
• Lokale duurzame energie:
• Zonne-energie
• Biomassaketels
• Geothermie
• Windenergie
• Restwarmtenet met 

Hellevoetsluis en  
de haven

• Energiebesparingen 
in de fabriek door 
procesinnovaties

• Carbon footprint studie 
naar de aardappelteelt

• Nieuwe verdienmodellen, 
bijvoorbeeld: CO2 
vastlegging in bodems

• Zonnepanelen op 
landbouwschuren

• Hergebruik afvalwater als 
proceswater; omgekeerde 
osmose

• Adaptief watersysteem 
akkers

• Droogteresistente 
aardappel

• Verbeterde waterkwaliteit 
akkers en sloten

• Waterberging akkers

• Bodempaspoort met 
bodemgezondheids- en 
klimaatindicatoren

• Klimaatadapatieve 
maatregelen voor akkers

• Vermindering van 
bodemverdichting, 
verbeterde bodemstructuur

• Nieuwe verdienmodellen, 
bijvoorbeeld: 
biomassagewassen

• Organische stofbalans in 
bodems

• Natuurlijke plaagregulatie

• Strokenteelt

• Akkerranden

• Korte ketens zichtbaar

• Biodiversiteitrijk 
bedrijventerrein

• Boer als beheerder van 
ecosysteemdiensten

• Hoogwaardige 
toepassingen voor de 
biomassastromen van de 
fabriek

• Reststromen van akker tot 
fabriek inzichtelijk

• Nutriënten uit 
waterzuivering fabriek 
terug naar de akker

• Aardappelzetmeel inzetten 
als bioplastic

• Duurzame corridor fabriek 
naar haven

• Stil, CO2-vrij transport

• Elektrische corridor over 
het water

• Alternatieve brandstoffen 
op basis van reststromen 
aardappel- en fritesketen

Klimaatadaptief natuurlijk kapitaal en natuurlijke grondstoffen

Een duurzame en vitale fritesketen 
in een aantrekkelijke omgeving

Samenwerking in de keten

• 100% hernieuwbare 
energie in de fabriek

• Reductie van carbon 
footprint van de 
aardappelteelt

Stimuleren van 
duurzame energie 
en de reductie van 
broeikasgassen

• Hergebruiken 
proceswater fabriek

• Reductie water 
footprint van de 
aardappelteelt

Verzekeren van 
voldoende en  
goed water

• De juiste kwaliteit en 
kwantiteit aardappelen 
lokaal geteeld

• Bodems gezond en 
klimaatbestendig

Werken aan 
een gezonde en 
adaptieve bodem  
en een  
natuurlijk systeem

• Een aantrekkelijk en 
biodiversiteitrijker 
agrarisch landschap

Verbeteren van 
de leefomgeving 
en versterken van 
biodiversiteit

• Reststromen van 
de aardappel- 
en fritesketen 
hoogwaardig en 
duurzaam hergebruikt

Sluiten van 
grondstofkringlopen

• Een emissieloze, veilige 
en hindervrije corridor 
van fabriek naar de 
haven

Verduurzamen 
mobiliteit en 
logistiek

MOGELIJKE 
PROJECTEN  
EN 
INSPANNINGEN

AMBITIES

THEMA

DROOM:

RANDVOORWAARDEN

• Leren in de praktijk, lerende netwerken en samenwerken

• Kennis- en onderwijsontwikkeling

• Ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen

OVER HET DIN

• Dit doelen-inspanningen-netwerk laat zien wat de ambities en mogelijke projecten zijn van de  
Groene Cirkel Duurzame Fritesketen; het is een levend document en wordt aangepast als er  
nieuwe inzichten en ontwikkelingen zijn
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