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“Duurzaam werken is 
economisch de meest 
interessante manier, daar 
zijn we van overtuigd!”

Voorwoord

Duurzaamheid zit in het DNA van de 
groep Warnez.
Wij zijn actief rond aardappelen, een 
natuurproduct. Wij weten als geen ander 
hoe ingenieus de natuur in elkaar zit en 
hoe gevoelig ze is voor ingrepen die haar 
evenwicht verstoren.

Begin de jaren zestig werden nieuwe 
‘wondermiddelen’ ontdekt en 
ongebreideld toegepast. Denken we 
maar aan de opkomst van de eerste 
fytoproducten (DDT) en meststoffen. Pas 
aan het einde van het millenium is het 
besef voldoende doorgedrongen in de 
landbouwsector dat we dit te overvloedig 
hebben toegepast. Met alle gevolgen 
vandien voor de planeet, de gezondheid 
van mens en natuur en de kwaliteit van 
ons voedsel.

Door de opwarming van de aarde krijgen 
we een weerstype dat meer extremen 
vertoont. De totale hoeveelheid regen 
per jaar blijft ongeveer gelijk, maar ze 
valt meer en meer in de vorm van zware 
onweders die veel schade toebrengen. 
Ook de temperaturen vertonen meer 
extreme pieken bij een licht stijgende 
gemiddelde temperatuur. Dit beïnvloedt 
de opbrengst en kwaliteit van de 

aardappeloogst. Met als gevolg een 
grotere prijsvolatiliteit en een veel groter 
ondernemersrisico.

Reeds vele jaren nemen we deel aan 
het Charter duurzaam ondernemen 
van de Provincie West-Vlaanderen. Dit 
onderstreept het belang dat we met 
ons bedrijf hechten aan duurzaamheid. 
In 2014 konden we niet deelnemen 
omdat 2014 voor Warnez een 
transitiejaar is: zowat het ganse bedrijf 
wordt heruitgevonden (nieuwbouw, 
optimalisatie procesflows, centralisatie 
activiteiten). Eens dit gerealiseerd is 
hopen we terug aan te knopen met deze 
jaarlijkse traditie.

Ook de consumenten van ons product 
en daardoor ook onze klant (de retail) 
zijn ernstig begaan met duurzaamheid. 
Duurzaamheid is zoveel meer dan een 
modewoord. Duurzaamheid is zoveel 
meer dan ‘economische besparing’.

Hierdoor vormt duurzaamheid voor 
onze medewerkers een mindset. Alle 
geledingen van ons bedrijf moeten 
daarvan doordrongen zijn.

Filip en Jan Warnez
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Over het 
duurzaamheidsverslag

WAAROM DIT 
DUURZAAMHEIDSVERSLAG?

Dit duurzaamheidsverslag geeft 
Warnez een duidelijk kader om aan 
duurzaamheid te werken en over 
duurzaamheid te communiceren. Het 
laat ons toe om geplande of genomen 
acties geïntegreerd te beoordelen over 
verschillende duurzaamheidsthema’s 
heen. 

BELANG VAN DUURZAAMHEID 
VOOR WARNEZ?

In ons bedrijf moeten we vaak keuzes 
maken op vlak van: 
• variëteiten en hun culinaire 

eigenschappen
• teelt en bewaring
• kwaliteitssystemen (GLOBALGAP, 

HACCP, BRC, GMP,...)
• verpakkingen
• efficiënte productieflow

We zorgen ervoor dat al deze keuzes 
en projecten :

• efficiënt,  veilig en ethisch verantwoord 
beheerd worden

• een zo laag mogelijke milieu-impact 
hebben

• gebeuren volgens de geldende 
voedselveiligheidsnormen

.
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Over Warnez

Het familiebedrijf Warnez verpakt reeds 
sedert 1951 verse aardappelen en heeft 
z’n groei altijd kunnen bewerkstelligen 
door strategische partners en telers  
bij elkaar te brengen in een verticale 
keten. Vandaag wordt de aardappel 
in alle mogelijke verse vormen 
aangeboden, gaande van basisproduct 
tot zeer speciale aardappelsoorten 
in kleinverpakking.  Dit alles gaat 
hoofdzakelijk naar de Belgische retail 
en foodservice. Via het schilbedrijf 
Pomfresh worden ook geschilde 
aardappelproducten aangeboden. 

Het ‘denken in mogelijkheden’ en 
de enorme know how op het vlak 
van marktanalyse, smaaktypes en 
variëteiten zorgen er voor dat we met 
veel gedrevenheid à la carte-concepten 
uitwerken voor onze klanten, dit alles 
in functie van hun strategie. Daarnaast 
zoeken we steeds het beste wat België 
te bieden heeft, en zorgen we ervoor dat 
de eindklant een authentiek Belgisch 

smaakfeest op tafel kan brengen. Dit is 
uiteindelijk waar het om draait.

Warnez/Agripom is gericht op het 
tafelaardappelsegment: 2 tot 25 kg in 
verscheidene soorten verpakkingen 
en variëteiten. Daarnaast worden ook 
noviteiten uitgeprobeerd op vraag 
van de klant en in functie van de 
behoeften op de markt. De spin-off 
richt zich op specialiteiten en specifieke 
kleinverpakkingen vanaf 300g.

“Specialist in het 
telen, wassen, 
uitlezen en 
verpakken van 
aardappelen voor 
de versmarkt.”

MOEDERBEDRIJF 
Marialoopsesteenweg 2L, 

Tielt

SPIN-OFF
TenHove straat 15

 Tielt

BEWAARLOODSEN
Ruiseledesteenweg 35

 Tielt

BEWAARLOODSEN
Bedevaartstraat 82

 Tielt
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LID VAN:
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Actief lid van Belgapom: 
• werkgroep rond kwaliteit
• werkgroep teelt:

• Ipot-project (drones)
• Alternaria
• residu-arme kiemremming
• ...

