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1. Nederland op weg naar kringlooplandbouw 
 

 
De Nederlandse overheid zet in op de omschakeling naar 
kringlooplandbouw voor een toekomstbestendig voedselsysteem. 
Het gaat om een omschakeling waarin ‘niet druk op de kostprijs van 
producten leidend is, maar het streven naar voortdurende verlaging 
van het verbruik van grondstoffen en vermindering van de druk op 
de leefomgeving’.1  Als onderdeel van de voedselketen dragen ook 
supermarkten bij aan deze omschakeling.  
 
Voor Albert Heijn begint alles bij de klant: wij leveren dagelijks de 
ingrediënten voor vijf miljoen Nederlandse borden. Mensen zijn 
steeds bewuster met eten bezig en ze willen “beter eten”; lekkerder, 
gezonder, duurzamer makkelijker. En ook betaalbaar. “Waar voor je 
geld” is een belangrijke randvoorwaarde bij de dagelijkse vraag: 
“Wat eten we?”.  
 
De supermarkt heeft een unieke positie in de voedselketen als 
verbindende schakel tussen klanten, producenten, leveranciers, 
boeren, telers en vissers. In Nederland en daarbuiten. Albert Heijn 
haalt zijn versproducten zo dichtbij als mogelijk en zo ver weg als 
noodzakelijk.2 Veel van de versproducten bij Albert Heijn komen dan 
ook van Nederlandse bodem.  

                                                 
1 Realisatieplan Visie LNV : op weg met nieuw perspectief 
2 Dit sluit aan bij het genoemde motto in visie document LNV: Lokaal wat kan, regionaal of 
internationaal wat moet (p.21). 

 
Albert Heijn gaat richting 2025 alle versketens voor klanten 
transparant maken en de dialoog tussen klanten en boeren, telers en 
vissers verder versterken. We delen met onze klanten waar het 
product vandaan komt, wat erin zit en hoe het is gemaakt. We 
werken nauw samen met boeren, tuinders, vissers aan een zo 
duurzaam mogelijke voedselketen. Zo werken we aan de waardering 
van voedsel en de bewustwording van herkomst.  
 
Daar waar wij een rol kunnen spelen, kan op onze inzet gerekend 
worden om het voedselsysteem te versterken. In dit document kunt 
u lezen hoe onze aanpak bijdraagt aan de transitie naar 
kringlooplandbouw. 3 Wij willen voedsel lekker, gezond, duurzaam 
en betaalbaar maken zodat iedereen bij Albert Heijn het antwoord 
vindt op de vraag: “wat eten we vandaag?”  
 
 
 
 
 
Marit van Egmond  
CEO Albert Heijn

3 U vindt directe referenties naar de visie-meetlat van LNV in de voetnoten en in hoofdstuk 5 van dit 
document. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/06/17/realisatieplan-visie-lnv-op-weg-met-nieuw-perspectief
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2. De invloed van Albert Heijn binnen het 
voedselsysteem 

 

Hoewel Albert Heijn een grote speler is in Nederland met een 
marktaandeel van 34.7%, is de invloed van Albert Heijn op het 
gemiddelde inkomen van de Nederlandse boer en teler gering. 
Immers, ongeveer 80% van de Nederlandse agrarische productie 
wordt naar het buitenland geëxporteerd. Dat maakt Nederland de 
op één na grootste landbouwexporteur van de wereld, na de 
Verenigde Staten. Onderzoek wijst uit dat 81% van de Nederlandse 
eieren, 98% van de uien en 91% van de tomaten worden 
geëxporteerd. De commerciële dynamiek en prijsvorming van dat 
soort producten vindt derhalve grotendeels buiten Nederland 
plaats.4  Figuur 1 laat zien dat Albert Heijn met een kleine groep 
boeren werkt in verhouding tot het totale aantal boeren in 
Nederland.  
 
