
In 3 jaar heeft Albert Heijn 1.5 miljoen kilo plastic 
bespaard bij groente en fruit. Bijvoorbeeld met 
onze aardbeiendozen zonder deksel.

‘Door te kiezen voor 
natuurlijke oplossingen 

gebruiken we minder gewas
beschermingsmiddelen’

Ons verhaal over Beter voor Natuur & Boer

ADVERTENTIE

Volgende week in onze 
verhalenserie over beter eten: 
onze eierketen.

 A
l 35 jaar liggen de aardbeien, 
frambozen en preien van de 
Brabantse telersfamilies Van 
Gennip, Goorts en Van den 
Heuvel vers in de schappen 

van Albert Heijn-winkels. ‘Die langdurige 
samenwerking is belangrijk, zeker ook op 
het gebied van verduurzaming’, vertelt Mari 
van den Heuvel. ‘Verduurzamen betekent 
investeren en dat kunnen wij niet alleen 
opbrengen. Albert Heijn betaalt een eerlijke 
prijs en we weten zeker dat we onze hele 
oogst kwijt kunnen. Alleen met een gezond 
verdienmodel kunnen we stappen zetten.’ 

De familiebedrijven zijn deelnemers aan 
Beter voor Natuur & Boer. In dit meer jaren-
programma legt Albert Heijn samen met 
meer dan 200 vaste aardappel-, groente- en 
fruittelers de lat extra hoog als het gaat 
om verduurzamen. 

Er gaat geen druppel verloren
Vooroplopen in innovatie is daarbij heel 
belangrijk. ‘Neem bijvoorbeeld onze 
aardbeienplanten’, legt Mari uit. ‘Die staan op 
stellingen in tunnels, onder regenkappen of in 
de kas. Daardoor kunnen we met een circulair 
water systeem werken. Er gaat hier geen 
druppel verloren.’ En in de eigen proeftuin-
kassen zoeken de telers constant naar nieuwe, 
sterke rassen. ‘We selecteren op smaak, 
weerbaarheid en oogstopbrengst’, zegt Mari’s 
zoon Marco, die ook in het bedrijf werkt. ‘Een 
mooi voorbeeld is de Magnum-aardbei, die 
we exclusief voor Albert Heijn telen. Dat is een 
zoete, sappige aardbei én een sterke plant. Een 
perfecte combinatie van smaak en kracht.’ 

Zonder bij geen aardbei
Voordat een aardbei rood en rijp wordt, is het 
een wit bloempje. Pas als een bij of hommel 

die bloem bestuift, gaat de vrucht groeien. 
‘Zonder bij geen aardbei’, zegt Marco. Ze zijn 
daarom zuinig op de onmisbare insecten. 
‘Samen met Albert Heijn zijn we 5 jaar 
geleden begonnen met het gebruik van 
natuurlijke vijanden. Bij onze gewassen 
zetten we sindsdien nuttige beestjes uit die 
schade lijke insecten eten. Zo hebben we veel 
minder gewasbeschermingsmiddelen nodig 
en dat is gunstig voor de bio diversiteit.’ Het 
eerste jaar was een leerproces, maar elke 
oogst gaat het beter. ‘We leren door te doen 
en in de loop der jaren merken we dat er een 
betere natuurlijke balans is gekomen.’  

Volgende generatie
Ondanks het feit dat duurzamer werken best 
een uitdaging kan zijn, maakt het voor Mari 
en zijn zoon Marco hun vak mooier. ‘Ik wil 
over 25 jaar nog steeds teler zijn’, zegt Marco. 
‘Als je niet goed met de natuur omgaat, kun 
je het schudden in de toekomst.’ Mari: ‘Door 
verder te gaan met verduurzamen kunnen 
we ons bedrijf op een gezonde manier aan 
de volgende generatie doorgeven.’

Albert Heijn’s fruit komt 
zoveel mogelijk van eigen 
bodem. Zo kunnen we 
garanderen dat het dagvers 
en van de hoogste kwaliteit 
is. Samen met al onze vaste 
Nederlandse telers werken 
we aan een duurzame 
toekomst met aandacht voor 
biodiversiteit en klimaat. 
Met als basis een eerlijk 
verdienmodel voor iedereen. 
Dat is beter voor de natuur, 
voor de boer én voor jou.

Meer weten over onze 
duurzame ketens? Scan dan 
de QR-code.

‘Wij werken samen  
met de natuur’

50%

Om de biodiversiteit te bevorderen krijgen meer 
dan 200 telers van Albert Heijn een insectenhotel.

Ook tijdens de koude maanden heeft 
Albert Heijn aardbeien uit eigen land. Vers uit de 
kassen van de families Van Gennip, Goorts en 
Van den Heuvel en geteeld met groene energie.

Albert Heijn koopt zo dichtbij als mogelijk. 
Meer dan 50% van al onze aardappelen, groente 
en fruit komt uit Nederland.

‘Wij werken al 35 jaar nauw 
met Albert Heijn samen’

Aardbeientelers Mari en  
Marco van den Heuvel.


