
I
n het Bretoense dorpje
La Gacilly ligt Yves
Rocher City. Met 55
hectaren velden, een
fabriek, een botani-
sche tuin en een eco-
hotel drukt het merk
zijn stempel op de
geboorteregio van zijn
stichter. Vandaag wor-

den de meeste Yves Rocher-
producten in Bretagne gepro-
duceerd. (In)direct geeft dat
zo’n tienduizend mensen
werk. Maar het merk doet er
alles aan om dat op een duur-
zame manier te doen. Zo vol-
gen de drie fabrieken (La
Gacilly, Rieux, Ploërmel) een
no waste-beleid en zijn ze zo
ontworpen dat vogels er hun
nesten maken.

Zelf doen 
Door alle fasen van het pro-
ductieproces (onderzoek,
productontwikkeling en pro-
ductie) te beheersen, kunnen
ze de impact op het milieu
minimaliseren. Ideeën en
kennis haalt het merk vooral
uit zijn botanische tuin, die
met 1.600 plantensoorten een
van de grootste privétuinen
is. 

“De tuin heeft vooral een
educatieve functie. Hier
bestuderen we de ontwikke-
ling van planten om ze beter
te begrijpen”, vertelt Cécile
L’Haridon, verantwoordelijke
voor de agronomische dienst
van Yves Rocher. En dat
levert uiteraard interessante

Cosmeticafabrikanten krijgen het almaar
moeilijker om ingrediënten van voldoende
kwaliteit en kwantiteit te vinden door het
veranderende klimaat. Door zelf te telen en
 samen te werken proberen ze hun toekomst
veilig te  stellen. Zoals Yves Rocher doet in
Bretagne. tekst Sofie Albrecht beeld Eva Vlonk
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BEAUTY
Steeds meer fabrikanten kiezen voor duurzame teelt

ideeën op voor schoonheids-
producten. Die onderzoekpis-
tes worden doorgegeven aan
de labo’s waar ze de planten
uitgebreid testen en bekijken
hoe ze optimaal verwerkt
kunnen worden in formules. 

Het grootste engagement
van het merk zit hem in het
telen van sommige ingrediën-
ten. In een straal van vijf kilo-
meter rond de plantentuin en
de fabriek in La Gacilly liggen
55 hectaren waar arnica,
korenbloem, kaasjeskruid,
twee soorten kamille, calend-
ula en ijskruid (in serre) bio-
logisch worden geteeld. Dat
hoeft op zich niet om natuur-
zuivere plantaardige cosme-
tica te maken, weet
L’Haridon. “Maar het is de
enige vorm van cultuur die de
plant volledig respecteert en
de natuur beschermt.” De vel-
den in La Gacilly leveren een
derde van de ingrediënten die
het merk nodig heeft. De rest

Door alle fasen 
van het productie -
proces te beheer-
sen, kunnen ze  
de impact op  
het milieu
 minimaliseren

In een straal van vijf kilometer rond de plantentuin en
de fabriek van Yves Rocher liggen 55 hectaren aan 

bloemen- en kruidenvelden. Hier: korenbloem. 



Partners in beauty
Zelf ingrediënten telen is een enorme investering,

maar ook een verzekering voor de toekomst.
Ook andere merken anticiperen op 

kwaliteitsproblemen en gaan langetermijn-
samenwerkingen aan met producenten. 

ten doordat organische resten

volledig hergebruikt worden als

compost om de bodemkwaliteit

te verbeteren. 

Guerlain haalt zijn honing voor

het Abeille Royale verzorgings-

gamma uit Ouessant, een ei-

landje voor de Bretoense kust

waar geen milieuvervuiling is.

Het merk financiert zo een lo-

kale vereniging die zich inzet

om de Bretoense zwarte bij te

beschermen. 

Ook voor de orchidee-extrac-

ten in het Orchidée Impériale-

gamma werkt Guerlain samen

met partners. Kennis over de

orchidee wordt verzameld bij

Verdonnet, een plantenkweker

die drieduizend soorten orchi-

deeën bestudeert. De productie

gebeurt in het natuurreservaat

van het Chinese TianZi, dat

voor Guerlain de orchideeën

aanplant en beschermt op een

duurzame manier. Ook voor

parfumingrediënten als vetiver

en bergamot heeft het merk

vaste partners in Indië en Italië. 

wordt aangekocht van part-
ners volgens strikte regels: de
ingrediënten moeten traceer-
baar zijn, bij voorkeur biolo-
gisch geteeld en niet gene-
tisch gemanipuleerd. 

Geen echte herfst
Een van de grootste uitdagin-
gen bij het telen van ingre-
diënten zijn de klimaatsver-
anderingen. Dat ondervinden
ze bij Yves Rocher aan den
lijve. “We hebben de laatste
jaren geen echte herfst meer
in Bretagne,” vertelt
L’Haridon, “waardoor er
steeds meer ongedierte is dat
de gewassen beschadigt.” 

De universiteit van
Rennes helpt hen om hun
systeem te verbeteren en aan
te passen aan de veranderin-
gen. “Sinds vijf jaar is het

moeilijk te voorspellen hoe
een seizoen zal evolueren.
Doordat we biologisch wer-
ken zijn we flexibeler. Met
een goed gevoede bodem
loop je immers minder risico
op een mislukte oogst wan-
neer er bijvoorbeeld te weinig
regen valt. Een andere
manier om daarop te antici-
peren is door te experimente-
ren met de oogstperiodes.
“Vorig jaar hebben we de

korenbloemen deels in het
najaar en deels in de winter
gezaaid, zodat we in het voor-
jaar en in de zomer kunnen
oogsten.”