Actief lid van Europatat 
• acrylamide
• foodwaste
• gezondheidsaspecten en 

voedingswaarde

Actief lid van PCA: 
Waarschuwingsberichten en 
adviezen

Promotie rond de gezondheids- en 
smaakaspecten van de aardappel

Erkende beroepsvereniging voor 
de Belgische aardappelhandel 

en -verwerking

European Patato
 Trade Association

Interprovinciaal Proefcentrum 
Aardappelen

Vlaams Centrum voor Agro- en 
Visserijmarketing



Duurzaamheid staat ingeschreven in het 
familiecharter van de groep. Het charter 
omvat onze waarden en hoe we die 
realiseren en bewaken.

Afbakening van het duurzaamheidsverslag
Dit duurzaamheidsverslag gaat over 
Warnez NV (handel) , Agripom bvba (pro-
ductie en teelt) en TAT bvba (transport), 
hierna benoemd onder de naam Warnez. 
De maatschappelijke zetel is gelegen in 
Tielt, Marialoopsesteenweg 2L, We rap-
porteren over de voorbije jaren 2011 tot 
2014. Dit verslag is opgemaakt volgens de 
GRI-richtlijnen, niveau Core. Het is onze 
bedoeling om tweejaarlijks een update te 
publiceren.

Familieraad

45.000 ton
verse aardappelen

20 miljoen 
euro omzet

40
medewerkers

95%
retail

5%
horeca

Raad van Bestuur

PantaRei Groep
Jan.en.Filip.Warnez

Gedelegeerd.bestuurders

Warnez NV
Handel

TAT BVBA
Transport

Pomfresh
Schilbedrijf

Bedrijfsstructuur

“We wensen een 
familiegroep te 
blijven, met respect 
voor mens (familie 
en medewerkers) 
en natuur 
(landbouw, maar 
ook in de bredere 
zin onze aardbol).”

Agripom BVBA
Productie.en.teelt
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Onze geschiedenis

1950
Oprichting groothandel 
aardappelen door Firmin Warnez 
en zijn vrouw Paula Bekaert in de 
Bedevaartstraat, vooral gericht op 
export

1990
2e generatie 
Filip en Jan Warnez

1986
Start wassen en verpakken van 
aardappelen
Deels eigen productie / deels 
toelevering pootgoed 1995

Nieuw bedrijf in industriezone Tielt-
Zuid (Marialoopsesteenweg). Op de 
oude locatie: 
oprichting AVEVE-tuincentrum

Warnez NV = commercieel bedrijf

Agripom bvba = productiebedrijf en teelt

Voorkeur voor 
CONTINUÏTEIT 

het hele jaar 
door, strategie 

gericht op groei 
en creëren 

toegevoegde 
waarde
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2000
Oprichting TAT: eigen transport
Bouw van verschillende 
bewaarloodsen en koelcellen in de 
buurt van het bedrijf
Participatie in een 
aardappelcoöperatieve
Doorgedreven selectie van de 
leveranciers en teeltgebieden

2010
Oprichting schilbedrijf in Fleurus : 
POMFRESH

2007
Oprichting 2e inpakstation, spin-off 
voor de inpak van hoogwaardige 
producten (Pomtaste en Pomvit, 
kleinverpakking)

2014
Transitiejaar
Zowat het ganse bedrijf wordt 
heruitgevonden (nieuwbouw, 
optimalisatie procesflows, 
centralisatie activiteiten)

Strategie gericht 
op KWALITEIT + 

optimalisering 
en   bredere 

positionering in 
de supply chain

Strategie gericht op 
PRODUCTINNOVATIE, 
meer toegevoegde 
waarde / onder- 
scheidend vermogen 
Specialisatie in 
‘premium’ ipv ‘
commodity’ 
aardappelen
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Ons antwoord op de uitdagingen voor de toekomst

Warnez is een financieel gezonde, groeiende en open onderneming met 
familiaal karakter, waar beslissingen snel worden genomen.

ONZE STERKTES:

Flexibiliteit: 
wij doen wat onze klant vraagt:
• Op vlak van producten:
 • grote volumes worden snel geleverd
 • sterk variërend productassortiment
• Op vlak van verpakkingen
• Op vlak van transport
 • just-in-time delivery

Weinig personeelsverloop

Een enorme kennis over het product, en de daarbij 
horende technologie
Technologisch up to date

Correcte prijs/kwaliteit

Naambekendheid en goede reputatie

Productvernieuwend:
• Nieuwe rassen zoeken
• Kleine verpakkingen
• Horizontale en verticale integratie
• Eigen teelt en in coöperatief verband

Kritische aankoop

Meedenkend met de klant 
• concepten worden à la carte uitgewerkt
• marktonderzoek en category-ondersteuning

Uitdagingen voor de toekomst:
• Volatiele markt, met sterke prijsschommelingen
• Dalende aardappelconsumptie, door een ruim aanbod van alternatieven
• Minder handelaars, maar grotere bedrijven

50.000 ton

40.000 ton

30.000 ton

20.000 ton

10.000 ton

0 ton

30

25

20

15

10

5

0

€ 30.000.000

€ 25.000.000

€ 20.000.000

€ 15.000.000

€ 10.000.000

€ 5.000.000

€ 0

FINANCIËLE GEZONDHEID

THUISVERBRUIK VAN VERSE AARDAPPELEN

2011

2008 2010 20122009

kg
 p

er
 c

ap
ita

2011 2013 juli ‘13-
juni ‘14

2012 2013

Bron: aardappelbaromer 2014, VLAM

omzet tonnagetoegevoegde waarde
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WAT HEBBEN GRAANPRODUCTEN 
(BROOD, RIJST, DEEGWAREN, ONTBIJTGRANEN) 

EN AARDAPPELEN MET ELKAAR GEMEEN?

