
Farm Frites werd opgericht in 1971 en is gebouwd op gedegen 
plattelandswaarden als puurheid, authenticiteit, familie en agrarische kennis 
en kunde. Zij zijn begaan met de natuur en de gemeenschappen om ons 
heen. Op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering zien zij grote 
maatschappelijke uitdagingen die zij niet alleen kunnen oplossen. 

Daarom werkt Farm Frites in de Groene Cirkel Duurzame 
Fritesketen samen met Wageningen University & Research,  
HAS Hogeschool en provincie Zuid-Holland. 
Samen streven we naar een reductie van broeikasgassen, 
het stimuleren van duurzame energie, het bevorderen 
van biodiversiteit en een gezonde bodem met voldoende 
organische stoffen. Samenwerking in de keten en met de  
directe omgeving vinden we erg belangrijk.



THEMA

STIMULEREN VAN 
DUURZAME ENERGIE 
EN DE REDUCTIE VAN 
BROEIKASGASSEN
In de nabije toekomst zal de schaarste van fossiele 
brandstoffen toenemen en zal men bijvoorbeeld 
veel minder aardgas kunnen gebruiken. Om in 
de toekomst frites te kunnen blijven produceren, 
moeten we gebruik gaan maken van een combinatie 
van duurzame energiebronnen, zoals geothermie, 
wind, zon en biomassa. Onze ambitie is om de 
koolstofvoetafdruk terug te dringen, in lijn met het 
Parijsakkoord en de Klimaatwet.

THEMA

WERKEN AAN EEN 
GEZONDE EN ADAPTIEVE  
BODEM EN EEN 
NATUURLIJK SYSTEEM
Door uitputting van de bodem neemt de 
vruchtbaarheid en het organisch stofgehalte af. 
Ook neemt de weerbaarheid van de bodem tegen 
toenemende klimaatpieken zoals regenoverlast en 
droogte af. Door te investeren in duurzame landbouw 
die bijdraagt aan een weerbaar en adaptief natuurlijk 
systeem, en te werken aan een gezonde bodem waarin 
de natuurlijke hulpbronnen in balans zijn, kunnen we 
toekomstige teelten veilig stellen.  
 
Wij zetten daarom in op klimaatadaptieve akkers. 
Hierbij valt te denken aan het verbeteren van de 
bodemstructuur, het vastleggen van organische 
stof, maar ook waterberging en het verhogen van 
biodiversiteit op en rondom de akkers. Uitgangspunt 
is dat we samen met de telers werken aan 
verdienmodellen die deze opgaven mogelijk maken.



TOEKOMSTIGE THEMA’S

VERBETEREN VAN 
DE LEEFOMGEVING 
EN VERSTERKEN VAN 
BIODIVERSITEIT 
Door klimaatverandering staat de biodiversiteit 
ernstig onder druk. De natuur levert ons belangrijke 
ecosysteemdiensten, zoals waterberging, natuurlijke 
plaagregulatie en het vastleggen van organische 
koolstof. Dit zorgt voor een gezonde en productieve 
bodem en een aantrekkelijk landschap.  
Wij werken aan een goede balans tussen landbouw, 
natuur en landschap. Hierdoor wordt het agrarische 
landschap aantrekkelijker, biodiverser en schoner.

SLUITEN VAN 
GRONDSTOFKRINGLOPEN
Toenemende wereldwijde vraag naar producten en 
onze huidige manier van omgaan met grondstoffen 
leiden tot schaarste. Circulaire systemen sluiten 
water-, nutriënten- en koolstofkringlopen en 
minimaliseren zo het verlies van grondstoffen. Door 
grondstofkringlopen op een slimme manier te sluiten, 
wordt bijgedragen aan een efficiënt gebruik van land, 
water en energie. Ons doel is om alle reststromen 
nuttig toe te passen zodat verspilling wordt 
tegengegaan. We zien potentie om reststromen van 
de fritesketen te kunnen verbinden aan andere ketens. 

VERZEKEREN VAN 
VOLDOENDE EN  
GOED WATER
Door de klimaatverandering is bewuste omgang 
met water belangrijker dan ooit. Daarom willen wij 
werken aan het veiligstellen van de beschikking 
over voldoende schoon water gedurende het 
hele jaar. Denk hierbij aan het bewust omgaan 
met productiewater (voor de teelt of de fabriek), 
hergebruik van (gezuiverd) afvalwater of het 
bevorderen van natuurlijke waterberging en 
voorziening van de bodem. Voldoende en schoon 
oppervlaktewater is essentieel voor wonen, werken 
en recreëren in onze omgeving. Daarom streven 
wij ernaar het water duurzaam te beheren, daarbij 
rekening houdend met klimaatverandering.

VERDUURZAMEN 
MOBILITEIT EN LOGISTIEK
Het verduurzamen van mobiliteit en logistieke 
ontsluiting, het verhogen van de veiligheid 
en verminderen van de lokale overlast van de 
transportbewegingen van en naar de fabriek van 
Farm Frites en het tracé naar de Rotterdamse haven 
zijn belangrijke ambities van het partnership. De 
bereikbaarheid van de fabriek (voor mensen en 
goederen) en de goederenstroom van en naar de 
fabriek zijn substantieel qua omvang en relatief 
stabiel. Mede daardoor is het een ideale proeftuin 
voor de ontwikkeling van logistieke technologieën 
en concepten. Wij ontwikkelen hiervoor innovatieve 
klimaatneutrale oplossingen en stellen die voor 
iedereen beschikbaar. Omdat de fritesketen bepalend 
is voor de regio, profiteert die regio daardoor ook 
direct van de ontwikkeling van deze keten.
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GROENE CIRKELS
Met Groene Cirkels werken we vanuit een krachtig 
netwerk aan oplossingen voor grote maatschappelijke 
opgaven zoals klimaatverandering, versterking van 
biodiversiteit, hernieuwbare energie en hergebruik van 
reststoffen. Dit doen we samen mét de natuur! Groene 
Cirkels is in 2013 ontstaan uit een samenwerking 
tussen provincie Zuid-Holland, HEINEKEN en 
Wageningen University & Research om een 
klimaatneutrale keten rondom HEINEKEN te realiseren 
en de brouwerij in Zoeterwoude te verduurzamen.


