in een consistent overzicht van de 

resultaten van onze duurzaamheidsinspanningen. De COVID-19-gerelateerde uitdagingen hebben 

echter niets veranderd aan onze ambities op het gebied van duurzaamheid voor de lange termijn. In 

de toekomst blijven we updates publiceren over onze prestaties, om een duidelijk inzicht te bieden in 

waar we staan in ons streven op weg naar een duurzame wereld. Onze medewerkers en 

ketenpartners zijn hierbij van essentieel belang. We willen hen dan ook bedanken voor hun tomeloze 

inzet op het gebied van duurzaamheid. Samen werken we aan een groenere, duurzamere wereld, nu 

en in de toekomst! 

 
Met vriendelijke groet, 

 

Warden Zuketto 

CEO Farm Frites International BV 