Ze zijn een goede leverancier van meervoudige koolhydraten, 
voedingsvezels, vitaminen en mineralen. Dagelijks moeten we 50 % 
van onze energie uit meervoudige koolhydraten halen. Vandaar dat 
graanproducten en aardappelen worden beschouwd als belangrijke 
basisvoedingsmiddelen die thuishoren in elke hoofdmaaltijd.

Samen met Belgapom en VLAM werken we daarom actief mee aan de 
promotie rond de gezondheids- en smaakaspecten van de aardappel.

VOEDINGSWAARDE VAN AARDAPPELEN

Voedingsstof
(per 100 g)

Aardappelen
(gekookt)

Rijst
(gekookt)

Pasta
(gekookt)

Energie  
(calorieën) 76 kcal 130 kcal 136 kcal

Vetten 0 g 0,40 g 0,54 g

Vezels 3,1 g 0,5 g 1,3 g

Vitamine C 13,4 g 0 mg 0 mg

Vitamine B1 0,09 mg 0,02 mg 0,04 mg

Vitamine B6 0,25 mg 0,03 mg 0,02 mg

Foliumzuur 9 µg 21 µg 4 µg

IJzer 0,374 mg 0,40 mg 0,8 mg

Kalium 309,52 mg 17 mg 29 mg
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Ons team

Ons team omvat een 40-tal enthousiaste 
mensen die u steeds zullen helpen bij uw 
vragen of opmerkingen en die voor u met 
de grootste zorg uw aardappelproducten 
zullen afleveren.

KERNWAARDEN

Jan Warnez maakt regelmatig gebruik 
van uitzendkrachten om de vele pieken 
in het bedrijf te kunnen opvangen: 
“Het productieproces is niet rustig 
te plannen en is afhankelijk van de 
aanvoer en de vraag. Uitzendarbeid is 
dan ook een welkome aanvulling op 
de vaste arbeid. Omdat de arbeid uit 
betrekkelijk eenvoudige handelingen 
bestaat, kan iedereen die wil werken, 
snel ingeschakeld worden. Op 
sommige momenten bestaat de 
personeelsbezetting dan ook voor 10% uit 
uitzendkrachten.”

“Uitzendarbeid: de 
ideale manier om 
goede mensen te 
ontdekken die later 
vast tewerkgesteld 
kunnen worden.”

FLEXIBILITEIT, KLANTGERICHT-
HEID EN HET NEMEN VAN 
INITIATIEF

Elk van deze waarden werd omschreven 
in een 15-tal gedragscompetenties, 
waarop elke medewerker jaarlijks 
wordt beoordeeld in combinatie met 
hun technische competenties. Het 
evaluatiegesprek wordt afgenomen door 
de ploegchef, ondersteund door 3 HR-
gevormde collega’s. 
Het resultaat van deze beoordeling 
leidt tot een bepaalde positie in een 
loonmatrix. Verloning is dus competentie-
gerelateerd.

Daarnaast wordt ook gewerkt met 
een systeem van een niet-recurrente 
bonus, waarbij het behalen van 
groepsdoelstellingen voorop wordt 
gesteld.

KANSEN VOOR IEDEREEN

Warnez biedt kansen aan elke persoon, 
ongeacht afkomst, moedertaal of 
diploma. Warnez stelt momenteel 16 
niet-Belgen tewerk, in verschillende 

afdelingen (inpakkers, uitlezers, 
heftruckchauffeur, wasser). 

Anderstaligen worden aangespoord 
Nederlands te leren. De onthaalbrochure, 
evaluatiecriteria en interne communicatie 
via een scherm in de refter worden tevens 
in het Frans en Engels voorzien.45

40
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30

25

20

15

10

5

0
20122013 2011

voltijds

vrouwen 50+ 30-50 -30

deeltijds mannen
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medewerkers Agripom

medewerkers spin-off Ten Hove
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‘New Warnez’

WAT?      
      
Onder ‘new Warnez’ verstaan we drie 
luiken:
• Een nieuwe infrastructuur en 

productiesite
• Een nieuwe huisstijl
• Duurzaamheid
We gaan voor een verdubbeling van de 
overbouwde oppervlakte, een uiteen
rekken van de productie en een 
‘performante’ state-of-the-art productie.

WAAROM?

 Betere werkomgeving 

 Kwaliteitsverhoging 

 Kostenbesparing  

 Reductie ecologische voetafdruk 

New Warnez
Oud Warnez
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Wassen en 
sorteren

Afzakken en
verpakken

Verzenden
95% België
5% export

95% retail
5% horeca

‘Bruggen slaan’

Warnez slaat als inpakbedrijf de brug 
tussen teler en retail.

We zorgen ervoor dat onze activiteiten:
• efficiënt,  veilig en ethisch 

verantwoord beheerd worden
• een zo laag mogelijke milieu-impact 

hebben
• gebeuren volgens de geldende 

voedselveiligheidsnormen

Aardappelteelt Receptie/
kwaliteitscontrole

Calibreren en
ontstenen

Stockage

LOKAAL AANKOOPBELEID

WATER

AFVAL / NEVENSTROMEN

PRODUCTVERANTWOORDELIJKHEID

ENERGIE / TRANSPORT
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Aardappelen houden van ons

AARDAPPELEN MET BELGISCHE 
OORSPRONG ZIJN HEER EN 
MEESTER BIJ WARNEZ

Warnez zoekt steeds het beste wat België 
te bieden heeft, zodat de eindklant een 
authentiek Belgisch smaakfeest op tafel 
kan brengen.
En dat is specialistenwerk! 97% van alle 
aardappelen in België worden immers 
geteeld voor de verwerkende industrie en 
slechts 3% voor de versmarkt.
Een doorgedreven selectie van 
aardappelleveranciers is dus een must! 
De teelt voor de versmarkt is immers 
compleet anders dan voor industrie-
aardappelen. Ook de variëteitenkeuze 
is zeer verschillend. Mede door het 
pionierswerk dat verricht werd, ligt de 
kwaliteit vandaag op een zeer hoog 
niveau, waardoor de doelstelling voor 
het bewaarseizoen 2015-2016 wordt 
opgetrokken van 50% naar 90% met 
Belgische oorsprong. Lekker lokaal 
product, daar draait het uiteindelijk om.