Echter, in die ketens waar we nauw samenwerken met boeren of 
telers, is onze invloed er wél.  Met een toenemend aantal boeren en 
telers die direct voor Albert Heijn produceren en met de 
ketenpartijen die de eigen merken en het vers assortiment van 
Albert Heijn verzorgen, werken we aan verschillende doelstellingen.  
Bijvoorbeeld de verbetering van land- en bodemkwaliteit, 
dierenwelzijn en circulair grondstof gebruik. Gesloten 
ketensamenwerkingen zijn wij continue aan het versterken en er 
komen steeds nieuwe productgroepen bij. 

                                                 
4 CBL (2019) Ketenvisualisaties  

Figuur 1: De invloed van Albert Heijn met gesloten ketens 

      
240 van de ruim 1200 pluimveehouders werken nu samen met Albert 
Heijn. 100% van de eigen merk eieren van Albert Heijn komen via 40 
bedrijven van Nederlandse bodem. 80-85% van het kippenvlees komt 
via 200 bedrijven uit Nederland en per 1 januari 2020 is dat 100%

  
300 van de 4000 Nederlandse varkensboeren werken samen met Albert 
Heijn. 97% van het eigen merk varkensvlees bij Albert Heijn komt uit 
Nederland (de overige 3% is 2 sterren Beter Leven Keurmerk uit de UK).  

     
300 van de 18.000 Nederlandse zuivelboeren werken met Albert Heijn. 
Meer dan 90% van het eigen merk verse zuivel bij Albert Heijn komt van 
Nederlandse boeren. 

       
170 van de 10.000 Nederlandse groente- en fruitboeren en -telers 
werken met Albert Heijn.  50% van het groente en fruit bij Albert Heijn 
komt uit Nederland. 

https://www.cbl.nl/app/uploads/2019/04/CBL-Ketenvisualisaties_overzicht.pdf
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3. Albert Heijn verbindt 
van klant tot land  
 

Onze klant zetten wij altijd centraal. Zij zet de keten aan tot meer 
samenwerking omdat zij wil weten wat ze eet: voedsel moet veilig, 
lekker, gezond en duurzaam zijn.  Transparantie maakt het mogelijk 
dat we ketens zo kort mogelijk kunnen inrichten, want daarmee 
voorkomen we onnodige schakels of onbekende bronnen. Dit zorgt 
tevens voor een beter product voor de consument en meer 
zekerheid voor de boer en teler.   
 
Langlopende contracten in deze gesloten ketens leiden tot zekerheid 
en stabiliteit bij zowel de boer als bij Albert Heijn. Zo kunnen boeren 
met toenemende zekerheid ondernemen en investeren in duurzame 
productiemethoden en consumenten kunnen gerust genieten en 
een bewuste keuze maken op smaak, dierenwelzijn en 
klimaatimpact. We werken bijvoorbeeld al zestig jaar samen met 
Bakker Barendrecht, die ons verbindt aan een vast telersnetwerk. 
Zestig procent van de telers die zijn aangesloten zijn dat al 20 jaar en 
veel zijn als ondernemers gestaag gegroeid. Minstens 50% van alle 
verse groenten en fruit in onze supermarkten komt uit Nederland. 
Daarnaast komt, afhankelijk van het seizoen, 30% uit de rest van 
Europa.  
 
 
 
 

                                                 
5 Dit sluit aan bij punt 5 en 8 van de LNV-visie als meetlat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het verbinden van de keten doen we vanuit de volgende 
doelstellingen: 
 

3.1. De klant heeft toegang tot en waardering 
voor gezond, duurzaam en lokaal voedsel5 

 

Duurzame en gezonde producten maken we bij Albert Heijn breed 
beschikbaar. Zo is Albert Heijn de supermarkt met het grootste 
vegetarische assortiment (7.776 producten) en het grootste 
assortiment biologisch groente en fruit met een marktaandeel van 
64% in 2018. Op dit moment liggen er ruim 1.900 biologische 

 

