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Alpro viert plantaardige revolutie 
met vernieuwd B Corp-certificaat én 

allergrootste plantaardige cake ter wereld 
 

 
 
 

Op Earth Day 2021 onthult Alpro zijn vernieuwde B Corp-certificaat, net als zijn deelname aan Waste 
Warrior Brands, een initiatief van Too Good To Go om voedselverspilling tegen te gaan. Bovendien 

kondigt Alpro de bouw aan van een hoogst innovatieve waterhergebruikinstallatie op zijn productiesite in 
Wevelgem. Met deze duurzame inspanningen verankert Alpro zijn pioniersrol als hoogst duurzame 

producent van plantaardige voeding, en bouwt het verder aan zijn rotsvaste overtuiging dat een meer 
plantaardig-georiënteerde levensstijl van fundamenteel belang is om onze ecologische voetafdruk te 

verminderen. 
  

Om deze maatschappelijk relevante boodschap de brede weerklank te bezorgen die het verdient, pakt 
Alpro op Earth Day uit met een opvallende takeaway stunt: op 22 april serveert Alpro in Wasbar 

Antwerpen de grootste plantaardige cake ter wereld, die door iedereen afgehaald kan worden via de Too 
Good To Go-app. De opbrengst gaat integraal naar Alpro’s partner Natuurpunt. 

 
 
 

 
De allergrootste plantaardige cake ter wereld 

 

 



 
Alpro bepleit al vier decennia lang de positieve impact van plantaardige voeding op mens en milieu. Van alle 

voedingssoorten heeft plantaardige voeding immers de kleinste impact op CO₂-uitstoot en land- en 
waterverbruik. Alpro is er daarom rotsvast van overtuigd dat meer plantaardig eten een bijzonder effectieve 

manier is om je individuele ecologische voetafdruk te verkleinen. De dagelijkse inspanning om een meer 
plantaardig-georiënteerde levensstijl aan te houden levert zo een substantiële bijdrage aan de planeet. Om dit 
even in perspectief te plaatsen: door je dagelijkse cappuccino een plantaardige twist te geven met een scheut 

amandeldrink, spaar je op een jaar al 14,25 kg CO₂ uit. Dat komt overeen met 6 uur lang filerijden op de 
Antwerpse ring!* 

 
  

* Climate change: which vegan milk is best? - BBC News 
Poore, J. & Nemecek, T. (2019), Reducing foods environmental impacts through producers and consumers. Science 360 (6392) 987-

992, 01 Jun 2018, doi: 10.1126/science.aaq0216. 
Poore & Nemecek (2018), Science. Additional calculations, J. Poore. 

  
 
 

De allergrootste plantaardige cake ter wereld 
 
 

Om deze positieve bijdrage nog groter te kunnen maken, blijft Alpro jaar na jaar doorgedreven inspanningen 
leveren om zijn ecologische voetafdruk verder te reduceren. In 2018 werd de pionier in plantaardige voeding en 
drinks hiervoor reeds beloond met een B Corp-certificaat. Dit is een keurmerk dat de impact van bedrijven op de 

maatschappij en op het klimaat ijkt en vergelijkt, en daarbij een rigoureus verificatieproces hanteert. Vandaag 
wordt Alpro’s B Corp-certificaat niet alleen vernieuwd, maar krijgt het ook een hogere score als blijk van 

erkenning voor de effectieve en ambitieuze duurzaamheidsstrategieën die het merk de afgelopen drie jaar verder 
implementeerde. Hiermee wordt Alpro het hoogst genoteerde B Corp-merk in de Belgische voedingssector. 

  
 
 



 
De allergrootste plantaardige cake ter wereld 

 
 

Alpro’s uiteindelijke streefdoel is het bereiken van een volledig neutrale voetafdruk wat betreft CO₂-uitstoot, 
waterverbruik en afval. Daarom wil het ook de problematiek van voedselverspilling tegengaan. Hiertoe gaat het 
deelnemen aan de Waste Warrior Brands, een coalitie van bedrijven tegen voedselverspilling opgezet door Too 
Good To Go, het bedrijf dat zich sinds 2015 inzet om dit probleem aan te pakken. Too Good To Go draagt net 

zoals Alpro een B Corp-certificaat op zijn revers. 
  

Voedselverspilling is immers een wereldwijd fenomeen dat een aanzienlijke kost voor de planeet, voor de mens 
en voor de economie veroorzaakt: volgens Too Good To Go is verspild voedsel verantwoordelijk voor 8% van de 
wereldwijde CO₂-uitstoot, lijden zo’n 870 miljoen mensen dagelijks aan honger en wordt de oplopende kost van 

voedselverspilling geraamd op €1 biljoen*. Bovendien komt voedselverspilling voor in elk stadium van 
voedselproductie en voedselconsumptie – al vindt in Europa 53% plaats in de consumptiefase.** 

 
Alpro zet zijn schouders onder de Waste Warrior-coalitie van Too Good To Go, met als doel om kennis en 

bewustzijn te verspreiden over deze problematiek bij zowel het brede publiek als bij beleidsmakers en 
voedselproducenten. Om voedselverspilling te vermijden in de consumptiefase, vermeldt Alpro nu al ‘tenminste 

houdbaar tot’ in plaats van ‘te gebruiken tot’ op zijn producten. Samen met Too Good To Go gaan ze verder 
onderzoeken hoe communicatie over houdbaarheidsdata verder verbeterd kan worden om onnodige verspilling 

tegen te gaan. 
 
