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Een van de speerpunten in de duurzaamheidstrategie van Alpro is meer soja uit Europese 
landen te sourcen. Hiervoor heeft Alpro in Agrifirm Plant een partner gevonden om de 
duurzame sojateelt in Nederland verder te ontwikkelen. De samenwerking tussen Alpro en 
Agrifirm Plant heeft als doel om te werken aan een duurzame en efficiënte keten, zodat zowel 
voor consument als teler de maximale waarde wordt gerealiseerd. 
 
Naar een toekomst met Nederlandse sojateelt 
Alpro blijft kiezen voor niet-genetisch gemanipuleerde soja. De gebruikte soja wordt geproduceerd 
in Canada en Europa met respect voor de telers en hun omgeving. Ook ziet Alpro het belang in van 
lokale sojateelt om zo een bijdrage te leveren aan het verder verduurzamen van de landbouw door 
bijvoorbeeld het transport zo veel mogelijk te beperken. In 2016 komt al meer dan 50% van de soja 
voor Alpro uit Europa. Na meerdere praktijktesten in Nederland spannen Alpro en Agrifirm Plant zich 
gezamenlijk in voor verdere ontwikkeling van de teelt in Nederland.  
 
Goede match 
Alpro vindt in Agrifirm Plant een goede partner vanwege de ervaring die de organisatie heeft met 
de sojateelt in Nederland. Ook delen de bedrijven de passie voor het streven naar lokaal geteelde 
soja. Tevens heeft Agrifirm Plant een uitgebreid netwerk van professionele telers die de sojateelt 
voor humane voeding willen ontwikkelen. Agrifirm Plant heeft verder de benodigde faciliteiten, 
zoals de opslag, drogings- en reiningsmogelijkheden, die noodzakelijk zijn als tussenstap voor de 
verwerking van sojabonen tot sojadrinks.  
 
Alpro is voor Agrifirm Plant een belangrijke partner in de keten van de Nederlandse soja. Door samen 
te werken met Alpro kan de soja verwerkt worden in het hoogste kwaliteitssegment, zodat de 
maximale waarde voor de soja gegenereerd kan worden. De samenwerking kenmerkt zich verder in 
de gezamenlijke motivatie om kennis, informatie en ervaring te delen om de keten verder te 
optimaliseren en te verduurzamen. Zowel de consument als de teler staan dus centraal in deze 
unieke samenwerking. 
 
Alpro shared value: gezonde groei hand in hand met maatschappelijke impact  
De duurzaamheidsstrategie bij Alpro is opgebouwd rond het shared value denken, de overtuiging 
dat gezondheid, ecologie en bedrijfseconomische belangen hand in hand kunnen gaan.  
 
Met zijn duurzame producten, is Alpro al jaren koploper op het gebied van shared value denken. 
Bovendien kiest Alpro in het gebruik van grondstoffen, productie, verpakking en distributie heel 
bewust voor duurzaam, d.w.z. met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot, water- en 
grondstoffenverbruik. Afgelopen jaren is daarbij ook de focus gelegd op lokale sojateelt in Europa. 
In het onlangs verschenen duurzaamheidrapport licht Alpro zijn visie en concrete acties over 
duurzaamheid toe. Meer informatie over de duurzame strategie van Alpro is te vinden op:  
http://www.alpro.com/corporate/pdf/alpro-sustainable-development-report-2015.pdf 
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Over Alpro:  
Alpro is de Europese pionier en marktleider van drinks en voedingsproducten (margarines, desserts, 
plantaardige alternatieven op yoghurt en room) op basis van soja en heeft het assortiment uitgebreid 
met drinks op basis van amandelen, rijst, haver en kokosnoot. Alpro’s producten zijn bekend onder 
de merken Alpro® en Provamel®.  
 

Alpro, waarvan het hoofdkantoor in België, Gent gevestigd is, telt vandaag meer dan 1000 
werknemers in Europa en beschikt over drie productievestigingen in België, Frankrijk en het 
Verenigd Koninkrijk. In Nederland heeft Alpro een verkoopkantoor in Breda. Alpro commercialiseert 
zijn producten in geheel Europa, realiseerde een omzet van 508mio EUR (IFRS)(480 mio EUR US 
GAAP)in 2015 en blijft sterk groeien.  
 

Meer informatie over Alpro is te vinden op www.alpro.com 

 

Over Agrifirm Plant: 

Agrifirm Plant is een zelfstandige onderneming binnen Koninklijke Agrifirm Group. Het bedrijf biedt 
akkerbouwers en tuinders alles wat nodig is voor de teelt van gewassen: van meststoffen, 
gewasbescherming, zaden en bedrijfsbenodigdheden tot kennis en advies. Middels Dutch Farming 
gebruikt Agrifirm haar kennis, producten en adviezen om de toppositie van de Nederlandse 
veehouders en telers in de wereld verder te versterken en mede mogelijk te maken. 
Agrifirm Plant heeft circa 240 medewerkers en heeft een jaaromzet van 360 miljoen euro.  
 
Meer informatie over Agrifirm Plant is te vinden op www.agrifirm.com/plant en dutchfarming.com. 
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