BOER, TUINDER & 
VISSER 

DIER 

Ketensamenwerking 

LAND 

KLANT 

Figuur 2: Een verbonden keten betekent het beste 
voor elke schakel 
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producten in onze schappen. Albert Heijn wil dat klanten met een 
gerust hart boodschappen kunnen doen.  Keurmerken helpen onze 
klanten om gemakkelijk de duurzame keuze te kunnen maken. 
Hierbij volgen wij de 10 topkeurmerken zoals gedefinieerd door 
Milieu Centraal. Onze biologische producten zijn gekeurd door Skal 
Biocontrole en hebben daarom het Europese biologisch keurmerk. 
Via Ahold Delhaize werken wij nauw samen en zitten we in het 
bestuur van standaarden zoals BSCI, UTZ/Rainforest Alliance en 
RSPO, om certificering te verbeteren.   
 
De klant heeft een groeiende interesse in streekproducten. 
Momenteel bieden we 61 streekproducten aan en dit breidt snel uit. 
Onder de het merk Streeckgenoten maken we deze producten van 
eigen bodem toegankelijk voor onze klanten. 6 
 
Consumenten kunnen bij ons steeds vaker kiezen voor een product 
uit een volledig transparante keten - onder meer met behulp van 
blockchaintechnologie en DNA-tracking - die de herkomst, 
samenstelling en het werk van de boer laten zien. Afgelopen jaar 
hebben we een blockchainplatform opgezet over de herkomst van 
eieren7. Dit doen we omdat ons uitgangspunt is: als je weet waar ’t 
vandaan komt en hoe ’t wordt gemaakt, waardeer je het nog meer. 
Wij vragen altijd aan onze leveranciers van eigen merkproducten om 
bij alle producten het land van herkomst vermelden. Onze klanten 
kunnen deze informatie vinden op een wereldkaart op onze 
website.8 In 2025 willen wij al onze eigen merkproducten 
transparant kunnen maken richting de consument.  

                                                 
6 https://www.ah.nl/streeckgenoten 
7 http://www.ah.nl/check-je-ei 
8 https://www.ah.nl/suppliers/map 

 

 

 

3.2. Een sterke positie voor boeren, tuinders en 

vissers9 
 

Boeren verdienen een solide positie in de keten, een goed inkomen 
en continuïteit voor hun bedrijf. Door zekerheid van afname is er 
meer zicht op de lange termijn bedrijfsresultaten waardoor er ruimte 
ontstaat voor investering en groei. 

 
 
9 Dit sluit aan bij punt 3 van de LNV-visie als meetlat 

De keten in beeld 
Ons klantentijdschrift Allerhande verschijnt 12 keer per jaar 
met een oplage van 2,1 miljoen en heeft ruim 4,5 miljoen 
trouwe lezers. In ieder nummer staat een boer, teler of visser 
centraal met zijn product en wordt inzicht gegeven in de keten 
van boer tot winkelvloer.   

“De consument kent pompoenen inmiddels en is ze gaan 
waarderen. Daar heeft Albert Heijn zeker een grote rol 
gespeeld. We leveren al sinds 1999 aan Bakker Barendrecht en 
Albert Heijn.”  
 
– Jeroen Robbers, Teler van De Terp Squachpackers  

https://www.ah.nl/streeckgenoten
http://www.ah.nl/check-je-ei
https://www.ah.nl/suppliers/map
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In onze gesloten ketens betalen we de boer extra voor zijn 
inspanningen. Ook denken we mee met het verlagen van kosten 
door duurzame alternatieven, zoals circulair veevoer. Samen met de 
keten gaan we komend jaar in overleg om hier concrete plannen te 
maken.  

3.3. Dierenwelzijn wordt altijd meegewogen en 
ligt aan de basis van onze zuivel en 
vleesproducten10 
 

Dierenwelzijn11 ligt voor ons aan de basis van ieder zuivel- en 
vleesproduct.  Al ons verse varkensvlees en Nederlandse vleeswaren 
hebben sinds 2011 minimaal één ster Beter Leven keurmerk, sinds 
oktober 2018 hebben alle eigen merk eieren van Albert Heijn 
minimaal 1 ster Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming en 
onze koeien krijgen uiteraard weidegang, waardoor ze buiten 
kunnen grazen. 

