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De COVID-19-pandemie stelde ons bedrijf voor tal 
van onverwachte uitdagingen. Dankzij de veerkracht 
en het harde werk van ons team van ruim 1500 
medewerkers is het gelukt om ons aan te passen 
en aardappel producten van de hoogste kwaliteit 
te blijven leveren. De vraag naar onze producten 
fluctueerde echter aanzienlijk, wat leidde tot uitvaltijd 
en andere inefficiënties in onze fabrieken. De effecten 
hiervan zijn zichtbaar in onze resultaten. We hebben 
niet de vooruitgang geboekt richting onze ambitieuze 
duurzaamheidsdoelen die we voor ogen hadden. Maar 
we zijn meer vastberaden dan ooit om deze doelen te 
bereiken en werken hard om elk onderdeel van onze 
operatie duurzamer te maken.

Hoe hebben we 
het gedaan in 
2020 en 2021?



Onze missie 
We zullen de bedrijfsvoering van onze klanten en 
partners volledig begrijpen om hen te helpen hun 
producten en diensten te onderscheiden en hun 
bedrijf in de toekomst vooruit te helpen.

Onze cultuur 
Wij zijn een onafhankelijk familiebedrijf. Trots op onze 
agrarische herkomst, onze producten en diensten. We 
zijn innovatief, wendbaar en responsief, waardoor we 
snel beslissingen kunnen nemen en buitengewone 
prestaties kunnen leveren. We zijn ambitieus voor de 
toekomst, toegewijd aan onze klanten en zetten ons in 
om de wereld een betere plek te maken voor iedereen. 

Growing together… 
from potatoes to 
happy faces.

700
telers

>1,500,000
ton aardappelen

1,500+
medewerkers

40
verkoopkantoren

5
fabrieken

100+
afzetlanden

Onze visie



Onze duurzaamheidsstrategie 
De aardappel is een zeer voedzaam gewas dat 
een cruciale rol speelt in de voedselvoorziening 
van de groeiende wereldbevolking. Als belangrijke 
speler in de branche heeft Farm Frites een 
verantwoordelijkheid in het verduurzamen van 
de teelt en productie van aardappelen. Door hard 
te werken aan innovatieve oplossingen zullen we  
ervoor zorgen dat zowel huidige als toekomstige 
generaties kunnen genieten van aardappel producten. 
Zo creëren we samen een betere, eerlijkere en 
groenere toekomst.

Onze duurzaamheidsmissie 
Farm Frites is is een koploper op het gebied van 
duur zaam heid in de aardappelketen. Door nauw 

samen te werken met onze boeren, leveranciers, 
klanten, consumenten en andere belanghebbenden, 
voorzien we de wereld van voedsel met onze 
smaakvolle aardappelproducten van topkwaliteit.

Onze focusgebieden 
Farm Frites zet zich in om bij te dragen aan de 
wereldwijde inspanningen om klimaatverandering 
tegen te gaan. We hebben concrete doelen gesteld 
in zeven focusgebieden (klimaatverandering en 
energie, duurzame landbouw, duurzame verpakkingen, 
water management, product, voedselverspilling, 
mens en gemeenschap). 

Hoe maken we de wereld 
een betere plek voor 
iedereen? 



KLIMAATVERANDERING EN ENERGIE 

Ons klimaat 
verandert 

Door onze energie-efficiëntie te verbeteren 
en meer duurzame energie te gebruiken, zal 
Farm Frites haar CO2-uitstoot verminderen en 
bijdragen aan de wereldwijde inspanningen om 
klimaatverandering tegen te gaan. 

We onderzoeken voortdurend technische 
oplossingen om ons gebruik van fossiele 
brandstoffen verder te verminderen. Om 
CO2-neutraliteit te bereiken, zullen we onze 
productieprocessen verder optimaliseren en 
warmte moeten opwekken met duurzame 
energiebronnen.

40
windmolens

Jaarlijks gebruiken we 

60.350
MWh duurzame energie, wat evenveel 

is als de jaarlijkse energieproductie 
van 40 windmolens.



DUURZAME LANDBOUW 

Duurzame 
aardappelteelt voor 
een groenere planeet 
Om ervoor te zorgen dat we de groeiende 
wereldbevolking van voedsel kunnen voorzien, 
verduurzaamt Farm Frites de aardappelteelt. 

