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The 
purpose  

of this section  
is to explain  

ZESPRI’s commitment 
to sustainability;  

what sustainability  
means at ZESPRI. 

Highlight the 
components  

and progress. 

“ZESPRI 
heeft 

wereldwijd 
een 

toonaangevende 
positie in de 
marketing en 

verkoop van kiwi’s 
en is terecht trots op 
haar lovenswaardige 

vooruitgang op het vlak 
van duurzaamheid.”

Lain Jager, 
ZESPRI Chief Executive OfficerChief 

Executive Officer



De ZESPRI methode
ZESPRI kan bogen op jarenlange innovatie en permanente 
verbetering tijdens de hele levenscyclus van haar producten. 
Dit maakt van ZESPRI een erkende leider in het leveren van 
kwaliteitsvolle, gezonde en voedzame kiwi’s aan 
consumenten over de hele wereld.

De kwaliteit van onze boomgaarden, onze efficiënte en gesofisticeerde supply 
chain en de vaardigheden en toewijding van onze mensen dragen stuk voor stuk 
bij tot ons kwaliteitsmerk.

ZESPRI engageert zich sterk op het vlak van R&D in het kader van nieuwe 
technologie om de manier van werken doorheen onze geïntegreerde supply 
chain – het ZESPRI® systeem – verder te verbeteren.

We werken samen met gerenommeerde onderzoeksinstellingen en partners 
om onze milieu-impact te begrijpen en te verbeteren. Daarnaast is er een 
sectoroverkoepelend en functieoverschrijdend team dat de haalbaarheid van 
nieuwe duurzaamheidinitiatieven evalueert en de implementatie van deze 
initiatieven ondersteunt.

ZESPRI stelt alles in het werk om te bouwen aan een betere, gezondere toekomst.

Duurzaamheidvooruitgang van ZESPRI tot 2011 
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ZESPRI gaf wereldwijd het goede voorbeeld binnen de tuinbouwsector. Samen 
met het Nieuw-Zeelandse Ministerie van Land- en Bosbouw bepaalde ZESPRI 
de CO2-voetafdruk van de hele levenscyclus van de Nieuw-Zeelandse kiwi’s.De 
studie identificeert het patroon van de emissies tijdens de hele levenscyclus – 
van de boomgaard tot de consumptie op de markt. Op basis hiervan wordt de 
prioriteit bepaald van initiatieven om zo de emissies te verminderen. 

Beheer van 
CO2- en  
broeikasgasemissies

De studie reikt een basis aan voor 
onderzoeksinvesteringen om nieuwe kennis 
en tools te ontwikkelen. Vertrekkende van 
deze basis kunnen we onze activiteiten 
aanpassen, de emissies doen afnemen en 
uiteindelijk een positieve vermindering van 
de milieu-impact bevorderen.

ZESPRI maakte gebruik van wereld-
wijde ‘best practices’ en paste de 
PAS 20/50-methodologie toe om de  
CO2-voetafdruk te bepalen van de volledige 
levenscyclus van elk van onze producten: 
ZESPRI® GREEN, GOLD en ORGANIC 
kiwi’s.

De vraag van de consument naar gezonde 
en voedzame producten, zoals kiwi’s van 
topkwaliteit, blijft wereldwijd toenemen. 
ZESPRI stelt alles in het werk om in te spelen 
op deze toenemende vraag. Tegelijkertijd 
gebruikt ZESPRI de ‘best practice’ 
productie- en supply chain-systemen om 
milieuvriendelijk te zijn.

CO2-EMISSIES VOOR DE BELANgRIJkStE fASEN IN 
DE LEVENSCyCLuS VAN EEN ZESPRI® kIWI:

Status/Acties 2011:
 Aanvaarding van ZESPRI’s methodologie om de CO2-voetafdruk te bepalen als internationale 
productregel voor levenscyclusmetingen met betrekking tot kiwi’s.

 Ontwikkeling van IT-systemen om veranderingen op het vlak van de CO2-/broeikasgasvoetafdruk van 
onze producten te registeren en op te volgen.

 Permanent onderzoek voor de identificatie en de prioriteitbepaling van initiatieven om de emissies 
tijdens de hele levenscyclus van het product te verminderen.



Beheer van 
CO2- en  
broeikasgasemissies

“Duur-
zaamheid 

is een passie 
– het doel is 

alles in betere staat 
achter te laten voor de 

toekomstige generaties, 
waaronder onze kinderen 

en kleinkinderen.“
graham Dyer,  

ZESPRI® kiwiteler  
BayPark Orchard,  

tauranga 



ZESPRI

De ZESPRI® telers Graham en Mavis 
Dyer passen perfect in het plaatje van de 
duurzaamheidcultuur. Ze streven ernaar 
de meest kwaliteitsvolle kiwi’s met de 
beste smaak te produceren.