                                                 
10 Dit sluit aan bij punt 7 van de LNV-visie als meetlat 
11 https://www.ah.nl/over-ah/duurzaamheid/dierenwelzijn 
12 Dit sluit aan bij punt 2 van de LNV-visie als meetlat 

 
Dierenwelzijn bij duurzame vis12 
We verkopen alleen nog vis met het MSC- of ASC-keurmerk 
waar ook een duurzaam bestandsbeheer in wordt 
opgenomen. Dierenwelzijn is momenteel nog geen 
onderdeel van de certificering. We zijn daarom 
initiatiefnemer (samen met ASC, Dierenbescherming, 
industrie-partners en Wageningen Universiteit) van een 
project om dierenwelzijn voor kweekvis te borgen 

 

3.4. Voedsel wordt geproduceerd met een zo laag 
mogelijke milieu impact13  
 
In alle beslissingen die we nemen kijken we naar de impact op het 
klimaat. We werken er hard aan om onze CO2-footprint te verlagen. 
In 2025 willen wij volledig CO2-neutraal zijn en in de afgelopen 10 
jaar tijd is de footprint van onze eigen winkels en de logistiek al met 
39.6% gedaald.14 
 
Per product in onze gesloten ketens gaan we voor een zo laag 
mogelijke uitstoot. Door onze ketenpartners wordt er bijvoorbeeld 
zoveel mogelijk groene stroom gebruikt of wekken zij zelf stroom op 
met zonnepanelen.  
 
Het juiste willen doen komt met dilemma’s omdat bijvoorbeeld 
dierenwelzijn, klimaat maatregelingen en milieu niet altijd 
samengaan. Zo bieden we graag een groot assortiment biologische 

13 Dit sluit aan bij punt 4 van de LNV-visie als meetlat 
14 https://www.ah.nl/over-ah/duurzaamheid/energie 

Zekerheid voor de boer brengt verduurzaming 
De maatschap Roorda in Friesland levert al 15 jaar aan Albert 
Heijn en is gespecialiseerd in de teelt, opslag en verpakking van 
broccoli en bloemkool. Albert Heijn is de afnemer van beide 
groenten. De zaken staan er goed voor en in 2018 heeft de 
maatschap geïnvesteerd in een inpakloods en zonnepanelen. 
Roorda is nu 70% energieneutraal. In 2020 wil Roorda de 
koeling uitbreiden en nog meer zonnepanelen plaatsen. Dan 
worden ze 100% energieneutraal. 

https://www.ah.nl/over-ah/duurzaamheid/dierenwelzijn
https://www.ah.nl/over-ah/duurzaamheid/energie
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producten aan, maar willen wij ook de uitstoot van broeikasgassen 
en andere vervuilende stoffen verlagen. Op dit moment werken we 
er daarom hard aan om onze milieudoelstellingen te vangen in 
Science Based Targets, we ondertekenden vanuit Ahold Delhaize het 
Science Based Targets Initiative15, zodat we stapsgewijs en per keten 
onze klimaatdoelstellingen kunnen realiseren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 https://www.aholddelhaize.com/en/media/latest/media-releases/ahold-delhaize-commits-to-
science-based-targets/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 “Wij zijn er trots op om samen met ketenpartner Albert 
Heijn invulling te gaan geven aan dit unieke, nieuwe 
initiatief. Deze ontwikkeling past in de strategie van Royal 
A-ware om samen met onze melkveehouders melkstromen 
verder te verduurzamen en deze samen met onze 
ketenpartners tot meerwaarde te brengen in de markt.”  
 - Jan Anker,  CEO Royal A-ware Weidegang in harmonie met de omgeving  

