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De eerste innocent smoothies en sapjes rollen van de band op
Rotterdamse Food Hub

Rotterdam, 27 oktober 2021 - Gezonde drankjesproducent innocent opent voor het eerst
sinds haar ontstaan in 1999 een eigen fabriek; de blender. Daarmee opent innocent
bovendien als eerste bedrijf haar deuren op de Rotterdamse Food Hub. Na een
proefperiode rollen deze week de eerste sapjes en smoothies van de band. De productie
heeft een totale capaciteit tot 300 miljoen liter op jaarbasis voor heel Europa. Er is
gekozen voor de Rotterdamse haven als vestigingsplaats, omdat de producten en
ingrediënten hierdoor veel minder afstand hoeven afleggen. De blender is een volledig
CO2 neutrale elektrische drankjesfabriek, waarin alles in het teken staat van
duurzaamheid. De gloednieuwe fabriek creëert meer werkgelegenheid voor Rotterdam
en haar omgeving met ruim 200 nieuwe arbeidsplaatsen. 

De Rotterdamse haven was voor innocent de beste keuze, omdat die ervoor zorgt dat de
afstanden voor aanlevering van grondstoffen en de distributie van de smoothies en sapjes veel
minder groot zijn dan elders. Het verkort de supply chain met 20%. Het Havenbedrijf Rotterdam
wil met de realisatie van de Food Hub (60 hectare) haar positie als grootste West-Europese
doorvoerhaven voor producten in de land- en tuinbouwsector verder uitbreiden. innocent is het
eerste voedingsbedrijf dat zich vestigt op de Rotterdamse Food Hub. Komend voorjaar zullen
er meer bedrijven volgen.

Versneld CO2 neutraal
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De duurzaamheidsambitie van innocent wordt gerealiseerd door het winnen van energie uit
windmolens en zonnepanelen. Ook wordt de warmte uit de fabriek hergebruikt. De blender is
niet alleen CO2 neutraal, maar ook duurzaam doordat er significant minder water wordt
verbruikt en afval wordt geproduceerd. Als onderdeel van de samenwerking tussen de 500 B
Corps die dezelfde duurzame ambitie hebben, is in 2019 toegezegd om in 2030 volledig CO2
neutraal te zijn, 20 jaar eerder dan is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. Echter
heeft innocent zelf de ambitie om in 2025 al CO2 neutraal te opereren door middel van
compensatieprojecten. Om volledig CO2 neutraal te kunnen opereren, is innocent een
belangrijke samenwerking aangegaan met het Rotterdamse Zero Emission Transportbedrijf
BREYTNER en joint venture partner HN Post & Zonen. Zij leveren een complete vloot aan
elektrische 50-tons vrachtwagens voor het tankvervoer van het sinaasappelsap. Met deze stap
legt innocent de basis voor volledig zero-emissie transport in de toekomst. Daarnaast hoopt de
smoothie- en sappenproducent ook andere bedrijven te inspireren om transport op een
duurzame, emissievrije manier invulling te geven.  

200 extra banen in Rotterdam
De drankjesproducent wil met de opening van de blender niet alleen beter zijn voor de planeet,
maar ook voor haar werknemers. ‘‘We willen het stigma over werken in een fabriek veranderen.

Werken in een fabriek wordt vaak als ongezond beschouwd, maar de blender wordt de eerste

WELL gecertificeerde fabriek ter wereld. Dit betekent dat er een hoge standaard is voor de

werkomgeving. Denk daarbij aan veel daglicht, schone lucht, gezonde voeding, een gym,

goede klimaatbeheersing en ook de mogelijkheid om je even terug te kunnen trekken naar een

rustige plek wanneer je dat nodig hebt’’, vertelt Marieke Been, People Lead voor de fabriek bij
innocent. De blender zorgt met meer dan 200 nieuwe arbeidsplaatsen voor extra
werkgelegenheid in Rotterdam en omgeving.
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