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Grote stappen
nodig

Nog ruimte voor verbetering duurzame productie
de biovergister van ben & Jerry’s in 

hellendoorn.

Foto: B
en & Jerry’s
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woordig hun mond van vol hebben. Maatschappelijke ontwikke-

lingen in de jaren zeventig, tachtig en negentig deden de interesse 

in duurzaamheid onder bedrijven toenemen, blijkt uit het boek 

De duurzame voedingsketen van Chris Dutilh. De grip van natio-

nale overheden op bedrijven verzwakte door de groeiende 

invloed van Europa en de internationalisering. Deze ontwikkelin-

gen leidden tot grote onrust onder burgers over het functioneren 

van bedrijven: was dit een vrijbrief voor bedrijven om ongestraft 

het milieu te vervuilen? Niet-gouvernementele organisaties spron-

gen met groot genoegen in het ontstane vacuüm. Ze nagelden, 

namens de bezorgde burgers, bedrijven na iedere misstap aan de 

schandpaal. Ondernemingen vreesden de goodwill van hun klan-

ten te verspelen. Daarom besloten ze in hun bedrijfsvoering bij te 

dragen aan een beter milieu. Afval, energieverbruik, water- en 

bodemverontreiniging waren begin jaren 90 de thema’s in de voe-

dingsmiddelenfabrieken. Bedrijven realiseerden zich al snel: 

groen produceren kweekt niet alleen goodwill, maar levert ook 

nog eens geld op.

Brede context
Het is belangrijk om verduurzaming van de productie in een bre-

dere context te plaatsen. Zo speelt de leverancier ook een belang-

rijke rol. Volgens Jelle de Jong van Schuttelaar & Partners zijn van-

uit het oogpunt van het voorkomen van derving goede afspraken 

over de tijd en plaats van de levering van grondstoffen essentieel.  

De Jong: “Een voorbeeld is het afgepast bestellen van grondstoffen 

voor kant-en-klare voedingsmiddelen. Dit vergroot de effi ciëntie 

van de productie, reduceert kosten en afval.” Een nadeel van deze 

‘just in time’-levering is dat vrachtwagens mogelijk vaker moeten 

rijden. Dit kan dan weer worden ondervangen door het optima-

liseren van de beladingsgraad of het rijden op biogas of zonne-

energie.

De Jong geeft nog een voorbeeld. Bij de productie van frieten 

dient de leverancier aardappels met de juiste specifi caties te leve-

ren; zijn ze te klein, dan is er meer afval. “Het is een kwestie van 

het optimum zoeken vanuit de afval-, water- en energiekant.” 

Grote veranderingen
Duurzaam produceren overstijgt de principes van effi ciënt produ-

ceren, menen Ronald Stiefelhagen en Carel Cronenberg van 

Royal HaskoningDHV. Om een fabriek duurzaam te laten draaien 

zijn soms grote veranderingen nodig: andere routing, nieuwe 

installaties en productielijnen, overstappen naar andere grondstof-

fen, materialen of ketenconcepten. Dat is iets anders dan hier en 

daar de effi ciëntie optimaliseren. De duurzaamheidsadviseurs 

wijzen graag op ‘Clean tech’ (duurzame technologie): het over-

denken van het productieproces om grote duurzaamheidswinst te 

boeken. Cronenberg herinnert zich een project bij Volkswagen in 

Slowakije. “Er is toen een productielijn opnieuw ontworpen 

Over een paar maanden is het zover. Dan plaatsen Rudi van der 

Arend en zijn team een stratifi catietank naast de fabriek van Ben 

& Jerry’s in Hellendoorn. Die is nodig om het biogas dat de 

biovergister maakt uit afval zo effectief mogelijk in te zetten.     

De tank met bovenin warm water en onderin koud water dient   

als warmtebuffer. Ideaal voor de ijsfabriek die te maken heeft met 

pieken en dalen in warmtebehoefte. “Is er veel vraag naar warmte 

dan haal je het uit de tank, zo niet, dan gaat het in de tank”, legt 

duurzaamheidsmanager Van der Arend uit. “Innovatief? Nee, in 

de tuinbouw worden stratifi catietanks al heel lang toegepast, 

maar in de voedingsmiddelenindustrie zijn ze niet gebruikelijk.” 

Grootse innovaties zijn niet noodzakelijk voor verduurzaming van 

de productie. Gewoon een kwestie van goed om je heen kijken. 

“Over het muurtje kijken bij de buren”, redeneert Van der Arend. 

“Daag jezelf uit”, luidt dan ook zijn oproep.