VOEDSELVEILIGHEID, 
DUURZAAMHEID EN KWALITEIT
Warnez verhandelt aardappelen volgens 
de strengste kwaliteitsnormen. Daarom 
wordt samengewerkt met gecertificeerde 
telers volgens GLOBALG.A.P. Dit zijn 
de eisen die in mondiaal verband aan 

land- en tuinbouwbedrijven worden 
gesteld i.v.m. voedselveiligheid, 
duurzaamheid en kwaliteit. Om aan de 
wensen en eisen van de consument 
naar meer voedselveiligheid van 
land- en tuinbouwproducten tegemoet 
te komen, hebben 26 Europese 
supermarktorganisaties in 1997 het 
initiatief genomen om de voorwaarden 
die zij naar hun leveranciers van 
verse producten toe hanteren, op 
elkaar af te stemmen. Daartoe werd 
het zogenaamde GlobalGap-protocol 
opgesteld. GlobalGap wil het vertrouwen 
van de consument in de kwaliteit en de 
veiligheid van het voedsel verhogen. 
Bovendien toont GlobalGap aan dat bij 
de producten aandacht besteed wordt 
aan de belangen van de werknemers, het 
milieu, de natuurlijke hulpbronnen en de 
fauna en flora. Het protocol wordt o.a. 
gebruikt als toetssteen voor de huidige 

productiemethoden. De richtlijnen 
zijn een middel om de geïntegreerde 
gewasbescherming sneller ingang te 
doen vinden in de conventionele land- en 
tuinbouw. 

TRACEERBAARHEID
Percelen krijgen een perceelsnaam en 
alle behandelingen worden genoteerd 
op de perceelsfiche. Lotnummers voor 
het pootgoed worden ook bijgehouden. 
Zodra de aardappelen van het veld naar 
de tussenopslag gaan, worden deze in 
zakken of kisten gevuld, voorzien van 
een identificatiecode. Deze code vormt 
de basis voor het verdere traject en 
garandeert 100% traceerbaarheid van het 
veld tot op het bord.

50.000 ton
aangekochte aardappelen

80% aankoop in een straal 
van 250km rond het bedrijf

20% eigen productie

GLOBALG.A.P.  
gecertificeerde telers

40%

40%

6%5%

9%

België Frankrijk

Spanje Cyprus

Overige landen 
(Israël, Nederland, Duitsland, Portugal)
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Primeurs:
Spanje,  
Portugal

Primeurs:
België,
Frankrijk,
Nederland
Duitsland

Bewaar- 
aardappel:
België,
Frankrijk,
Nederland
Duitsland

De aardappelkalender

Aardappelen worden in Frankrijk en 
België meestal gerooid in augustus-
september en kunnen bewaard worden – 
in functie van de variëteit – tot juni.

Een tiental jaar terug heeft 
Warnez  geparticipeerd in een 
aardappelcoöperatieve, uniek in België. 
Door de jaren heen werd een enorme 
expertise opgebouwd,  waarvan we 
vandaag de vruchten plukken. De 
coöperatieve STG groepeert vandaag 
17 telers , die op vraag de meest 
uiteenlopende variëteiten telen, specifiek 
voor de versmarkt. Qua infrastructuur en 
werkwijze de top van België 
(zie www.terroirdegeer.be). 

Kennisdeling staat hoog aangeschreven 
bij Warnez. Op het niveau van onze 
aardappelleveranciers  uit zich dat  in 
de regelmatige organisatie van een 
telersdag.

Op dergelijke momenten wordt er in een 
aangenaam kader gecommuniceerd 
over nieuwe ontwikkelingen, trends 
bij de retail, en wordt er op basis van 
bemerkingen die onze klanten geven 
aangestuurd op verbetertrajecten. 
Een thema dat sowieso telkens op het 
programma staat is het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Een 
residu-arme of  residu-vrije aardappel 
is waar we naar streven. Telersdagen 
zijn perfecte aangelegenheden om het 
debat over dergelijke thema’s in groep te 
voeren. 
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Een waaier aan variëteiten

‘KOOK’ / OVEN

Artemis
Alegria

Ballerina
Milva

Melody
Nazca

Victoria
...

KLEUR

Plate.de.
Florenville.(Rosa)

Corne.de.Gatte
Ratte

Belle.de.
Fontenay

...

Pepite
Gourmandine

Jazzy
Marilyn

Charlotte
Nicola

...

Franceline.(rode.schil)
Cécile.(rode.schil)
Valery.(rode.schil)

Annabelle

FRIET / PUREE

Bintje
Challenger

Miranda
Première

PAARS

Vitelotte
Blue.star
Bleu.de.la.
manche

Violet.Queen
...

ROOD

Magenta.Love
...

STANDAARD SPECIALITEITENVASTKOKEND

‘KOOK’



Biodiversiteit in aardappelsoorten

Warnez.houdt.de.diversiteit.in.stand..We.
zijn.partner.voor.Perupas,.smaakvolle.
gekleurde.aardappelen.
Dit.zijn.aardappelen,.maar.niet.zoals.wij.
die.kennen..Perupas.zijn.namelijk.oér,.en.
gebaseerd.op.genetisch.bronmateriaal.
van.de.indianenboeren.in.Lima.
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Aardappelen in alle 
variëteiten, voor elk 
wat wils.