Samen met Royal A-ware hebben wij een gesloten 
zuivelketen opgezet met oog voor koe, natuur en boer. 
Grondgebondenheid binnen onze zuivelketen zorgt ervoor 
dat het aantal dieren en de hoeveelheid grasland met elkaar 
in balans zijn. De bodem wordt gezonder en veerkrachtiger 
door meer organische stof (voedsel) uit dierlijke mest vast 
te leggen. Daarbij komt dat de bodem niet meer geploegd 
mag worden, hetgeen een bron van emissie is.  
 

https://www.aholddelhaize.com/en/media/latest/media-releases/ahold-delhaize-commits-to-science-based-targets/
https://www.aholddelhaize.com/en/media/latest/media-releases/ahold-delhaize-commits-to-science-based-targets/
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4. Ketensamenwerking in de praktijk
 

4.1. Minder verspilling16 
 

Albert Heijn doet er alles aan om zo min mogelijk voedsel te 
verspillen en onderschrijft als partner van de Taskforce Circulair 
Economy in Food17 de ambitie om in 2030 in de gehele keten 50% 
minder voedsel te verspillen.18 19 We voorkomen verspilling in onze 
winkels door slim in te kopen en producten in de winkel tijdig af te 
prijzen. In 2019 hebben we geëxperimenteerd met dynamisch 
afprijzen en gaan hier de komende jaren verder in investeren.20   
 
Producten waarvan kwaliteit en smaak goed is maar bijvoorbeeld 
een afwijkende maat hebben worden verkocht als ‘Buitenbeentjes’. 
Er wordt door onze boeren en telers kwalitatief geproduceerd, 
waardoor het percentage producten dat buiten de standaardcriteria 
valt verwaarloosbaar is. Als er desondanks producten overblijven, 
zorgen wij voor een zo duurzaam mogelijke bestemming. Zo werken 
we samen met Voedselbanken Nederland en doneren (voornamelijk 
vers) producten vanuit onze distributiecentra, die vanwege een te 
korte houdbaarheidsdatum niet meer naar de winkels gaan.  
 
Wanneer een product niet meer kan worden gegeten, kan het met 
restproducten gebruikt worden als biomassa. Biomassa is immers 
een waardevolle grondstof voor het opwekken van groene energie 
en het bemesten van het land. Doordat wij onze ketens effectief met 
elkaar verbinden wordt de verspilling van de ene keten van waarde 
voor de andere keten.  

                                                 
16 Dit sluit aan bij punt 1 van de LNV-visie meetlat 
17 https://samentegenvoedselverspilling.nl/ 
18 https://www.ah.nl/over-ah/duurzaamheid/voedselverspilling 

4.2. Minder grondstofverbruik 
 

We proberen continue reststromen uit de voedselketen 
hoogwaardig te hergebruiken.  Door ons grondstoffenverbruik te 
verminderen, verlagen we de druk op het milieu. Omdat we in steeds 
meer ketens exclusief samenwerken kijken we voortdurend naar het 
sluiten van de kringloop tussen ketens in. Mest uit de veehouderij 
wordt bijvoorbeeld gebruikt om kunstmest te vervangen bij het telen 
van groente en fruit. Ook komen steeds meer vlees en 
zuivelproducten bij Albert Heijn van de dubbeldoelkoe, deze koeien 
worden gehouden voor hun melk én hun vlees. De dubbeldoelkoe 
gebruikt een stuk minder water en doordat er met het dubbele doel 
minder ruimte nodig is, wordt er aanzienlijk bespaard op 
broeikasgassen. 
 

Veevoer heeft binnen onze AH vlees- en zuivelketens grote impact 
op het klimaat. We hergebruiken daarom in toenemende mate 
bijproducten uit andere ketens (groente en fruit, tarwe, brood, 
graan, zuivel) voor droogvoer en bijvoer, bijvoorbeeld voor AH zuivel 
en varkensvlees. 

