
TIP 
 

Foto invoegen 

• Klik op het grijze vlak. 

• Verwijder het grijze 

vlak met Delete. 

• Klik op het afbeeldings-

pictogram 

• Selecteer de foto. 

• Klik met de rechter-

muisknop op de foto. 

• Kies Naar achtergrond. 

 

Op dezelfde wijze kunt u 

ook een ingevoegde foto 

vervangen. 

 

Kopieer deze dia als u 

de dia vaker wilt 

gebruiken! 

We verminderen CO2-uitstoot en 

verbeteren processen en 

verpakkingen. We reduceren 

energieverbruik, brandstof, 

verpakkingsmateriaal en afval. We 

werken met verantwoorde materialen 

en energiebronnen, minimaliseren 

kilometers en verwaarden 

reststromen. 

Duurzame  
keten 
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Op dezelfde wijze kunt u 

ook een ingevoegde foto 

vervangen. 

 

Kopieer deze dia als u 

de dia vaker wilt 

gebruiken! 

• Alle transport over de weg door 

transportonderneming Dijco.  

 

• Besparing kilometers en brandstof door sterke focus 

op de optimale beladingsgraad van vrachtwagens.  

 

• Ook investeringen gedaan in nieuwe, 

milieuvriendelijke vrachtwagens.  

 

• De energie die vrijkomt bij het rijden wordt 

hergebruikt, bijvoorbeeld voor koeling van de 

aanhanger.  

 

Optimaal beladen en een 
milieuvriendelijk 
vrachtwagenpark 

Duurzame keten 



TIP 
 

Foto invoegen 

• Klik op het grijze vlak. 

• Verwijder het grijze 

vlak met Delete. 

• Klik op het afbeeldings-

pictogram 

• Selecteer de foto. 

• Klik met de rechter-

muisknop op de foto. 

• Kies Naar achtergrond. 

 

Op dezelfde wijze kunt u 

ook een ingevoegde foto 

vervangen. 

 

Kopieer deze dia als u 

de dia vaker wilt 

gebruiken! 

• Investeren in duurzame, hernieuwbare energie.  

 

• Op onze distributiecentra liggen grote aantallen 

zonnepanelen (11.000 in 2019) die de energie 

opwekken voor technische installaties, reachtrucks, 

en koeling.    

Duurzame energie 
Duurzame keten 



TIP 
 

Foto invoegen 

• Klik op het grijze vlak. 

• Verwijder het grijze 

vlak met Delete. 

• Klik op het afbeeldings-

pictogram 

• Selecteer de foto. 

• Klik met de rechter-

muisknop op de foto. 

• Kies Naar achtergrond. 

 

Op dezelfde wijze kunt u 

ook een ingevoegde foto 

vervangen. 

 

Kopieer deze dia als u 

de dia vaker wilt 

gebruiken! 

• Verpakkingen kleiner, lichter en gemaakt van 

grondstoffen met een lage milieubelasting.  

 

• Introductie van de hersluitbare topseal verpakking 

voor zachtfruit. Deze verpakking met minder plastic 

is aantrekkelijker voor consumenten en beter voor 

het milieu.  

 

• Goede consumentenvoorlichting over 

verpakkingsmaterialen en afvalverwerking, samen 

met klanten.  

Duurzame verpakkingen 
Duurzame keten 



TIP 
 

Foto invoegen 

• Klik op het grijze vlak. 

• Verwijder het grijze 

vlak met Delete. 

• Klik op het afbeeldings-

pictogram 

• Selecteer de foto. 

• Klik met de rechter-

muisknop op de foto. 

• Kies Naar achtergrond. 

 

Op dezelfde wijze kunt u 

ook een ingevoegde foto 

vervangen. 

 

Kopieer deze dia als u 

de dia vaker wilt 

gebruiken! 

• Minimaliseren reststromen door optimalisatie de 

aanlevering, ons voorraadbeheer en verkopen 

gericht.  

 

• Onverkochte voorraden naar outlet klanten en de 

voedselbank.  

 

• Wat overblijft wordt verwerkt door recycling bedrijf 

Milgro, waar onze reststromen een bron worden voor 

nieuwe producten of processen. Hierin ook 

aansluiting op initiatieven zoals de 

Verspillingsfabriek en Instock restaurants.     

Reststromen 
Duurzame keten 


