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>165 breweries in over 70 countries

>85,000 employees

>Group Beer  Volume* in 2013: 195.2 million hl 

HEINEKEN NV

HEINEKEN 
Nederland BV



HEINEKEN brouwerij Zoeterwoude



725 medewerkers

een wereldspeler
grootste brouwerij van Europa
brouwcapaciteit 13,5 mln hl/jaar

ca. 2/3 van de productie wordt
geëxporteerd over de gehele wereld

in top 10 van de wereld
qua technologie en efficiëntie

ca. 1700 medewerkers
op locatie Zoeterwoude

gunstige ligging t.o.v. de Nederlandse biermarkt
en exporthavens als Rotterdam en Antwerpen

terrein: 100 ha



Export naar 160 landen……..



HEINEKEN Strategic Priority | Brewing a Better World
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Brouwerij Zoeterwoude
in top-10 in worldwide 
energy-benchmark 

(2012)

Wat hebben we al gedaan?
Windpark Barre

Polder
Turbine Treurenburg

Den Bosch

Elektrische trucks DC’s  

Mout per schip
Zoeterwoude en 
Den Bosch

LED verlichting
Magazijn CS&L

http://videos.sorensonmedia.com/Rob+Vermaas+Audiovisual+Media/HL_offline20b_PREVIEW-h264/989f74db8ca23k4b8a194afj7ee78ec61c47
http://videos.sorensonmedia.com/Rob+Vermaas+Audiovisual+Media/HL_offline20b_PREVIEW-h264/989f74db8ca23k4b8a194afj7ee78ec61c47
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=oF6rcePltMRdDM&tbnid=91uoQ30kI3EATM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.transport-online.nl/site/40834/heineken-neemt-grootste-elektrische-vrachtwagen-van-europa-in-gebruik/&ei=J1MsU-iCKMnZtAa15IGgBg&bvm=bv.62922401,d.Yms&psig=AFQjCNHz2u7Dum9Kg10q42JlxUxmMbtRXA&ust=1395499858292389
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=oF6rcePltMRdDM&tbnid=91uoQ30kI3EATM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.transport-online.nl/site/40834/heineken-neemt-grootste-elektrische-vrachtwagen-van-europa-in-gebruik/&ei=J1MsU-iCKMnZtAa15IGgBg&bvm=bv.62922401,d.Yms&psig=AFQjCNHz2u7Dum9Kg10q42JlxUxmMbtRXA&ust=1395499858292389


Belangrijke ontwikkelingen:

1. Extreem weer in VS and Azie (hurricane areas) 
zal de klimaatdiscussie telkens weer
aanwakkeren en bewustzijn over
klimaatverandering versterken.

2. Materialenschaarste en wetgeving zullen
producenten dwingen om te gaan recyclen. 

3. Consumentenbewustzijn op beide punten wordt
een secundaire koopoverweging in onze
belangrijkste markten. Lokale producenten gaan
duurzaamheid actief communiceren.

Tasty?

Healthy?
Good for
the planet?

Toekomstvisie van HEINEKEN Nederland Supply



Export naar 160 landen……..

Ambitie HNS: 
een klimaatneutrale keten
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Agriculture grains

Malting

Brewery on-site

Brewery upstream

Returnable packaging

OW packaging (supplier efficiency)

OW packaging (waste system efficiency)

Green Distribution

In-bound distribution

Cooling (DBIs)

Cooling (fridges)

The 2012 carbon footprint of HNS =
67,2 kg CO2e/hl 

Total annual emissions 2012 
HNS: 1,086 kton CO2e

12% 

Carbon Footprint  HEINEKEN Nederland Supply























onze ambitie

o een klimaatneutrale HEINEKEN brouwerij 

o een duurzame economie

o een aangename leefomgeving



7 Februari 2013: Start Groene Cirkels



thema’s

Stimuleren van duurzame energie 
en reductie van broeikasgasemissies

Verzekeren van voldoende 
en goed water

Sluiten van 
grondstofkringlopen

Verduurzamen van 
mobiliteit en logistiek

Verbeteren van de leefomgeving 
en versterken van biodiversiteit



Dat moet tot iets moois leiden….



4 juli 2013: Groene Cirkels startbijeenkomst 

………  om de dialoog daarna in de juiste 
setting te voeren.

Wandelen, zwijgen en naar elkaar 
luisteren……





Wijk en Wouden in 
toekomstig perspectief

versterking biodiversiteit 
en waterberging in 
de melkveehouderij

biodiversiteit op 
de brouwerij

bijenlandschap

brandstofbesparing door 
gecombineerd vervoer 2x 45Ft 

containers

digestaat bemesting om de 
mineralenkringloop te sluiten

verzekerde 
drinkwatervoorziening

biogas uit 
melkveehouderij

Restwarmte uit 
Warmterotonde 

Zuid-Holland

Zuiveringsmoeras

Klimaatneutrale
containerpendel 

Zoeterwoude- Rotterdam
versterking biodiversiteit 

en waterberging in 
de melkveehouderij

Windturbines op 
de brouwerij

Schoon
varen

LZV’s naar 
Duitsland

Electrische
stadsdistributie

Duurzame 
inlandse 

distributie



Groene Cirkel als platform voor innovaties 

Ronde Tafel bijeenkomst 
• Dunea
• Oasen
• HH Rijnland
• CLM
• PZH
• Heineken

17 juli 2014 33
ideeën



Samenwerking autonoom mobiliseren



Vraagstukken oplossen op een ander niveau 
van ‘denken’ dan waarop ze zijn ontstaan

o Systeemgericht samenwerken: bewustzijn van interactiepatronen
o Daarom: hoe willen we met elkaar praten tijdens overleg? 
o Tijd voor diepgaand leerproces met Theory U:

 Anders waarnemen: de natuur in voor inspiratie en het U-moment
 Visualiseren: hoe droom ik de nieuwe toekomst? 
 Dialoog met alle stakeholders over het verbinden van dromen
 Stil zijn: wat komt op? 
 Co-creëren van ambitie
 Intuïtie waarnemen en inbrengen: wat ‘weet’ ik? 



Brede samenwerking op basis van gedeelde ambities



Men wil Groene Cirkels…..
o Groene Cirkel Water
o Groene Cirkel Duurzame Warmte
o Groene Cirkel Bijenlandschappen
o Groene Cirkel Mobiliteit en Logistiek
o In oprichting: Groene Cirkel Kringlopen
o Groene Cirkels Den Bosch….. in plaats van ad-hoc samenwerking in Bossche

Energie Convenant?
o Ardagh Moerdijk: Groene Cirkels Moerdijk om lokale netwerken te vormen en 

visie in regionale samenwerking te brengen

o ??



Groene Cirkels heeft samenwerking 
met anderen nodig

Van moeten gaan we naar willen….

Van hiërarchie, regels en handhaving 
naar een gedeelde visie, waarin 
partijen ook hun eigen doelen 
terugvinden.

De U voor het bijzondere en 
onderscheidende element. 

Van moeten naar willen…

…dan is de opzet geslaagd!



Een initiatief 
van 

wereldklasse
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