Ook een voorraad aanleg-
gen helpt om het risico te
spreiden. “Momenteel heb-
ben we een stock van drie
jaar, zodat de productie niet
in het gedrang komt wanneer
een oogst mislukt.” 

Bioboer
Aanpassen en verzekeren
zijn de belangrijkste uitdagin-
gen, volgens L’Haridon. En
biodiversiteit speelt daar een
cruciale rol in. “We proberen
te begrijpen hoe ecosystemen
de kwaliteit en kwantiteit van
onze gewassen kunnen ver-
beteren.” Bepaalde planten
en insecten helpen om para-

sieten en onkruid op een
natuurlijke manier weg te
houden. Om de bodem
vruchtbaarder te maken wor-
den de gewassen afgewisseld.
Daarvoor wordt samenge-
werkt met lokale partners,
zoals imkers en veeboeren. 

Braakliggende stukken
grond worden uitgeleend aan
een bioboer die er voer voor
zijn varkens op teelt. “Dat ver-
betert onze bodemkwaliteit,
want tarwe, erwtjes en boon-
planten zijn heel andere
gewassen”, weet L’Haridon.
“Het past in onze filosofie van
cultuurrotatie, waarbij we
zoveel mogelijk afwisselen
om de grond te voeden in
plaats van uit te putten.” 

In de velden van Yves
Rocher staan bijenkorven
van een imker. De bijen vin-

BEAUTY
De missie van Rens Kroes: iedereen gezond

den er voldoende voeding en
bestuiven op hun beurt de
bloemen en planten. Een
win-win situatie, dus. Zulke
lokale samenwerkingen ver-
ankeren het bedrijf in de
streek, maar zijn ook belang-
rijk voor de toekomst. Yves
Rocher is intussen immers
een internationaal merk
geworden dat nog steeds
groeit. “Momenteel leveren
de velden van La Gacilly een
derde van de ingrediënten die
we nodig hebben. Indien de
vraag stijgt, zullen we dat
oplossen door nog meer te
gaan samenwerken met
lokale partners”, stelt
L’Haridon. “Zo wordt de eco-
nomische activiteit in de
regio gestimuleerd.” Of hoe
de een zijn brood niet de
ander zijn dood hoeft te zijn. 

Chanel werkt al bijna veertig

jaar met dezelfde producent in

Grasse, die de meiroos en

Grandifolia-jasmijn levert voor

het extraît de parfum van N°5.

“Zonder Chanel had de jasmin

de Grasse niet meer bestaan”,

meent een bekend parfumeur

uit de streek. Net zoals in de

mode ondersteunt Chanel arti-

sanale producenten om het

voortbestaan van bepaalde spe-

cialiteiten te verzekeren. Chanel

liet een paar jaar geleden ook

velden met iris, tuberoos en ge-

ranium aanplanten. 

Dior werkt met verschillende

partners in Zuid-Frankrijk voor

rozen en jasmijn, zoals La Do-

maine de Manon in Signes en

Clos de Calliant. In 2008 kocht

LVMH La Colle Noire op, dat

tien hectaren roos- en jasmijn-

velden heeft. 

Weleda heeft 55 hec-

tare aan medicinale

plantentuinen, ver-

spreid over Duitsland,

Frankrijk, Zwitserland,

Engeland, Nieuw-Zee-

land, Zuid-Afrika en

Nederland. De planten

dienen om genees-

middelen en verzor-

gingsproducten te

maken. Ze worden bi-

odynamisch geteeld,

volgens de methode

van Weleda grondleg-

ger, Rudolf Steiner. 

Biodiversiteit en een

vruchtbare bodem staan daarbij

centraal, er wordt zelfs rekening

gehouden met de stand van de

planeten om te zaaien en te

oogsten. De kringloop is geslo-

‘We hebben  
de laatste jaren

geen echte herfst
meer in Bretagne’

Cécile L’Haridon,

agronomische dienst

van Yves Rocher

Yves Rocher
in cijfers

1959 eerste plantaardige 

crème wordt per catalogus 

verkocht. 

1969 de eerste Yves 

Rocher-boetiek opent 

de deuren in Parijs. 

1991 oprichting van de 

Fondation Yves Rocher, die 

initiatieven om de natuur te 

beschermen ondersteunt 

met onder andere Le Prix T

erre de Femmes en samenwer-

kingen rond plantkunde. De

stichting verbindt zich er toe

om honderd miljoen bomen

aan te planten tegen 2020. 

2000: opening eerste webshop. 

2009 opening van het 

Yves Rocher Ecohotel Spa La

Grée des Landes, dat het Euro-

pees ecolabel heeft

Elke 3 seconden wordt er een

Sérum Végétal verkocht, de

bestseller van het merk

6000 verkooppuntenmet 

650 eigen winkels 

waarvan 90 in België

300 miljoen productenmet 250

ingrediënten worden jaarlijks

geproduceerd in La Gacilly

De 7 ingrediënten die in 

La Gacilly geteeld worden

leveren 9 extracten op 

die in 230 producten worden

gebruikt.

Orchideeënreservaat van Guerlain in het
Chinese TianZi.  

De botanische tuin met 1.600 plantensoorten. Alles wordt biologisch geteeld: ‘Het is de enige vorm van cultuur die
de plant volledig respecteert en de natuur beschermt.’