We zetten ons in om de 
aardappelteelt te verduurzamen en 
onze milieu-impact op ecosystemen 
en biodiversiteit te minimaliseren. 

100%
van onze aardappelen 
is volledig traceerbaar. 

96%
van onze aardappelen valt 
onder een gecertificeerd 

voedselveiligheidssysteem. 



Slimmer 
verpakken 

DUURZAME VERPAKKINGEN 

Rekening houdend met wet- en regelgeving en 
de vereisten van onze klanten, focussen onze 
verpakkingsspecialisten zich op vijf gebieden: 
het optimaliseren van de hoeveelheid gebruikt 
materiaal, het gebruik van gerecycled materiaal, het 
recyclebaar maken van al ons verpakkingsmateriaal, 
het verhogen van de transportefficiëntie en het 
gebruik van hernieuwbare materialen. Plastic intensiteit  | 2018 > 2021

Farm Frites ontwikkelt volledig recyclebare 
verpakkingen die zo min mogelijk materiaal 
gebruiken, met behoud van alle verpakkings-
functionaliteiten en productkwaliteit.

157.327

 51,3
ton plastic 
bespaard 

PET-flessen 

Dat is evenveel als 



WATER MANAGEMENT

De aarde warmt op. Daardoor neemt de 
beschikbaarheid van water af. Door onze 
drinkwaterinname te minimaliseren, verminderen 
we de druk op de beschikbaarheid van drinkwater.

Elke 
druppel telt 

In onze fabrieken wordt de inname 
van drinkwater gereduceerd door onze 
productieprocessen efficiënter te maken. 
Maar de meeste vooruitgang wordt 
geboekt door meer water te hergebruiken. 

79.773
m3 water van 2018 tot 

2021. Dat is evenveel als 
het jaarverbruik van 

418 gemiddelde 
huishoudens. 

We bespaarden

418
huishoudens

Waterintensiteit  |  2018 > 2021



Farm Frites zet zich in om op verantwoorde 
wijze voedselveilige producten van hoge 
kwaliteit te produceren. 

Onze producten 
zijn het resultaat 
van kennis, kunde 
en passie 

PRODUCT

Onze producten zijn het resultaat van de kennis, 
kunde en passie van het hele Farm Frites-team. 
We hebben een verantwoordelijkheid om de 
voedselveiligheid en kwaliteit van onze producten 
te garanderen, omdat ze een bron van voedsel 
vormen voor mensen over de hele wereld.

65/65
geslaagde audits met 

verbeterde resultaten. 



VOEDSELVERSPILLING

We optimaliseren onze 
productieprocessen 
constant om reststromen 
te minimaliseren 
Delen van de aardappel die te klein zijn om friet van te maken, 
worden verwerkt in verschillende aardappelspecialiteiten. 
Zetmeel wordt verzameld en vormt een grondstof voor 
niet-aardappelproducten. Elk deel van de knol waar 
geen aardappelproduct van kan worden gemaakt, wordt 
hergebruikt. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt als 
veevoer of om energie op te wekken. 

Meer dan 99% van 
onze aardappelen 
wordt gebruikt of 
hergebruikt.

 99%



MENS EN GEMEENSCHAP 

Alleen met de vaardigheden, inzet, passie 
en expertise van onze mensen kunnen we 
zorgen voor heerlijke aardappelproducten 
van hoge kwaliteit voor miljoenen mensen 
over de hele wereld.

Bijdragen 
aan een 
hoger doel

Wij geloven in een werkomgeving 
waar iedereen zich veilig en 
comfortabel voelt en alle ruimte 
krijgt om te groeien. 
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Ons volledige rapport biedt meer informatie 
over onze resultaten en duurzame best 
practices. Ook bevat het interviews met Farm 
Frites-experts. Bekijk het volledige rapport op: 
farmfrites.com/sustainabilityreport2021

“We dagen onszelf elke 
dag uit om de milieu-
impact van onze operatie 
te minimaliseren.” 

GIJS MUILENBURG
Chief Financial Officer holding

Disclaimer
De absolute cijfers in deze hand-
out zijn berekend op basis van de 
prestatieverbeteringen die Farm Frites heeft 
gerealiseerd sinds 2018. 