19 https://www.aholddelhaize.com/en/media/latest/media-releases/ahold-delhaize-increases-
commitment-to-slash-food-waste-in-half-by-2030/ 
20 https://nieuws.ah.nl/albert-heijn-zet-kunstmatige-intelligentie-in-tegen-voedselverspilling/ 

Verwaarden van reststromen  
Bloemkoolstronken van onze bloemkolen worden gebruikt in 
de bloemkoolrijst, onze sinaasappelschillen worden verwerkt 
in afwasmiddel en van aubergine reststoffen worden door 
teeltbedrijf Purple Pride zelfs bouwmaterialen gemaakt.  
 

 

https://samentegenvoedselverspilling.nl/
https://www.ah.nl/over-ah/duurzaamheid/voedselverspilling
https://www.aholddelhaize.com/en/media/latest/media-releases/ahold-delhaize-increases-commitment-to-slash-food-waste-in-half-by-2030/
https://www.aholddelhaize.com/en/media/latest/media-releases/ahold-delhaize-increases-commitment-to-slash-food-waste-in-half-by-2030/
https://nieuws.ah.nl/albert-heijn-zet-kunstmatige-intelligentie-in-tegen-voedselverspilling/
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4.3. Meer innovatie21  
 

Bij Albert Heijn willen we het beste kunnen bieden voor de klant, de 
boer, het dier en het land. Dat brengt dilemma’s mee en zorgt ervoor 
dat we continue met kennis en ketenpartners kijken naar hoe het 
anders kan.  
 
Samen met boeren, de Dierenbescherming en de Wageningen 
Universiteit lanceerden we in 2010 bijvoorbeeld het ronddeel ei.22 
Niet alleen hebben deze eieren de maximale Beter Leven Keurmerk 
score op het gebied van dierenwelzijn, in de ronde stallen wordt 
minder energie verbruikt, ontstaat er minder uitstoot en de boer 
verdient een eerlijke prijs.  
 
 
 
 
 

                                                 
21 Dit sluit aan bij punt 9 van de LNV-visie meetlat 
22 http://www.rondeeleieren.nl/rondeel-ei 

 

4.4. Meer biodiversiteit23  
 

We zetten ons in om de biodiversiteit naast akkers verder te 
vergroten Een groeiend aantal boeren waarmee wij samenwerken, 
individueel of in regionaal verband, verhoogt de biodiversiteit op zijn 
of haar land. 
 
Met onze Nederlandse telers, aangesloten bij Bakker Barendrecht, 
en Natuur & Milieu zijn we in 2017 een samenwerking gestart op het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen. Voor dit project zijn in 2017 bij 17 
van de in totaal 49 Nederlandse gewassen in het groente- en 
fruitschap pilots uitgevoerd. Bij aardbei, komkommer, paprika, prei, 
sperzieboon, tomaat, ui, peen en selderij bleek de pilot geslaagd en 
kan het gebruik van de schadelijke middelen worden weggelaten. Bij 
courgette, rucola, boerenkool, Chinese kool en sperzieboon bleek 
een pilot niet nodig: daarbij werden de 27 meest schadelijke 
middelen al niet gebruikt.24 

In 2020 is het doel om 100% van Nederlandse telers van AGF voor 
Albert Heijn het gebruik van middelen in een speciaal voor ons 

23  Dit sluit aan bij punt 6 van de LNV-visie meetlat 
24 https://nieuws.ah.nl/gebruik-bestrijdingsmiddelen-daalt-in-groente--en-fruitschap-albert-heijn/ 

Lokaal kippenvoer 
De voerketen willen we zo lokaal mogelijk invulling geven met 
een zo laag mogelijke impact. Zo zoeken we ook voor kippen 
naar lokaal en circulair voer. We werken samen met Protix, 
een ontwikkelaar van insecteneiwitten. 