 
 

* https://toogoodtogo.be/nl-be/movement/knowledge 
** https://www.eufusions.org/phocadownload/Publications/Estimates%20of%20European%20food%20waste%20levels.pdf 

 
 
 



 
 Plantaardige havermout met appel 

 
 

Op het gebied van waterverbruik ziet Alpro ook mogelijkheden om zijn voetafdruk te verminderen, en daarom 
investeert het in een nieuwe, state-of-the-art waterhergebruikinstallatie op zijn productiesite in Wevelgem. Bij de 

productie van elk type voeding is water namelijk onontbeerlijk, maar de laatste tien jaar heeft Alpro zijn 
operationeel waterverbruik al laten dalen met 20% – berekend volgens het aantal liter per kilogram afgewerkt 

product – door het nauwkeurig te monitoren en zo efficiënt mogelijk te organiseren. Het belang hiervan is niet te 
onderschatten: water is een van de belangrijkste natuurlijke grondstoffen, en in het verharde Vlaanderen is 

waterschaarste een reële problematiek. 
  

De nieuwe waterhergebruikinstallatie, die tot stand kwam dankzij de specifieke expertise van de Watergroep, 
wordt de grootste van Vlaanderen. Dankzij een gespecialiseerd zuiveringsproces zet de installatie het afvalwater 
uit het productieproces om tot drinkwater, waarna het hergebruikt wordt in delen van het productieproces waar 

geen voeding aan te pas komt – zoals de reiniging van machines. Dit levert zo’n 720.000 m3 gezuiverd water per 
jaar op, en deze capaciteit kan later uitgebreid worden naar 880.000 m3 per jaar. Alpro kan dankzij dit proces zijn 

watervoetafdruk terugschroeven met 60%.* 
  
 

* https://nl.planet-future.be/water/onze-watervoetafdruk-de-komende-vijf-jaar-met-60-verminderen/ 
  
 
 



 
Cappuccino met een sojatoets 

 
 
 
 

Deze duurzame plannen zetten Alpro’s ambitieuze toekomstvisie voor een betere planeet en een plantaardig-
georiënteerde levensstijl kracht bij. Alpro’s inspanningen om de ecologische voetafdruk van zijn productie te 

verminderen passen immers binnen zijn alomvattende visie dat meer plantaardig eten een uiterst waardevolle 
manier is om je ecologische voetafdruk te verkleinen. Iedereen kan een substantiële bijdrage leveren aan een 

beter klimaat door meer plantaardige voeding in zijn of haar leven te integreren. Zorg dragen voor onze planeet 
hoeft dus helemaal niet zo moeilijk te zijn, volgens de pionier in plantaardige voeding en drinks. 

 
 
 



 
Cappuccino met een vleugje amandel 

 
 
  

Om deze maatschappelijk relevante boodschap de ruchtbaarheid te geven die het verdient, maakt Alpro van de 
gelegenheid van Earth Day gebruik om de grootste plantaardige cake ter wereld – je leest het goed – te serveren 
die op Covid-proof wijze door iedereen afgehaald kan worden via de Too Good To Go-app in Wasbar Antwerpen, 

Graaf Van Egmontstraat 5.  
  

Voor deze plantaardige reuzecake van 495 kg doet het merk beroep op de expertise van Hans D'heer, docent bij 
de befaamde Hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge, en Marieke Wings van Chez Mariette, een gevestigde 

naam in de wereld van plantaardig bakken. Met Ter Groene Poorte heeft Alpro tevens al enkele jaren een goede 
band – wat niet zal verbazen, aangezien deze school zich al enige tijd inzet om zijn leerlingen kennis bij te 
brengen over plantaardig koken, en om hen het belang van de shift naar meer plantaardig bij te brengen. 

  
Via de Too Good To Go-app kan je van 19 tot en met 22 april jouw stukje van deze heerlijke plantaardige 

cake reserveren. Afhalen doe je op het aangegeven tijdsslot op donderdag 22 april. De opbrengst gaat integraal 
naar Alpro’s partner Natuurpunt. 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 



 
Too Good To Go x Alpro 

 

  
 

OVER ALPRO  
 

  
 

Alpro is de Europese pionier in plantaardige voeding sinds meer dan 40 jaar en creëert een breed aanbod van heerlijke 
plantaardige drinks, alternatieven voor yoghurt en room, desserts, margarines en ijs op basis van GMO-vrije soja amandelen, 

hazelnoten, cashew, rijst, haver of kokosnoot. Alpro’s producten zijn bekend onder de merken Alpro en Provamel. Alpro is deel 
van Danone en heeft haar hoofdzetel in Gent (België) en haar drie voornaamste productievestigingen in België, Frankrijk en het 

Verenigd Koninkrijk. Alpro commercialiseert haar producten in Europa en daarbuiten, en draagt bij tot de verdere groei van 
plantaardige voeding. 

  
Sinds 2018 is Alpro B Corp-gecertificeerd vanwege zijn inspanningen om sociale en milieudoelstellingen te combineren met 
economische groei. Alpro gaat nog een stap verder in zijn ambitie met een nieuwe belofte op het gebied van gezondheid en 
duurzaamheid: "Feeding our Future with Plants", gelanceerd in 2020. Met engagementen rondom twee thema's, Gezondheid 

en Planeet, wil Alpro tegen 2025 bijdragen aan een meetbare shift naar meer plantaardige eetgewoonten. 
  

Voor meer informatie, bezoek de website of neem een kijkje op de sociale mediakanalen 
(Instagram, Facebook, LinkedIn of Twitter). 

 
 

 
 

MEER INFO 
 

  
  

Tamara De Mey – tamara@turbulence.be – +32 494 26 34 50 
 

Jasmien De Gussem – jasmien.degussem@alpro.com 
Jolien Schelstraete – jolien.schelstraete@alpro.com 

 
 
 
 
 

 
VRAGEN? tamara@turbulence.be  +32 494 26 34 50  

 