Opkomst verduurzaming
Duurzaam produceren is net die paar stappen extra doen, lijkt 

Van der Arend te willen zeggen. Verduurzaming van de productie 

manifesteerde zich begin jaren 90. Eigenlijk was het een van de 

eerste stappen in de verduurzaming van de hele voedselketen, 

waar voedingsbedrijven, opinieleiders, ngo’s en overheden tegen-

verduurzaming is veelomvattend. samenwer-
king met alle partijen in de voedselketen is 
hiervoor nodig. anders werkt het niet. een kraal 
in deze ketting is verduurzaming van de pro-
ductie. deskundigen spreken zich uit over de 
laatste ontwikkelingen, de geboekte resultaten 
en de obstakels.

Duurzaam produceren implementeren

Vijf tips:
Stroomlijn eerst het productieproces. 1. 
Hanteer milieu-indicatoren en integreer deze in de lean- 2. 
(verbeter-, red.) trajecten.
Betrek medewerkers bij duurzaamheid.3. 
Begin klein. Richt volgens lean-principes een werkgroep in. Is 4. 
de organisatie hier klaar voor, werk dan toe naar meer omvat-
tende projecten.
Maak verspilling zichtbaar op de werkvloer. Medewerkers zullen 5. 
zo zelf sneller verbeteracties implementeren.

Bron: Altran Management Consulting, 2009.
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uit leidingen. Dit kost energie en dus geld. Van der Arend werkt 

nauw samen met de leveranciers van apparatuur om het lekpro-

bleem op te lossen. Ook de vraag hoe de warmte uit de compres-

soren is her te gebruiken komt aan bod. “Veel leveranciers zijn 

niet gewend om uitgedaagd te worden door de klant, hun kennis 

te vermarkten”, ervaart hij. Is het wel in het belang van de leve-

ranciers zo nauw samen te werken? Een 

nieuwe compressor neerzetten is lucratie-

ver. “Leveranciers snijden zich op de korte 

termijn in de vingers, maar ze zijn zo ver-

zekerd van een lange termijnrelatie en 

inkomen.” 

Is verduurzaming van de productie ook 

goed te doen voor minder kapitaalkrachtige bedrijven dan Unile-

ver? “Unilever is groot en heeft veel kapitaal”, durft Van der Arend 

toe te geven. Maar aan de andere kant hanteert het concern een 

strakke ‘return of investment’. “Wij moeten de investeringen die 

we doen binnen drie jaar terugverdienen. Een familiebedrijf 

accepteert vaak een langere terugverdientijd.”

Margarine
Je kunt niet zeggen dat nieuwe apparatuur of nieuwere fabrieken 

per definitie duurzamer zijn dan de oudere versies, vindt Chris 

Dutilh, ex-duurzaamheidsmanager Unilever Benelux en tegen-

omdat VW met een ander type milieuvriendelijkere verf ging wer-

ken. Alles moest veranderd worden.” Met water- en energie-effi-

ciëntie loop je soms tegen grenzen aan. Een andere technologie 

biedt dan uitkomst. “Je kunt ook membraam- in plaats van 

indamptechnieken toepassen in het geval van water- en energie-

besparing.” Maar ook met andere ogen kijken naar de eigen 

bedrijfsvoering kan een impuls 

geven aan duurzaam produce-

ren. “Waarom niet met andere 

bedrijven gezamenlijk energie-

oplossingen realiseren?”, aldus 

Stiefelhagen. 

Compressoren
Duurzaam produceren lijkt op een eindeloze speurtocht naar 

steeds slimmere en groenere oplossingen. Van der Arend van Ben 

& Jerry’s speurt dan ook iedere dag weer naar ruimte voor verbe-

tering in duurzaam produceren; om zo die 50% minder milieu-

impact in tien jaar te realiseren die moederbedrijf Unilever voor 

ogen heeft. Zo let Van der Arend scherp op de compressoren in 

de fabriek die de vloeistofkleppen op luchtdruk sturen. De bedie-

ning met luchtdruk kost meer energie dan elektrische aansturing, 

legt hij uit. “Hoe kun je dus de luchtdruk uit de fabriek halen?”, 

denkt hij hardop. Een bron van ergernis in Hellendoorn is lekkage 

‘Met water- en energie-
efficiëntie loop je soms 
tegen grenzen aan’

steeds meer bedrijven 

maken gebruik van 

groene energie, zoals 

wind- en zonne-energie. 

heineken is van plan 

vier windturbines te 

plaatsen bij de brouwerij 

in zoeterwoude. die 

zouden jaarlijks een 

besparing genereren van 

14.000 ton co2 per jaar. 