Als hoofdwinnaars van de ‘2011 Bay 
of Plenty Ballance Farm Environment 
Awards’ werden Graham en Mavis 
onlangs als leiders binnen een aantal 
sectoren in de bloemetjes gezet voor 
hun passie en hun engagement voor 
duurzaamheid.

Graham en Mavis Dyer hebben een 
boomgaard van 12,5 hectare. Samen 
met hun zonen Gavin, Colin en Stephen 
kweken ze 37 hectare ZESPRI® GREEN en 
GOLD kiwi’s, evenals toekomstige nieuwe 
ZESPRI variëteiten.

BayPark Orchard is hoger gelegen dan de 
meeste Nieuw-Zeelandse boomgaarden. 
Het houdt dan ook enkele uitdagingen in, 
zoals dubbel zoveel regen per jaar en een 
lager aantal uren zonneschijn.

In de boomgaard ligt een vijver die 
aangesloten is op een hydro-elektrische 

installatie die kwaliteitsvol hernieuwbaar 
water biedt voor vorstbescherming en 
voor de irrigatie van jonge planten.

Rond het meer en op verschillende 
plaatsen op hun domein hebben de Dyers 
uitgebreide beplantingen van inheemse 
en exotische plantensoorten die ze al 
decennialang verzorgen.

De boomgaarden worden beheerd 
volgens een sterke duurzaamheidfilosofie. 
De natuurlijke aanwezigheid van vogels 
en een bloeiende biodiversiteit beperken 
de gewasbescherming en het gebruik van 
meststoffen. De focus op innovatie en de 
inzet om de teelttechnieken te verbeteren, 
leverden een uitstekende fruitkwaliteit 
en optimale rendement op – wat de 
financiële duurzaamheid verzekert.

De Dyers geven duidelijk blijk van 
hun engagement voor biodiversiteit en 
milieubehoud. Zo stelden ze een collectie 
Agathis (Kauribomen) van internationaal 
niveau samen en steunen ze actief de 
aanleg van een openbaar Kauribos 
waarvan de hele gemeenschap kan 
genieten.

De telers van ZESPRI® kiwi’s spitsen zich helemaal toe op de 
productie van kwaliteitsvolle kiwi’s en beschermen 
tegelijkertijd de boomgaarden. Elke teler voldoet aan global 
gAP en er werd een strikte milieustructuur uitgebouwd. 
ZESPRI voert onderzoek naar ‘best practice’ kweektechnieken, 
terwijl veel telers hun eigen milieuvriendelijke methoden 
uitwerken en toepassen om hun boomgaarden te 
optimaliseren en te beschermen.

Duurzame focus 



Status/Acties 2011:
 Minimaal gebruik van meststoffen 
dankzij nieuwe optimaliseringtools 
en het intensievere gebruik van 
natuurlijk afgeleide compost en 
voedingsproducten.

 Geringer gebruik van producten voor 
gewasbescherming, met zachtere, 
meer geavanceerde producten die 
biologische beheersing ondersteunen.

 Grootschalige opleiding voor telers 
rond ‘best practice’ teelttechnieken.

 
 

8 % 
van de 

kiwiboom-
gaarden 

is gelegen 
in beschermde 

natuurgebieden, wat 
het potentieel voor 

biodiversiteit en CO2-
opslag ondersteunt.

(ARgOS, 2010)



ZESPRI 
Waterbeheer

 
 
 
 
 

“Het 
gebruik van 

hernieuwbare 
watervoorraden en 
de instandhouding 

van de waterkwaliteit 
zijn cruciaal voor onze 
duurzame productie.”

graham Dyer,  
ZESPRI® kiwiteler 

BayPark Orchard, tauranga



Overheden en milieuagentschappen (ngo’s) willen net als bepaalde 
distributeurs meer weten over het virtuele waterbeheer met betrekking tot 
consumentenproducten.

Watervoetafdruk van ZESPRI 

Het onderzoek naar de watervoetafdruk 
staat nog in zijn kinderschoenen.

De studie bezorgt ZESPRI meer inzicht 
in haar productie- en supply chain-
systemen en levert tegelijkertijd een 
bijdrage aan de algemene kennis over 
het watergebruik.

De studie werd gevoerd door 
Landcare Research, Plant & Food 
Research Limited en AgriLink en werd 
gefinancierd door ZESPRI en het 
Ministerie van Land- en Bosbouw.