Sla op water 
Samen met groenteleverancier Vezet en slakweker B-four 
Agro oogstten we in januari 2019 de eerste krop sla die op 
water is geteeld. Deze sla kan het hele jaar op eigen bodem 
worden geteeld, zorgt ervoor dat er minder kunstmest in het 
oppervlaktewater terecht komt, heeft een lagere CO2 uitstoot 
en er komt geen enkel gewasbeschermingsmiddel aan te pas. 

http://www.rondeeleieren.nl/rondeel-ei
https://nieuws.ah.nl/gebruik-bestrijdingsmiddelen-daalt-in-groente--en-fruitschap-albert-heijn/


Voedsel verbindt: Albert Heijn Oktober 2019 11 

ontwikkelde online teeltregistratietool te laten registreren. In deze 
tool wordt ook de Milieubelastingspunten (MBP) berekend conform 
de milieu-lat methode van CLM. Vanaf 2020 willen we de MBP 
gebruiken om per gewas de reductiedoelstelling te bepalen. 
 
Ons bodemprogramma heeft daarnaast als doelstelling de 
biodiversiteit van de grasmat en de omliggende gebieden te 
verhogen. We zijn hiermee erg actief met onze groente- en 
fruittelers, maar ook in onze dierlijke ketens is dit een belangrijk 
onderwerp. We werken daarom samen met Naturalis en financieren 
onderzoek naar biodiversiteit. Door krachten en kennis te bundelen, 
kunnen we een mooie bijdrage leveren aan een natuurlijk landschap. 
We vinden het belangrijk om de klanten bij dit onderwerp te 
betrekken en zetten eerder dit jaar insecten in de schijnwerpers met 
een educatieve spaaractie.25 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 https://nieuws.ah.nl/we-mogen-allemaal-wel-wat-liever-zijn-voor-bijen-en-hommels-/ 

Bloeiende akkers 
Samen met kenniscentrum CLM, Natuurmonumenten en 40 
aardappeltelers, onderhouden we de akkerranden met 
kruiden en bloemen. Afgelopen jaar hebben we 20 kilometer 
akkerrand ingezaaid. Zo komen er meer insecten en vogels 
naast de landbouwgrond, wat zorgt voor een goede 
omgeving. 

https://nieuws.ah.nl/we-mogen-allemaal-wel-wat-liever-zijn-voor-bijen-en-hommels-/
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5. Onze aanpak & de kringlooplandbouw     
meetlat 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albert Heijn aanpak naast de LNV-visie meetlat gelegd:  
 

1. Dragen ze bij aan het sluiten van kringlopen, het terugdringen van emissies en het verminderen van verspilling van biomassa 
in het gehele voedselsysteem?  

Zie 4.1. Minder verspilling en 4.2. Minder grondstofverbruik 

 
2. Dragen ze wat betreft visserij bij aan een duurzaam bestandsbeheer zonder schade aan de natuurlijke omgeving?  

Zie Dierenwelzijn bij duurzame vis 
 

3. Versterken ze de sociaaleconomische positie van de agrarisch ondernemer in de keten?  

Zie 3.2. Een sterke positie voor boeren, tuinders en vissers 

 

4. Leveren ze een bijdrage aan de klimaatopgave voor landbouw en landgebruik?  
Zie 3.4. Voedsel wordt geproduceerd met een zo laag mogelijke milieu impact 
 

5. Bevorderen ze de aantrekkelijkheid en vitaliteit van het platteland en dragen ze bij aan een bloeiende regionale economie?  
Zie 3.1. De klant heeft toegang tot en waardering voor gezond, duurzaam en lokaal voedsel 
 

6. Leveren ze winst op voor ecosystemen (water, bodem, lucht), biodiversiteit en de natuurwaarde van het boerenlandschap?  
Zie 4.4. Meer biodiversiteit 
 

7. Is het dierenwelzijn meegewogen?  
Zie 3.3. Dierenwelzijn wordt altijd meegewogen en ligt aan de basis van onze zuivel en vleesproducten 
 

8. Leveren ze een bijdrage aan de erkenning van waarde van voedsel en het versterken van de relatie tussen boer en burger? 
Zie 3.1. De klant heeft toegang tot en waardering voor gezond, duurzaam en lokaal voedsel 
 

9. Versterken ze de positie van Nederland als ontwikkelaar en exporteur van integrale oplossingen voor klimaat slimme en 
ecologisch duurzame voedselsystemen? 
Zie 4.3. Meer innovatie 