2012_12_VMT_010-013.indd   12 13-09-12   13:37:47



013
• maurice de Jong •

woordig zelfstandige. Hij herinnert zich begin jaren 90 een 

onderzoek naar het energieverbruik van margarinefabrikanten. 

Unilever scoorde het beste op energieverbruik per ton geprodu-

ceerd product. Niet verwonderlijk, want de multinational is de 

grootste producent. Een paar jaar later was er weer een meting en 

toen was het energieverbruik per ton gestegen. Dutilh: “In die 

jaren was halvarine geïntroduceerd. Bij het produceren hiervan 

zijn extra stappen in het productieproces nodig en dat kost meer 

energie. Voor het milieu was halvarine dus slechter, maar voor de 

gezondheid beter, want het bevat minder vet.”

Vaak heeft zo’n innovatie tijd nodig om in stapjes al haar duur-

zaamheidsaspecten te verbeteren. Dutilh haalt terug hoe dat ruim 

twintig jaar geleden ging bij de introductie van Becel vloeibaar. 

Die vloeibare margarine was een gezondheidsverbetering, maar 

velen hekelden de milieuonvriendelijke plastic fles. Toen Dutilh 

Unilever in november 2010 verliet, was de fles een stuk dunner 

en viel er beter mee te doseren. De afweging om duurzaam te 

produceren hangt van zo veel variabelen af, stelt Dutilh. “Als je 

op één variabele inzet, kunnen andere er slechter uitkomen.”

Oude en nieuwe fabriek
Stiefelhagen en Cronenberg zien binnen bedrijven twee sporen: 

in bestaande fabrieken ligt de nadruk op efficiency en parallel 

daaraan wordt in nieuwe fabrieken veel gedaan aan alternatieve 

manieren van produceren. “Zo wordt membraamtechnologie 

vaker in nieuwe fabrieken toegepast, maar in Nederland staat de 

groei van nieuwe bedrijven stil”, concludeert Cronenberg, daar-

mee aangevend dat de groei van duurzame productie ook achter-

blijft. “In China investeren ze veel in ‘Clean tech’.” In de bestaan-

de plants spelen overheidssubsidies, bijvoorbeeld voor een water-

zuivering, een doorslaggevende rol, stelt Stiefelhagen.

 

Ambitieuze doelen
Bedrijven zouden zichzelf ambitieuzere doelen moeten stellen, 

vindt Van der Arend: “Een glossy duurzaamheidsverslag met mini-

male doelen, dat helpt de verduurzaming niet en als bedrijf kom 

je daar ook niet meer mee weg.” Ben & Jerry’s is ambitieus. Met 

de installatie van de stratificatietank staat het bedrijf aan de voor-

avond van een grote duurzaamheids- en financiële slag. “Na de 

installatie hebben we geen aardgas meer nodig voor de productie. 

We gaan dus van een half miljoen kuub naar nul kuub”, vertelt 

Van der Arend. Vanaf het tweede kwartaal van 2013 zal de fabriek 

in Hellendoorn steeds minder fossiele brandstof verbruiken. “We 

blijven wel gekoppeld aan het aardgasnet van Enexis. Voor de 

zekerheid.”

Energiebesparing hoog op agenda

In 2010* verbeterden voedingsbedrijven hun energie-efficiëntie met 
2,3% ten opzichte van 2009, voornamelijk door maatregelen op 
het gebied van proces- en ketenefficiency. Voedingsbedrijven 
besparen zo’n 2,1% energie per jaar, meer dan de overheidsdoel-
stelling van 2%. Ten opzichte van 2005 zijn ze 10,6% energie-  
efficiënter geworden. 
Hoeveel de voedingsindustrie in 2011 aan energie bespaarde is 
nog niet bekend, wel investeerde de branche €65,3 miljoen in 
duurzame energie en energiebesparing, aldus het ministerie van 
E,L&I. Hierbij mede gestimuleerd door een belastingkorting van de 
overheid. Veel grote voedingsbedrijven maken van waterbesparing 
een prioriteit. Zo tekenden 45 multinationals, waaronder Heineken, 
Unilever en Coca-Cola, tijdens de duurzaamheidstop in Rio de 
Janeiro het ‘Water mandate’. 
*Bron: meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA3 en MEE)

‘De afweging om duurzaam te 
produceren hangt van veel 
variabelen af’

coca-cola maakt ook werk van duurzaamheid. Water- en energiebesparing staan hoog op de 

agenda. 
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