Maak kennis met onze topmodellen 
op Fruit Logistica

Uitnodiging
Fruit Logistica

5-6-7 februari
Naast kwalitatieve aardappelen vraagt de markt 
van vandaag ook om een waaier aan  variëteiten. Ze 
zijn er in alle maten en  gewichten,  uiteenlopende 
kleuren, vormen en uitzonderlijke  smaken. Voor 
elk gerecht of toepassing de  gepaste aardappel, zo 
hoort het ook. Hierdoor komt de aardappel keer op 
keer perfect tot z’n recht.

Maar dat heeft letterlijk en figuurlijk veel voeten in 
de aarde. Dat weten wij bij Warnez als geen  ander. 
Immers, aardappelen telen & verwerken voor de 
versmarkt is een echte stiel die kennis van zaken 
vraagt. Die kennis delen wij als echte aardappel-
gekken graag met u, als teler en als klant.

Kom daarom naar de Warnez-stand in hal 6.2 op 
Fruit Logistica in Berlijn van 5 t.e.m. 7 februari 2014.

Bij Warnez zijn we gezond ambitieus. Als 
 aardappelbedrijf dat sinds 1951 bestaat, wer-
ken we al generaties passioneel mee aan de 
 ontwikkeling van onze aardappelsector. Vandaag 
zijn we meer gedreven dan ooit. In alles wat wij 
doen, stellen we de aardappel centraal. Ons 
nieuwe logo vertaalt dat letterlijk.

Bezoek de Warnez-stand op Fruit Logistica in 
Berlijn:  Hal 6.2 Stand B-06

Vraag uw gratis toegangskaart nu aan via:     
Peter Van Steenkiste - 0032(0)495 48 79 66
U bent van harte welkom.
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Kwaliteitsborging in de keten

VOEDSELVEILIGHEID EN TRACEERBAARHEID

Warnez is gecertificeerd volgens:

BRC 
(British Retail Consortium)

die de hygiëne- en 
voedselveiligheidseisen beschrijft 
voor de voedselverwerkende 
bedrijven die direct leveren aan 
de retailsector.

GMP 
(Good Manufacturing /
Managing Practices),  

een kwaliteitsborgingssysteem 
voor de toepassing van onze 
nevenstromen als veevoeder.

Bio
(biogarantielabel) 

dat onze producten aanduidt die 
van biologische oorsprong zijn.

Global G.A.P

het certificatieproces dat zich 
situeert op niveau van onze eigen 
aardappelteelt

Tenslotte behaalde Warnez ook het Autocontrole-certificaat, waarmee het FAVV erkent dat onze aardappelen in alle stadia van de productie en 
distributie voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid, kwaliteit en traceerbaarheid, alsook het toezicht op de effectieve naleving 
van deze voorschriften.
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Reductie ecologische voetafdruk

50.000 ton aangekocht -> 40.000 ton 
verkocht

Afhankelijk.van.de.meteorologische.
omstandigheden.tijdens.de.teelt.wijkt.
ongeveer.20%.van.de.aangekochte.
aardappelen.af.van.onze.kwaliteitseisen..
Deze.nevenstroom.vindt.een.nuttige.
toepassing.als.voederaardappel.of.in.
industriële.verwerking..De.restaarde.wordt.
gebruikt.voor.landophoging.
Als.afvalstromen.onderscheiden.we.
verder.nog.slib.van.het.decantatiebekken,.
restafval.en.verpakkingsafval,.doch.deze.
zijn.verwaarloosbaar.tov.de.nevenstromen..

Joint Food Wastage Declaration ‘Every 
Crumb Counts’

Voedselverspilling.slaat.op.de.verspilling.
van.de.eetbare.voedselmassa.die.
oorspronkelijk.bedoeld.was.voor.
humane.consumptie..Het.omvat.
de.volledige.waardeketen:.zowel.
voedselverliezen.gedurende.productie,.
na-oogst.behandeling.en.processing.als.
voedselafval.bij.retail.en.consument..

AFVAL EN NEVENSTROMEN

64% 16%

10%

9%

1%

0%

Nevenstromen (industrie)

Nevenstromen (diervoeder)

Slib decantatiebekken

Restaarde

Restafval

Verpakkingsafval

Processtap %  
verlies oorzaken

Op.het.veld 1% Aardappelen.die.op.het.veld.
achterblijven

Tijdens.de.bewaring 3-5% Gewichts-en.rotverliezen

Bij.het.sorteren 5-15% Algemene.gebreken.(groen,.
schade,.misvormd,…),.on-
bruikbare.calibers

Tijdens.verpakken 0,5-1% Machinefouten,.etiketfouten

In.de.winkel 1,5% Groen.worden,.kiemen,.
slechte.rotatie.of.planning

Bij.de.consument.
thuis

8-20% Niet.tijdig.gebruikt,.te.veel.
gekookt,.…

GEMIDDDELDE VERLIEZEN IN DE KETEN
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Via.een.gemeenschappelijk.initiatief.rond.
voedselverspilling,.de.Joint Food Wastage 
Declaration ‘Every Crumb Counts’.(juni.
2013),.verbinden.verschillende.partners.
uit.de.Europese.voedselketen.zich.om.
voedselverspilling.uit.de.productieketen.
te.bannen..Ze.willen.daarbij.de.
voedselverspilling.in.de.EU.met.de.helft.
reduceren.tegen.2020..Ook.Warnez.
ondertekende.mee.deze.verklaring.
Warnez.is.actief.lid.en.‘trekker’.binnen.de.
werkgroep.van.Europatat.rond.het.thema.
voedselverspilling. 

Via.deze.werkgroep.worden.aanbevelingen.
gegeven.die.zich.situeren.op.niveau.van.
de.pootgoedveredelaars,.de.teler,.het.
inpakstation.en.de.retail.