De lange wortels van de kiwiplanten 
zijn uitermate geschikt om op 
natuurlijke wijze water op te halen. Het 
opgehaalde water wordt voornamelijk 
gebruikt voor de irrigatie van jongere 
planten en voor vorstbescherming.

Steeds meer telers opteren voor aparte 
wateropslag om tegemoet te komen 
aan hun noden en tegelijkertijd de 
druk op de natuurlijke hulpbronnen te 
verminderen. 

Dit onderzoek wordt gevoerd door Landcare Research en wordt gefinancierd door het Sustainable Farming Fund  
van het Ministerie van Land- en Bosbouw.

Status/Acties 2011:
 In Nieuw-Zeeland worden ZESPRI® kiwi’s geteeld met water dat 100 % afkomstig is van natuurlijke 
bronnen, met inbegrip van regenwater- en ondergrondse waterlagen.

 ‘Blauw’ water, gebruikt voor irrigatie en vorstbescherming, is goed voor slechts 5 % van de totale 
watervoetafdruk.

 ‘Grijs’ water werd beperkt tot het minimum door gewasbescherming en het gebruik van meststoffen 
te verminderen.

 Er wordt onderzoek verricht om de ‘best practice’ voor watergebruik te definiëren en zo het 
watergebruik verder te optimaliseren en toekomstige beslissingen voor nieuwe aanplantingen te 
ondersteunen.

Blauw 5%
Grijs 10%

Groen 85%

COMPONENtEN VAN DE  
WAtERVOEtAfDRuk VAN ZESPRI 

In het kader van het onderzoek worden de drie 
beschikbare watertypes geëvalueerd: 

 ‘Groen’ water – regenwater dat de bodem natuurlijk 
aanvult voor de plantengroei. 

 ‘Blauw’ water – hernieuwbaar oppervlakte- of 
grondwater dat energie vereist om opgehaald en 
gebruikt te worden.

 ‘Grijs’ water – het water dat vereist is om eventuele 
onzuiverheden uit de bodem te verdunnen tot water 
dat voldoet aan de standaard van drinkwater.

BOUWEN AAN EEN BETERE, GEZONDERE TOEKOMST
DE ZESPRI MANIER 
VOOR HET LEVEN



ZESPRI 
Bodemkoolstof

 
“Kiwiplanten 

absorberen actief 
CO2 dat opgeslagen 
wordt in de bodem.“

Dr. Hasinur Rahman,
Bodemwetenschapper,  

Plus group

Voordelen van 
koolstofrijke bodems

 Vruchtbaardere en 
productievere bodem.

 Betere capaciteit om 
voedingsstoffen vast te 
houden en minder risico op 
uitloging van de bodem.

 Betere waterretentie.
 Eliminatie van 
broeikasgasemissies.

 groter aanpassingsvermogen 
aan klimaatveranderingen.

 garandeert de productie van 
gezonde en voedzame 
voedingsmiddelen. 



koolstofopslag in de bodems dankzij kiwi’s

Status/Acties 2011:
 Kiwiplanten slaan actief 
bodemkoolstof op in een tempo 
van 3 ton CO2-equivalenten 
per hectare per jaar, terwijl de 
bodemkoolstofniveaus van veel 
andere gewassen afnemen.

 Een bodem die rijk is aan koolstof is 
zeer bevorderlijk voor de gezondheid 
en de productiviteit van de planten.

 De belangrijkste Carbon 
Disclosure Project ondernemingen 
beogen een ‘best practice’ CO2-
emissievermindering met 3,9 % 
per jaar. Bijna de helft van deze 
CO2-emissievermindering zou 
gecompenseerd kunnen worden 
door de opslag van bodemkoolstof.

 In een volgende fase zullen 
we begrijpen welke invloed 
veranderingen van de 
teelttechnieken kunnen hebben op 
de bodemkoolstof.

Kiwiplanten zijn nogal uniek met hun wijdvertakte 
wortelsystemen die tot meer dan 9 meter onder de 
grond op zoek gaan naar water en voedingsstoffen. 
Tijdens hun seizoensgebonden groeicyclus nemen 
de wortels continu organisch materiaal mee diep in 
de bodem. Aardwormen, die zeer actief zijn in deze 
bodem, ondersteunen het proces waarbij koolstof wordt 
opgeslagen.

De 3-jarenstudie werd gefinancierd door het Sustainable 
Farming Fund van het Ministerie van Land- en Bosbouw 
en werd uitgevoerd door Plus Group en Plant & Food 
Research Limited.

