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Vorig jaar, op de dag dat de zomer officieel begon, tekenden op initiatief van IDH
(Initiatief Duurzame Handel) alle Nederlandse supermarkten en groente- en
fruithandelaren een convenant. Daarin beloofden zij om te streven naar 100%
duurzame groente en fruit uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika in 2020. Vanaf het
moment dat we het convenant op 21 juni wereldkundig maakten, gebeurde er iets
opvallends. Diezelfde dag nog werden wij gebeld door buitenlandse groente- en
fruithandelaren; of zij ook bij het convenant konden aansluiten. Een mooier bewijs
dat hulp en handel samengaan is er bijna niet.

Als specialist in de teelt,
verwerking en verkoop
van een groot aantal
soorten groenten
voor de diepvries- en
conservenindustrie
maakt Laarakker
Groenteverwerking niet
alleen omzet, maar ook
een reststroom. Kan je
daarmee geen kant op?
Integendeel, je kunt deze
nuttig aanwenden.
Milieubewust zelfs.

Energieke reststroom
Met een ervaring die teruggaat tot 1938 heeft
Laarakker een enorme dosis kennis opgebouwd,
die vandaag de dag recht geeft op een spilfunctie
in de keten. De teelt- en oogstactiviteiten zijn
optimaal afgestemd op de internationale
kwaliteitseisen en verwerkings capaciteit van de
afnemers. De teeltpercelen renderen optimaal
en afnemers worden op maat bediend.
Laarakker levert aan ruim 65 klanten in de
diepvries- en conservenindustrie. Niet alleen
in Nederland. De export richt zich op België,
Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Engeland
en Frankrijk. Daarnaast verkoopt het bedrijf in
veel Europese landen productie aan snijderijen, drogerijen en klanten op de versmarkt.

Bestemming biomassa
Het teeltareaal van Laarakker beslaat ruim
5700 hectare en ligt verspreid over NoordLimburg en de aangrenzende Duitse regio,
Brabant, Zeeland, Flevoland, Drenthe en
Overijssel. De geografische spreiding stelt het
bedrijf in de gelegenheid vroeg op de markt te
komen en het seizoen lang te rekken. Het
volume van de teelt en de verwerking levert het
milieubewuste bedrijf een massale reststroom
op. En op basis van de groene gedachte moest
daarmee iets positiefs worden gedaan.
Reden om de afvalstroom een nuttige bestemming te geven. Daartoe richtte men in 2006
samen met Delta Milieu Compost & Biomassa
het bedrijf EcoFuels op. In dat jaar werd een
vergistinginstallatie in werking gesteld, die de
snijrestanten en reststoffen uit de voeding- en
genotmiddelenindustrie uiteindelijk in onder

andere groene stroom omzet. EcoFuels neemt
overwegend ‘natte’ producten in, met een vochtgehalte van 80 tot 90%. De thermofiele
vergistinginstallatie die speciaal daarvoor is
ontwikkeld, is uniek in Europa.

Joost Oorthuizen
Algemeen directeur
Initiatief Duurzame Handel

Gesloten cirkel
EcoFuels is gevestigd in Well en produceert
groene stroom, biogas en CO₂. Uit de afvalstromen ontstaat in eerste instantie biogas, dat
wordt omgezet in warmte en elektriciteit.
Een deel van het gedurende het proces
uitgefilterde vocht is geschikt als bevloeiingswater voor gewassen en een aantal andere
doeleinden. Het min of meer vaste residu dat
na het proces uiteindelijk resteert, is een
geschikte bodemverbeteraar en wordt als een
alternatief voor compost benut. Al met al een
zo goed als gesloten milieuvriendelijke cirkel.
Per jaar wordt zo’n 120.000 ton biomassa
verwerkt. De groene stroom voorziet in de
jaarlijkse behoefte van 6000 huishoudens en
het groene gas verwarmt 2000 huishoudens.
De groene CO₂ uit de installatie compenseert
een uitstoot gelijk aan 13 miljoen autokilometers. De geproduceerde warmte staat gelijk aan
een besparing van 0,7 miljoen m³ aardgas.
Zo is de vergistinginstallatie niet alleen een
bron van energie, maar zorgt hij tevens voor
een duurzame oplossing van het reststoffenprobleem.
www.ecofuels.nl
www.laarakker.nl

