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Duurzaamheid & MVO

Het programma werd opgericht in 2000 
om voorlopers op het gebied van duur-
zaamheid bij elkaar te brengen. Het zijn 
bedrijven die zelf al bezig zijn met duur-
zaamheid en zich willen committeren aan 
ambitieuze doelstellingen. Drankenpro-
ducent Coca-Cola en verpakkingsprodu-
cent Tetra Pak zijn al een aantal jaar Cli-
mate Savers. Sinds de start van het pro-

gramma hebben de toegetreden 
bedrijven gezamenlijk 50 miljoen ton 
CO2 minder uitgestoten. Er staan zo’n 15 
tot 20 bedrijven op de shortlist om deel 
te nemen aan het programma. Twee jaar 
geleden werden de eerste contacten 
gelegd tussen World Wildlife Fund 
(WWF) en Alpro. De tijd was nodig om de 
tools voor het monitoren van de duur-

zaamheidsdoelstellingen te implemente-
ren en om een benchmark vast te stellen. 
“Belangrijk is dat de CEO zich aan de 
doelstellingen committeert”, aldus WWF.  

Van nature duurzaam
“Duurzaamheid zit in ons DNA”, ver-
klaart Bernard Derijckere, CEO van Alpro. 
“De productie van sojadrinks is van natu-
re duurzaam, omdat planteneiwitten 
minder water en minder land nodig heb-
ben en minder CO2 produceren in verge-
lijking met andere eiwitten.” De cijfers: 
de productie van een liter sojadrink ver-
bruikt 3 keer minder land, 2,5 keer min-
der water en stoot 5 keer minder CO2 uit 
vergeleken met de productie van een liter 
koemelk. Nog meer cijfers: de productie 
van een sojaburger heeft 45 keer minder 

Producent van sojaproducten Alpro treedt toe tot het Climate 

Savers programma van natuurbehoudorganisatie World Wildlife 

Fund. Alpro verbindt zich ertoe om tegen 2013 de CO2-uitstoot 

van zijn vestigingen onder het niveau van 2008 te houden, 

ondanks een verwachte groei in volume met een derde.

Alpro wordt WWF Climate 
Saver

Foto’s: Alpro

Alpro installeerde een loska-
de voor het laden en lossen 
van containers uit schepen.
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land, 20 maal minder water nodig en 
stoot 10 keer minder CO2 uit vergeleken 
met een hamburger van rundvlees. Toch 
is de totale Europese consumptie van 
sojadrinks slechts 1,5% van de zuivel-
verkopen. Van de Europese wet mag het 
extract van de sojaboon geen sojamelk 
heten. “Ondanks dat iedereen het zo 
noemt, mag het niet. Amandelmelk en 
kokosmelk mogen wel zo worden 
genoemd. We proberen de mensen te 
overtuigen dat als we calcium toevoegen 
aan een sojadrink het dezelfde nutritio-
nele waarde heeft als koemelk”, aldus 
Derijckere.

Productieproces 
VMT is op bezoek op de locatie van Alpro 
in Wevelgem, België. De sojaverwerker  
implementeerde al verschillende duur-
zame opties op deze locatie. Samen met 
Waterwegbeheerder Waterwegen & Zee-
kanaal ontwikkelde het bedrijf een los-
kade voor het laden en lossen van contai-
ners uit schepen. Hierdoor rijden er 1.200 
minder vrachtwagens met sojabonen op 
het traject Antwerpen-Kortrijk. 
Vlakbij de kade vindt de eerste stap van 
het productieproces plaats: daar worden 
de sojabonen ontveld. In de fabriek 
worden de ontvelde bonen vervolgens 
geëxtraheerd met water bij een verhoog-
de temperatuur. Twee stromen ontstaan 
er: een basismelk en een vezelrijk deel. 
De laatste stroom fungeert als diervoe-
der, maar Alpro denkt dat er meer poten-
tie inzit om deze bijstroom geschikt te 
maken voor humane consumptie. Het 
extractieproces is het hart van de fabriek. 
Daar mogen we dan ook geen kijkje 
nemen. De plantmanager vertelt in grote 
lijnen wat daar gebeurt. De ontvelde 
sojabonen worden vermalen en gehomo-
geniseerd. Door de hoge druk verplaatst 
het eiwit zich van de boon naar het water. 
In een volgende stap wordt de melk 
gemengd met ingrediënten om een soja-
drink te maken met de smaken bosbes-
sen of chocolade. Alpro voegt ook cul-
tures toe aan het basisproduct die de 
suikers fermenteren tot zuur waardoor 
yofu, een soja-yoghurt, ontstaat. 