Het project heeft tot doel de methodologieën te 
ontwikkelen om de volgende vragen te beantwoorden: 

 Hoe meten we koolstof in de bodem?

 Welke ecologische en economische voordelen biedt 
een maximale koolstofopslag?

 Welke ‘best practices’ kunnen telers toepassen om 
bodemkoolstof economisch en ecologisch te beheren?

De studie omvatte tot nu toe 40 kiwiboomgaarden, 
gaande van nieuwe boomgaarden tot sites die meer dan 
30 jaar oud zijn. Vroegere studies spitsten zich toe op 
de bovenste 300 millimeter van de bodem. Deze studie 
omvat echter een uitgebreide analyse tot dieptes van maar 
liefst 9 meter.

De bodem is een belangrijke hulpbron om koolstofemissies uit de 
atmosfeer te verwijderen en op te slaan. ZESPRI investeert dan ook in een 
grootschalige 3-jarenstudie om meer inzicht te krijgen in de koolstofopslag 
in onze 13.500 hectaren kiwibodems.

BOUWEN AAN EEN BETERE, GEZONDERE TOEKOMST
DE ZESPRI MANIER 
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ZESPRI 
Verpakkings-  
en koelmagazijn

“De implementatie 
van nieuwe 

technologieën om het 
fruitrendement constant 
te optimaliseren en de 
ecologische voetafdruk 
van opslagverliezen te 
minimaliseren, is een 
kernfocus voor 2011.”

Dr David tanner, 
general Manager Quality  

and Innovation,  
ZESPRI  



Andere duurzaamheidinitiatieven op het vlak van verpakking en koeling:
 Aankoop van 100 % hernieuwbare energie voor ZESPRI’s verpakkings- en koelcentrum in Zeebrugge, 
België.

 Implementatie van ‘best practice’ efficiëntiesystemen in de koelmagazijnen.

 Kiwiafval wordt steeds meer gebruikt voor verwerkingsinitiatieven, voor onderzoek naar biobrandstof, 
als grondstof voor bioplastic en voor vermicompostering.

Vooruitgang in 2011 op het vlak van 
milieuvriendelijke verpakking:

 Fruitlabels van de volgende generatie.

 ZESPRI is een pionier in de zoektocht naar nieuwe 
materialen voor fruitlabels die natuurlijk afgebroken 
worden als de fruitschil wordt weggegooid. Ondanks 
aanzienlijke technologische uitdagingen werd verdere 
vooruitgang geboekt op het vlak van composteerbare 
materialen. In 2011 volgen tests om de prestaties van 
de labels tijdens de hele duur van de supply chain te 
verzekeren.

 Biohybride™ plastic polyliners.

 Er wordt onderzoek verricht naar alternatieve bioplastic 
materialen ter vervanging van de polyethyleen (PE) plastic 
zakken die de kiwi’s beschermen en de hydratering in de 
verpakkingen van ZESPRI® kiwi’s verminderen. Dit nieuwe 
verpakkingsmateriaal is in grote mate hernieuwbaar. 
Het kan de broeikasgasemissies met maar liefst 6,6 % 
verminderen zonder afbreuk te doen aan de essentiële 
functie om de fruitkwaliteit te beschermen.

 Bioplastic pocket packs.

 Pocket packs beschermen fruit dat getransporteerd wordt 
in verpakkingen met verschillende lagen. Er worden 
tests gedaan met hernieuwbaar bioplastic dat de CO2-
voetafdruk aanzienlijk zou kunnen verminderen.

fruit met een beter 
kwaliteitsrendement

Het rendement van het ZESPRI 
fruit is een cruciaal onderdeel van 
ons kwaliteitsmerk en we voeren 
een meervoudige strategie om het 
fruitrendement verder te verbeteren en 
om de kosten te drukken die gepaard 
gaan met fruitverlies.

Initiatieven om het fruitrendement te 
verbeteren:

 Commerciële test van ‘Whole of 
chain’ temperatuurcontrole op basis 
van X-Sense en RFID-technologie 
(radiofrequentie-identificatie).

 Implementatie van lean-
productieconcepten die nu al 
succesvol zijn in verschillende 
installaties.

 Kwaliteitsgerichte informatiesystemen 
om het voorraadbeheer te 
verbeteren.

 Tests van materialen voor verpakking 
onder gewijzigde atmosfeer.