Nederland is geen kleine speler als het om groenten en fruit gaat. Grote en kleine
handelaren en supermarkten samen, importeren jaarlijks zo’n 14 miljoen ton verse
groente en fruit met een gezamenlijke waarde van ruim € 10 miljard. Die verse
producten komen uit een hele reeks landen buiten Europa, waaronder een groot
aantal ontwikkelingslanden. Eén van de landen waaruit Nederland veel groente en
fruit - en tegenwoordig ook wijn - importeert, is Zuid-Afrika. Andersom is Nederland voor Zuid-Afrika het belangrijkste exportland wat groente en fruit betreft.
Kortom: we hebben stevige handelsrelaties met elkaar. Dus was het niet meer dan
logisch dat wij met ons convenant onder de arm naar Zuid-Afrika togen, om samen
met de Zuid-Afrikaanse sector te kijken hoe we aan duurzame groente en fruitproductie konden werken.
Wat bleek? De Zuid-Afrikaanse fruitsector FSA (Fruit South Africa) is al vanaf 2008
actief bezig een duurzaamheidsprogramma te ontwikkelen. Inclusief een internationaal erkende standaard voor duurzaam fruit. Fruit South Africa werkt daarvoor
samen met het Global Social Compliance Program (GSCP), dat Zuid-Afrika van een
international geaccepteerd discussieplatform voorziet, waarmee het de duurzaamheidsstandaard ‘The Sustainability Initiative of South Africa’ (SIZA) formuleerde.
Een sociale duurzaamheidsstandaard, gericht op het continu verbeteren van de
arbeidsomstandigheden. Daarnaast ontwikkelt SIZA momenteel samen met het
Wereld Natuur Fonds Zuid-Afrika een milieumodule die zal worden ingepast in het
SIZA. Daarmee zal de standaard zowel sociale als milieueisen bevatten. Met andere
woorden: de Zuid-Afrikanen hebben hun zaakjes uitstekend op orde.
Inmiddels heeft IDH een duurzaam groente- en fruitprogramma in Zuid-Afrika.
In drie jaar tijd gaan wij samen met SIZA de hele groente- en fruitsector verduurzamen door de SIZA-standaard nationaal te implementeren. Wij bereiken met het
programma circa 400.000 arbeiders (waarvan 65-70% vrouwen) en 1500 boerenbedrijven. De grote en kleine boerenbedrijven worden getraind in duurzame
landbouwtechnieken, en krijgen onderricht in risicomanagement en administratie.
Ze leren een verantwoord veiligheids- en gezondheidsbeleid in te voeren en krijgen
instrumenten om zichzelf te evalueren. Wij werken in dit programma samen met
SIZA, Wereld Natuur Fonds Zuid-Afrika, het Zuid-Afrikaanse ministerie van
Landbouw, de Nederlandse ambassade en Agentschap NL. Met die laatste partij
organiseren we een specifiek programma voor duurzame grapefruits en citrusvruchten.

Berichten Buitenland online
De vindbaarheid van Berichten Buitenland op
www.rijksoverheid.nl is verbeterd.
Voortaan kunt op www.rijksoverheid.nl/
berichtenbuitenland de pdf en tekstversie van elk
nummer terugvinden.

Mijn reis naar Zuid-Afrika heeft mij geleerd dat wij als Nederlanders, of Noord-WestEuropeanen, er altijd voetstoots vanuit gaan dat wij de kampioen op het gebied van
duurzaamheid zijn. Maar mensen, dat is allang niet meer zo. Zuid-Afrika, maar ook
Brazilië en Vietnam zijn goed op weg, zo niet verder dan wij (!) om hun economie
op grote schaal te verduurzamen. Als we niet oppassen, lopen wij straks achter.
Dus hup, aan de slag!
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Viva Siza!