TEGENGAAN 
VOEDSELVERSPILLING

OP POOTGOED- TEELTNIVEAU
.
•. Introductie.van.nieuwe.variëteiten.met.betere.

opbrengsten.en.minder.gevoeligheid.voor.ziekten.en.
gebreken

•. Variëteiten.in.functie.van.het.bodemtype
•. Optimalisatie.van.plant-en.rijafstanden,..desinfectie.

van.het.pootgoed
•. Afstemmen.van.bemesting.in.functie.van.variëteit.en.

bodemtype
•. Zetelen.in.de.verschillende.werkgroepen.die.via.de.

federatie.in.het.leven.worden.geroepen.(bv.iPot-
project,.residu—arme.aardappelbewaring)

•. Bepalen.van.het.optimale.oogsttijdstip.om.schimmels.
zo.weinig.mogelijk.kans.te.geven,.en.zo.weinig.
mogelijk.aardappelen.achterlaten.op.het.veld.tijdens.
rooien

•. Beperking.van.valhoogtes.
•. Optimale.bewaring.van.de.aardappelen

OP CONSUMENTENNIVEAU
.
•. Naleving.van.de.bewaaradviezen
•. Het.informeren.van.de.consument.dat..kiemende.

aardappelen.nog.bruikbaar.zijn,.en.dat.aardappelen.
met.plekken.op.de.schil..na.verwijdering.van.deze.
gedeeltes..nog.steeds.bruikbaar.zijn

•. Zorgen.voor.een.bewustzijn.bij.de.consument.dat.
resten.na.koken.nog.perfect.kunnen.gebruikt.worden..
(bv.invriezen)

•. Aanmoedigen.om.aardappelen.mét.de.schil.te.eten

OP NIVEAU VAN DE RETAILERS
.
•. Zorgen.voor.goede.pronostieken.bij.aankoop,.vooral.bij.

promoties
•. Opleiding.aan.het.winkelpersoneel.rond.stockbeheer.

en.category.management,.bescherming.tegen.het.
licht,..en.algemene.kennis.rond.de.aardappel.om.zo.
weinig.mogelijk.verlies..te.hebben.in.de.winkels

OP NIVEAU VAN HET INPAKSTATION 
.
•. Pleiten.voor.een.hogere.tolerantie..op.vlak.van.uitzicht.

van.de.schil.
•. Optimaal.gebruik.van.alle.verschillende.calibers.van.

de.aardappelen
•. Toegevoegde.waarde.creëren.van.de.nevenstroom.

(richting.schilbedrijf.en.dierenvoeder)
•. Zoeken.naar.de.beste.verpakkingen.om.de.

aardappelen.zo.lang.mogelijk.te.kunnen.laten.
bewaren.bij.de.consument

•. Aanbieden.van.verschillende.verpakkingsgroottes.aan.
de.consument

•. Zorgen.voor.een.optimaal.productieproces.om.zo.
weinig.mogelijk.extra.schade.aan.te.brengen.op.de.
aardappelen

•. Opleiding.aan.machine-operatoren,.om.zo.weinig.
mogelijk.verpakkingsverliezen.te.hebben

•. Adviezen.voorzien.rond.bewaring.bij.de.consument.
(bewaren.op.een.donkere,.droge.en.koele.plaats)

•. Portie-adviezen.op.de.verpakking.plaatsen.en.de.
kennis.hieromtrent.bij.de.consument.verhogen

•. Duidelijke.indicatie.van.inpakdata,.om.de.retail.in.staat.
te.stellen.hun.rotatie.in.de..gaten.te.kunnen.houden
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Op vraag van een grote klant berekenden 
we onze carbon footprint. We maakten 
hiervoor gebruik van het Myrmex 
platform.

Uit de berekeningen blijkt dat koeling 
en vooral het gebruik van koelmiddelen 
de grootste bijdrage levert in onze eigen 
carbon footprint (scope 1). Daarnaast 
heeft ook het gebruik van kunstmest 
(teelt) een grote bijdrage.

Aardappelen met bestemming versmarkt 
worden bewaard in kisten en frigo’s. De 
aardappelen die voor Nieuwjaar worden 
verwerkt, worden bewaard in loodsen 
die met buitenlucht worden geventileerd. 
Aardappelen die langer moeten bewaren 
worden in frigo’s (temperatuur 4,5-6°C) 
opgeslagen. Deze frigobewaring dient 
om de uitwendige kwaliteit van de 
aardappelen hoog te houden. Veroudering 
gaat immers gepaard met het slap 
worden van de knol, zilverschurft, enz. 
Mogelijks is er een opportuniteit om 

deze emissies te verminderen door het 
beperken van verliezen aan koelmiddel, 
een koelmiddel te kiezen met een lagere 
Global Warming Potential, aangepaste 
isolatie/opslagruimte waardoor er minder 
gekoeld moet worden, enz.

In het masterplan voor de 
nieuwbouw, werd alvast volop ingezet 
op energiezuinigheid. Volgende 
aanbevelingen uit de audit ‘duurzaam 
industrieel bouwen’ werden indachtig 
gehouden:

• Optimalisering van het intern transport 
en minder heftruckverkeer

• Extra aandacht voor de isolatie van de 
geconditioneerde ruimtes

• Gebruik van frequentiegestuurde 
motoren

• Lichtgrijs PVC als 
dakdichtingsmembraan dat in de zomer 
de warmte weerkaatst

• Het inerte karakter van de 
betonconstructie voor optimaal 
koelbehoud

• Automatisch magazijn: in de diepte 
gewerkt om gebruik te kunnen maken 
van de bodemkoelte

In oktober 2012 werden 1.120 
zonnepanelen geplaatst met een totaal 
vermogen van 268,8 MW. Hiervan 
wordt ca. 190 MWh verbruikt in ons 
productieproces.

CARBON 
FOOTPRINT

Combustion in 
owned vihicles

Field operation
(fertilizers, pesticides, ...)