De supply chain voor de verpakking van ZESPRI® kiwi’s is sterk geïntegreerd en 
toegespitst op een betere efficiëntie en een optimaal rendement van de 
verpakkings-, koel- en leveringslogistiek om fruit van uitstekende kwaliteit te 
leveren aan onze consumenten. 
Onze verpakking is 100 % recycleerbaar en speciaal ontwikkeld om het 
fruitrendement te beschermen en te verbeteren. Daarnaast lopen er 
verschillende onderzoeksprojecten om nieuwe milieuvriendelijke opties te 
bieden voor de toekomst.

BOUWEN AAN EEN BETERE, GEZONDERE TOEKOMST
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ZESPRI
Supply Chain



ZESPRI gebruikt uiterst efficiënt rechtstreeks transport om consumenten over de 
hele wereld te bereiken. Het transport levert de grootste bijdrage aan de 
CO2-uitstoot van de supply chain van ZESPRI® en biedt het meest mogelijkheden 
voor emissieverminderingen.

uiterst efficiënt rechtstreeks transport 
Bulktransport in koelschepen is 27 % koolstofefficiënter 
dan transport in containers. In geval van onshore logistiek 
is transport in koelschepen 36 % koolstofefficiënter1.

Binnen onze hele wereldwijde supply chain wordt voor 
70 % van ons transport gebruik gemaakt van gecharterde 
koelschepen voor bulktransport. Voor de resterende 30 % 
wordt een beroep gedaan op containerschepen. Onze 
Europese business wordt integraal rechtstreeks bevoorraad 
via strategische centra in het noorden en het zuiden van 
Europa, via efficiënt rechtstreeks transport in koelschepen.

Om de schaalvoordelen verder te maximaliseren, wordt de 
ruimte op het dek steeds meer gevuld met containers om 
de efficiëntie van elke reis verder te verhogen, terwijl de 
verpakkingsinnovaties van ZESPRI ook gericht zijn op een 
optimale benutting van de scheepsruimte.  

Optimale vaartuigsnelheid 
De transportpartners van ZESPRI maken gebruik van ‘slow 
steaming’, een techniek waarbij de snelheid van het schip 
vertraagd wordt om de emissies en het brandstofgebruik 
te beperken tot het minimum. Een vertraging van de 
vaartuigsnelheid met 10 % resulteert in 17 % minder 
brandstofverbruik en CO2-emissies. 

Analyse van de logistiek in 2011 
In haar streven naar continue verbetering verricht ZESPRI momenteel een volledige analyse van de 
logistieke systemen binnen haar supply chain – vanaf het koelmagazijn tot bij de klant. De activiteiten van 
ZESPRI blijven groeien en creëren opportuniteiten om de structuur en de efficiëntie van onze logistieke 
systemen te verbeteren en de emissies te verminderen.

1 Studie besteld door de 360 Quality Association en gevoerd door de Agribusiness & Economics Research Unit van Lincoln.
2 De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en het International Transport Forum wijzen op de globale potentiële  
CO2-emissieverlagingen dankzij een nieuw vaartuigontwerp.

Andere transportinitiatieven: 
 ZESPRI® kiwi’s worden steeds vaker 
getransporteerd in grotere en 
efficiëntere vaartuigen.

 Initiatieven op het vlak van 
een nieuw vaartuigontwerp 
kunnen dankzij de beschikbare 
technologieën de globale CO2-
emissies verlagen met 5 tot 30 
%. Tegen 20202 zullen ze de 
kaap van 40 % overschrijden 
door de combinatie van een 
geoptimaliseerd ontwerp en een 
optimale exploitatie.

 Er worden moderne motoren 
ontworpen en getest met 
gewijzigde brandstoffen en 
biobrandstoffen om de emissies te 
verlagen.

 Ook de optimalisering van de 
koeltechnologie en de wijzigingen 
aan de koelmiddelen hebben een 
positieve impact.

BOUWEN AAN EEN BETERE, GEZONDERE TOEKOMST
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BOUWEN AAN EEN BETERE, GEZONDERE TOEKOMST 
ZESPRI stelt alles in het werk om haar impact op het milieu te begrijpen en om 
nieuwe tools en technologie te ontwikkelen om haar activiteiten positief te 
veranderen.

De kwaliteit van onze boomgaarden, onze efficiënte en gesofisticeerde supply 
chain en de vaardigheden en toewijding van onze mensen dragen stuk voor 
stuk bij tot ons kwaliteitsmerk.

Wij kunnen bogen op een sterke traditie van duurzame productie. Dankzij 
onze cultuur van innovatie en permanente verbetering zijn we bovendien 
uitstekend geplaatst om kiwi’s van de beste kwaliteit te blijven verkopen en 
tegelijkertijd de boomgaarden te beschermen voor toekomstige generaties. 