Nog duurzamer
De afgelopen jaren investeerde Alpro 
€4 miljoen aan 30 energiebesparings-

mogelijkheden. De meest energiezuinige 
projecten waren: meten en monitoren, 
wat zorgde voor gerichte acties, een 
nieuwe sterilisatie-unit en optimalisatie 
van de koelinstallaties. Een project dat 

op stapel staat, is de installatie van een 
heet water grit. Het afvalwater van de site 
wordt volledig biologisch gezuiverd. Het 
gezuiverde water mag vanwege de kwali-
teit in de rivier de Leie worden geloosd. 
De installatie heeft een capaciteit van 
80.000 liter per uur. Op de site wordt bio-
gas geproduceerd waarmee 5% van de 
totale elektriciteitsbehoefte van de site 
wordt gedekt.
Waarom sluit Alpro zich aan bij 
Climate Savers? Ze zijn toch al goed op 
weg? “Climate Savers is een nieuwe 
mogelijkheid om een flinke stap te zetten 
op weg naar een nog duurzamere pro-
ductie”, legt Derijckere uit. “We hebben 
al stappen gezet, met deze samenwer-
king komen we nog verder. We willen 
zeker samenwerken met bijvoorbeeld 
Tetrapak, ook een Climate Saver en een 
belangrijke leverancier van ons”, aldus 
de topman. Alpro wil tot 2013 12.000 ton 
minder CO2 uitstoten bij een normale 
bedrijfswerking. Het bedrijf met vestigin-
gen in België, Nederland, Engeland en 
Frankrijk, wil via de verpakking en het 
transport de indirecte uitstoot verder 
beperken. Alpro zal voorlopig geen uitge-
breide reclamecampagne starten rond 

deze toetreding. “We moeten de consu-
ment al zoveel vertellen. De mensen heb-
ben een verkeerde perceptie van de 
smaak van soja. Dat is de belangrijkste 
boodschap die we nu moeten uitdragen.”

Minder vlees
Bruce Haase, acting head Climate and 
Business Engagement van WWF Interna-
tional: “Alpro maakt plantaardige pro-
ducten op basis van soja die een veel 
lagere CO2, water- en landvoetafdruk 
hebben dan dierlijke producten. Een ver-
andering van ons eetpatroon, van minder 
vlees naar meer plantaardige voeding, en 
dusdanig het vrijmaken van land is een 
van de aanbevelingen uit ons energy rap-
port. Deze samenwerking is dus een logi-
sche stap.”  
“Als iedereen leeft zoals de gemiddelde 

Europeaan, hebben we drie planeten 
nodig. Geïndustrialiseerde landen moe-
ten hun emissies verlagen. Om de kli-
maatverandering te stoppen moeten 
iedereen meewerken. De overheden 
moeten het raamwerk creëren en de 
bedrijven moeten het doen”, aldus 
Haase. “Dit programma laat zien dat het 
terugdringen van emissies hand in hand 
kan gaan met een groeiende productie.”

Dionne Irving

‘Belangrijk is dat de CEO 
zich aan de doelstellingen 
committeert’

Alpro treedt toe tot het Climate Savers 
programma van WWF.

In 2010 zette Alpro soja €257 miljoen om. Het 
bedrijf is eigendom van het Amerikaanse Dean 
Foods. De productrange omvat drinks, desserts, 
yofu, cream, vleesvervangers en margarine. 
Retail, reformwinkels en out-of-home zijn de 
drie verkoopkanalen voor de producten van 
Alpro. De producten worden gemaakt door 800 
medewerkers in vier vestigingen in België, 
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. 
 www.alpro.be
 www.wwf.be

Alpro in cijfers
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