Grijze stroom Eigen verbruik zonnepanelen

Elektriciteitsverbruik per ton product

Other (commuting, service,
capital goods, wastes)

Energy and 
cooling gas on site

43

42
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De laatste spoeling van de aardappelen 
gebeurt met schoon water. Dit water 
wordt gerecupereerd en opgevangen en 
wordt telkens hergebruikt voor de eerste 
spoeling.

Afvalwater wordt afgevoerd naar een 
decantatiebekken. Eens volledig vol 
wordt deze bezinkput geledigd. Slib wordt 
afgevoerd door een externe firma.

Een hemelwaterstudie is lopende om 
maximale recuperatie en buffering te 
voorzien.

In de nieuwbouw is maximale 
interceptie voorzien van het water in 
het productieproces met de nodige 
buffering. De oude waterbekkens zullen 
worden gebruikt voor de opvang van het 
hemelwater, waarmee de spoeling van de 
aardappelen zal gebeuren.

De zusterfirma TAT staat in voor het 
transport van de aardappelen. Zo’n 75% 
van het transport gebeurt met eigen 
vrachtwagens, de resterende 25% door 
derden.

TAT beschikt over een 6-tal eigen 
vrachtwagens, samen goed voor zo’n 
260.000 liter brandstofverbruik per jaar. 
We beperken het verbruik van de 
vrachtwagens door:
• Aankoop energiezuinige trekkers: 5 

Euro V en 1 Euro VI
• Optimalisatie rittenschema
• Gecombineerd transport ism 

nabijgelegen buurbedrijf

Daarnaast worden ook onze chauffeurs 
gesensibiliseerd rond energiezuinig 

rijden. Om dit engagement kracht bij 
te zetten werd zelfs een bonusplan 
ontwikkeld voor de chauffeurs gelinkt aan 
het dieselverbruik (target < 34 liter/100 
km).

Gekoeld transport gebeurt enkel voor 
aardappelen uit de Zuiderse landen.

WATER TRANSPORT

Leidingwaterverbruik

Eigen

Extern

Waterverbruik per ton aardappelen
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In functie van de strategie van 
onze klanten helpen wij mee 
voorstellen uit te werken voor nieuwe 
verpakkingsconcepten, om zoveel 
mogelijk met recycleerbare materialen 
te werken of met zo dun mogelijke 
verpakkingen.

Het doel is om:
• zo weinig mogelijk materiaal te 

gebruiken, zodat grondstoffenverbruik 
beperkt is

• efficiëntere en herbruikbare 
transportverpakkingen toe te passen, 
zodat de verpakking beter aansluit 
met het product en minder lucht wordt 
vervoerd

• verpakkingsafval te verminderen en te 
voorkomen

• een efficiënter verpakkingsproces te 
organiseren

VERPAKKING
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Warnez in de maatschappij

We.zoeken.actief.de.dialoog.met.onze.
partners.en.de.consument.op..

Voor.het.benoemen.en.realiseren.van.de.
doelstellingen.zijn.onze.kennis.van.de.
markt,.de.contacten.met.de.consument.

Maandelijks.worden.500.kg.aardappelen.geschonken.aan.de.lokale.voedselbank..
Daarnaast.voorzien.we.ook.de.carnavalsvereniging,.vereniging.voor.kinderen.en.
jongeren.met.een.handicap,.jeugdverenigingen.en.de.lokale.wielerwedstrijd.van.
sponsoring.

en.de.input.van.onze.stakeholders.
richtinggevend.

Ethisch.handelen.en.wederzijds.
vertrouwen.vormen.daarbij.onze.leidraad.

Stakeholder Dialoog

Klanten Tussentijdse.en.eindejaarsbezoeken,.website,.AGF-nieuws

Aandeelhouders Familievergaderingen,.familiecharter

Werknemers Werkoverleggen,.ad.valvas,.display,.evalutatie,.training.en.
opleiding

Concurrentie Ervaringsuitwisseling.via.Belgapom

Leveranciers Telersdag,.website,.persoonlijk.contact

Onderzoeksinstellingen Samenwerking.in.onderzoek.naar.consumentenbehoeften,.
aardappelspecialiteiten,.chemie-arme.teeltwijzen,.enz.
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www.warnez-nv.be

Aardappelen in alle 
variëteiten, voor elk 
wat wils.

Maak kennis met onze topmodellen 
op Fruit Logistica

Uitnodiging
Fruit Logistica

5-6-7 februari
Naast kwalitatieve aardappelen vraagt de markt 
van vandaag ook om een waaier aan  variëteiten. Ze 
zijn er in alle maten en  gewichten,  uiteenlopende 
kleuren, vormen en uitzonderlijke  smaken. Voor 
elk gerecht of toepassing de  gepaste aardappel, zo 
hoort het ook. Hierdoor komt de aardappel keer op 
keer perfect tot z’n recht.

Maar dat heeft letterlijk en figuurlijk veel voeten in 
de aarde. Dat weten wij bij Warnez als geen  ander. 
Immers, aardappelen telen & verwerken voor de 
versmarkt is een echte stiel die kennis van zaken 
vraagt. Die kennis delen wij als echte aardappel-
gekken graag met u, als teler en als klant.

Kom daarom naar de Warnez-stand in hal 6.2 op 
Fruit Logistica in Berlijn van 5 t.e.m. 7 februari 2014.

Bij Warnez zijn we gezond ambitieus. Als 
 aardappelbedrijf dat sinds 1951 bestaat, wer-
ken we al generaties passioneel mee aan de 
 ontwikkeling van onze aardappelsector. Vandaag 
zijn we meer gedreven dan ooit. In alles wat wij 
doen, stellen we de aardappel centraal. Ons 
nieuwe logo vertaalt dat letterlijk.

