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innocent opent ’s werelds duurzaamste gezonde drankjesfabriek
in Nederland

Opening eerste eigen fabriek van Europa’s grootste smoothie- en
sapjesmerk belangrijke stap naar volledig CO2 neutraal bedrijf in 2025

Rotterdam, 27 oktober 2021 - Gezonde drankjesproducent innocent opent voor het eerst
sinds het ontstaan van het merk in 1999 een eigen fabriek; de blender. Dat doet het
bedrijf met een sterke duurzaamheidsmissie in Nederland. Na een proefperiode rollen
deze week de eerste sapjes en smoothies van de band in de Rotterdamse haven.
innocent heeft 225 miljoen euro geïnvesteerd om in de CO2 neutrale - en volledig
elektrische - drankjesfabriek te kunnen produceren. de blender is een fabriek waarbij
vanaf de tekentafel tot en met de operatie is nagedacht over duurzaamheid. Door de
combinatie van technieken en de holistische benadering is de blender daadwerkelijk een
fabriek die beter is voor mens, planeet en het bedrijf.  Dit wordt onder meer gerealiseerd
met een vloot van elektrische 50-tons vrachtwagens voor het sappenvervoer, groene
energie en hergebruik van de warmte in de fabriek. De fabriek is niet alleen CO2
neutraal, maar ook duurzaam door sterk verminderd waterverbruik en een alternatief
afvalplan. innocent gebruikt de BREEAM methode om de fabriek op duurzaamheid te
testen.

Slimme manieren om energieverbruik te reduceren
De CO2 neutrale fabriek van innocent is een belangrijke stap om deze doelstelling te behalen.
Er zijn veel slimme manieren bedacht om het energieverbruik in de fabriek te reduceren. De
blender is gebouwd volgens de BREEAM richtlijnen. BREEAM is een bekende methode om de
duurzaamheid van gebouwen te testen, beoordelen en certificeren. Het belangrijkste doel is het
verminderen van de impact die gebouwen op hun omgeving hebben door te kijken naar afval,
water, energie, landgebruik, gezondheid en welzijn. 
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Versneld CO2 neutraal als bedrijf
De blender van innocent is een fabriek waarbij vanaf de tekentafel tot en met de operatie is
nagedacht over duurzaamheid. Door de combinatie van de nieuwste technieken en de
holistische benadering is de blender daadwerkelijk een fabriek die beter is voor mens, planeet
en bedrijf. Naast een duurzame aanpak op logistiek vlak, is ook de duurzaamheid van de
fabriek zelf onder de loep genomen. De warmte uit de fabriek wordt bijvoorbeeld hergebruikt.
Voor de energie die daarnaast nog nodig is, maakt innocent nu nog gebruik van groene energie
van een externe leverancier. In de toekomst moet dit worden gewonnen uit windmolens en
zonnepanelen in eigen beheer. De blender 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. Dat is 20 jaar eerder dan
afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. Echter heeft innocent zelf de ambitie om in 2025
al CO2 neutraal te opereren door middel van compensatieprojecten. Daarin zal het bedrijf de
komende tijd verder investeren, net als in duurzaam beheer & gebruik van de natuur.
 

Slimme manieren om energieverbruik te reduceren
De CO2 neutrale fabriek van innocent is een belangrijke stap om deze doelstelling te behalen.
Er zijn veel slimme manieren bedacht om het energieverbruik in de fabriek te reduceren. De
blender is gebouwd volgens de BREEAM richtlijnen. BREEAM is een bekende methode om de
duurzaamheid van gebouwen te testen, beoordelen en certificeren. Het belangrijkste doel is het
verminderen van de impact die gebouwen op hun omgeving hebben door te kijken naar afval,
water, energie, landgebruik, gezondheid en welzijn. 

- Door warmtepompen slim in te zetten, wordt restwarmte hergebruikt en upcycled. Met energie
die onttrokken wordt om de fabriek te koelen, kan door het upcyclen van die energie aan de
verwarmingsbehoeften van het productieproces in de fabriek voldoen en tegelijkertijd het
kantoor aangenaam verwarmen. Zo verminderen we het totale energieverbruik voor koeling en
verwarming met naar schatting 50%.

- De energie die nog wel nodig is, wordt in de toekomst met zonnepanelen en windmolens
opgewekt. Tot die tijd maakt innocent gebruik van groene energie van een externe leverancier.

- Met de Rotterdamse haven als thuisbasis zullen de ingrediënten en producten een stuk
minder afstand af te leggen, in totaal verkort dit de supply chain met 20%.
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- Om sinaasappelsap van de opslag naar de blender te vervoeren is er een complete vloot aan
100% elektrische 50-ton-vrachtwagens. Hiermee zet innocent de eerste stappen in volledig
duurzaam transport en hoopt het merk ook een duurzaam voorbeeld te geven aan andere
bedrijven.

Reductie waterverbruik
Bovenop alle besparingen in CO2 uitstoot wordt ook het waterverbruik verminderd door een
schoonmaaksysteem dat voornamelijk gebruik maakt van lucht in plaats van water. Hiermee
wordt 75% water bespaart ten opzichte van normale drankjesfabrieken. Overgebleven water
wordt teruggegeven aan het Rotterdamse waternet via het eigen waterreinigingssysteem.
 

Science Base Technology
De emissiereductie van innocent is gebaseerd op de Science Base Technology:
- Verminderen uitstoot in overeenstemming met de klimaatwetenschap

- Doelstelling en commitment voor 2030:

- absolute scope 1 en 2 BKG-emissies met 100% verminderen

- emissies in de waardeketen (scope 3) verminderen met 50% per liter eindproduct

De de-carbonisatie strategie is gericht op CO2-reductie bij alles wat het merk doet. Om sneller
resultaat te boeken zal op de korte termijn geïnvesteerd worden in compensatieprojecten van
hoge kwaliteit. Parallel hieraan wordt gewerkt aan de beste innovaties en mogelijkheden om op
lange termijn de compensatie te verminderen.
 

Inspiratiebron voor anderen
innocent heeft met deze fabriek niet alleen ambities voor zichzelf, maar wil andere bedrijven
inspireren deze aanpak te volgen zodat er wereldwijd steeds meer CO2 neutraal geproduceerd
kan worden. Alles wat er geleerd is van de bouw tot aan de productie, de fouten en successen,
wordt met iedereen, dus ook concurrenten, gedeeld. de blender moet het voorbeeld worden
van een duurzame fabriek.
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