Bezoek de Warnez-stand op Fruit Logistica in 
Berlijn:  Hal 6.2 Stand B-06

Vraag uw gratis toegangskaart nu aan via:     
Peter Van Steenkiste - 0032(0)495 48 79 66
U bent van harte welkom.

KLANTEN
klantentevredenheid,.

kwaliteitsvolle.producten.
en.goeie.service

CONCURRENTIE
Eerlijke

handelspraktijken

AANDEEL HOUDERS
Voldoende.return,

Corporate.governance

LOKALE 
GEMEENSCHAP
Milieu-overweging,.

sociale.bijdrage

WERKNEMERS
Arbeidsvreugde,

aangename.
werksfeer

LEVERANCIERS
Goeie.afspraken

Langdurige
samenwerking
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Een primeur in de sector

Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO) is steeds belangrijker 
voor bedrijven. Maar hoe begin je hieraan 
als bedrijf en blijf je het bos door de 
bomen zien in alle MVO-aspecten en 
uitdagingen? En hoe kan je de geleverde 
inspanningen en concrete realisaties 
meetbaar en aantoonbaar maken? 

Vijf sectororganisaties, waaronder 
Belgapom (de erkende beroepsvereniging 
voor de Belgische aardappelhandel en 
–verwerking) namen samen met UNIZO 
het voortouw om hierop een antwoord 
te bieden. Warnez trad als één van de 
pilootbedrijven naar voor. Met steun 
van het Europees Sociaal Fonds (ESF) 
en onder begeleiding van een externe 
consultant (Anouk Van de Meulebroecke, 
slidingdoors) ging Belgapom met enkele 
stakeholders rond de tafel zitten. Elke 
partij kon aangeven welke uitdagingen 
hij zag als prioriteiten voor de sector in 
het streven naar duurzaamheid. Deze 
informatie werd vervolgens gebundeld in 
een matrix en voor de prioritaire thema’s 

werden indicatoren gezocht waarmee 
het betreffende thema kan worden 
gemonitord en de realisaties inzichtelijk 
kunnen worden gemaakt. Met het MVO-
sectorpaspoort, en dus de identificatie 
van de kernthema’s wordt de drempel 
voor de bedrijven uit de sector lager om 
met MVO aan de slag te gaan. 

Via dit duurzaamheidsverslag test Warnez 
dit sectorpaspoort uit en maken we onze 
inspanningen zichtbaar als inspiratiebron 
voor sectorgenoten.
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GET POTATOED!

GRI-inhoudsopgave

Voorwoord G4.1,.G4.14

Over.het.duurzaamheidsverslag G4.1,.G4.14,.G4.DMA

Over.Warnez G4.3-6,.G4.16

Bedrijfsstructuur G4.3,.G4.5,.G4.7-9,.G4.17,.G4.28,.G4.30,.G4.32,.G4.34,.G4.56

Onze.geschiedenis G4.7.G4.17,.G4.34,.G4.56

Ons.antwoord.op.de.uitdagingen.voor.de.toekomst G4.1,.G4.19,.G4.EC1,.G4.DMA

Ons.team G4.10,.G4.11,.G4.56,.G4.DMA

‘New.Warnez’ G4.DMA

Bruggen.slaan G4.8,.G4.12,.G4.19-21

Aardappelen.houden.van.ons G4.EC9,.G4.EN1,.G4.EN33,.G4.LA15,.G4.PR1,.G4.DMA

De.aardappelkalender G4.6,.G4.EN33,.G4.LA15,.G4.PR1,.G4.DMA

Een.waaier.aan.variëteiten G4.4,.G4.EN12

Biodiversiteit.in.aardappelsoorten G4.EN12,.G4.EN27,.G4.EN33,.G4.DMA

Kwaliteitsborging.in.de.keten G4.15,.G4.PR1,.G4.PR3,.G4.DMA

Reductie.ecologische.voetafdruk G4.EN23,.G4.EN3,.G4.EN15,.G4.EN8,.G4.EN22,.G4.EN28,.G4.EN30,.G4.DMA

Warnez.in.de.maatschappij G4.24-27

Een.primeur.in.de.sector G4.18
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Aardappelen in alle 
variëteiten, voor elk 
wat wils.

Maak kennis met onze topmodellen 
op Fruit Logistica

Uitnodiging
Fruit Logistica

5-6-7 februari
Naast kwalitatieve aardappelen vraagt de markt 
van vandaag ook om een waaier aan  variëteiten. Ze 
zijn er in alle maten en  gewichten,  uiteenlopende 
kleuren, vormen en uitzonderlijke  smaken. Voor 
elk gerecht of toepassing de  gepaste aardappel, zo 
hoort het ook. Hierdoor komt de aardappel keer op 
keer perfect tot z’n recht.

Maar dat heeft letterlijk en figuurlijk veel voeten in 
de aarde. Dat weten wij bij Warnez als geen  ander. 
Immers, aardappelen telen & verwerken voor de 
versmarkt is een echte stiel die kennis van zaken 
vraagt. Die kennis delen wij als echte aardappel-
gekken graag met u, als teler en als klant.

Kom daarom naar de Warnez-stand in hal 6.2 op 
Fruit Logistica in Berlijn van 5 t.e.m. 7 februari 2014.

Bij Warnez zijn we gezond ambitieus. Als 
 aardappelbedrijf dat sinds 1951 bestaat, wer-
ken we al generaties passioneel mee aan de 
 ontwikkeling van onze aardappelsector. Vandaag 
zijn we meer gedreven dan ooit. In alles wat wij 
doen, stellen we de aardappel centraal. Ons 
nieuwe logo vertaalt dat letterlijk.

Bezoek de Warnez-stand op Fruit Logistica in 
Berlijn:  Hal 6.2 Stand B-06

Vraag uw gratis toegangskaart nu aan via:     
Peter Van Steenkiste - 0032(0)495 48 79 66
U bent van harte welkom.
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