Koninklijke Nederlandse Vereniging
voor Koffie en Thee (KNVKT)
Schenkkade 50
2595 AR Den Haag
Postbus 96949
2509 JH Den Haag
+31 (0)70 336 51 61
knvkt@knvkt.nl
www.knvkt.nl

MEERDERE WEGEN
NAAR DUURZAME KOFFIE
RAPPORTAGE VERDUURZAMING KNVKT 2015

INHOUDSOPGAVE
Voorwoord

5

Verduurzaming: ‘van oorsprong tot koffiekopje’

6

Oorsprong: duurzaamheid in de basis

10

Transport: koffie onderweg

16

Productie: efficiency binnen en buiten de poort

20

Consumptie: verantwoord aankopen en gebruiken

30

Voor nu en voor straks

34

Colofon: ‘Meerdere wegen naar duurzame koffie’ is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee.
De digitale versie van deze rapportage bereikt u via de website www.knvkt.nl. In deze digitale versie vindt u tal van handige, actieve
links naar partners, onderzoeken en overige relevante websites in het kader van dit rapport. Teksten: Hilke van den Bosch (Buro-Bosch)
Tekstredactie en vormgeving: www.emations.nl Drukwerk: Drukkerij Koopmans, Amsterdam. November 2015

VOORWOORD

Oorsprong

Transport

De Nederlandse koffiesector legde in november 2010 haar plannen voor een verdere
verduurzaming van de sector vast in de intentieverklaring ‘Naar drie kwart duurzame
koffie’. Deze intentieverklaring duidt de belangrijkste actiegebieden in de keten ‘van
oorsprong tot koffiekopje’ en ontvouwde een actieplan voor de periode 2011-2015.
Zoals de titel aangeeft, werd met de intentieverklaring gestreefd naar een
Nederlandse koffiemarkt die in 2015 voor drie kwart duurzaam gecertificeerd zou zijn.
En om maar met de deur in huis te vallen: dat streven is niet gerealiseerd.
Het huidige aandeel duurzaam gecertificeerde koffie in Nederland heeft een mooie
groei doorgemaakt en is nu gestabiliseerd op 50 procent. De redenen daarvoor
kunt u lezen in dit rapport.
U kunt ook lezen dat dit aandeel, gecombineerd met de inspanningen die we samen
met leden en nationale en internationale ketenpartners hebben gerealiseerd, iets is
om trots op te zijn. Trots, omdat dit aandeel in internationaal perspectief hoog is,
en we samen met onze leden, partners en de overheid inmiddels meerdere wegen
bewandelen om verdere verduurzaming van de sector te realiseren. De Koninklijke
Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee is in dit proces de spin in het web. In de
afgelopen periode hebben we ons intensief ingezet: bijvoorbeeld met het Initiatief
Duurzame Handel, waarbinnen we het Sustainable Coffee Program mede mochten
vormgeven. Met onze workshops op het gebied van transport. Met onderzoeken en
tools op het vlak van productie. En met het helpen van consumenten bij het maken
van duurzame keuzes. Uiteraard blijven we ons inspannen om de sector verder te
verduurzamen. We hopen dat dit rapport ook voor u een inspiratiebron vormt!

Consumptie

Productie

Elize Klitsie, directeur KNVKT
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ONZE PARTNERS

VERDUURZAMING:
‘VAN OORSPRONG
TOT KOFFIEKOPJE’
Het actieplan Verduurzaming: ‘van oorsprong tot koffiekopje’ maakt inzichtelijk met
welke activiteiten, projecten en samenwerkingsverbanden de Nederlandse koffiesector
bijdraagt om de verduurzaming in oorsprong, het transport, de productie en de
consumptiefase te realiseren.

Samen
De KNVKT zet zich samen met haar leden en partners al jarenlang
actief in voor een verdere verduurzaming van de koffiesector.
Daarbij wordt samengewerkt in initiatieven die boeren onder
steunen en waarbij bilaterale samenwerking wordt gezocht voor
lokale ontwikkeling. Maar de verantwoordelijkheid voor een
duurzame keten beperkt zich uiteraard niet tot de teelt en de
bewerking van koffie in de landen van oorsprong.
Deze verantwoordelijkheid geldt ook voor de verwerking van
koffie in Nederland. Energie-efficiënte productie, hergebruik van
(organische) reststromen, slim transport en een vermindering van
de milieubelasting van verpakkingen spelen hierbij een essentiële
rol. Daarom bieden we graag een platform voor overleg en

kennisdeling voor onze leden en externe stakeholders. En bekijken
we samen waar concrete projecten en activiteiten op het gebied
van verduurzaming kunnen worden ontwikkeld of gestimuleerd.
Onze ervaring leert dat duurzame ontwikkeling een complex
proces is waarbij samenwerking met alle betrokken partijen in de
keten een belangrijke voorwaarde is voor succes. Waar mogelijk
en wenselijk is in de afgelopen jaren afstemming en samenwerking
gezocht met de hiernaast afgebeelde partijen.

KNVKT EN DE OVERHEID
Ondersteuning van de overheid is van groot belang in het
traject naar verdere verduurzaming van de koffiesector.
Sinds 2012 vormt het actieplan Verduurzaming: ‘van oorsprong
tot koffiekopje’ de basis voor een Green Deal tussen de KNVKT
en de Rijksoverheid. Met deze Green Deal-aanpak geeft
de overheid ruimte aan vernieuwende initiatieven om de
overgang naar een duurzame koffiesector te versnellen
en barrières bij de uitvoering van deze initiatieven weg te
nemen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO.nl) ondersteunt bij de uitvoering van de Green Deal.
Hiermee wordt het verduurzamen van handelsketens
onderdeel van een brede aanpak van duurzame koffie
productie en koffieconsumptie.
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Om haar ambitie te onderstrepen
zette de sector in 2010 een
ambitieuze stip op de horizon:
In 2015 is drie kwart van de koffie
op de Nederlandse markt
duurzaam gecertificeerd.*
Percentage duurzaam gecertificeerde koffie
op de Nederlandse markt
Uit de hiernaast afgebeelde grafiek blijkt dat in 2010 zo’n
30 procent van alle koffie die op de Nederlandse markt werd
verkocht duurzaam gecertificeerd was. In 2013 gold dit voor
50 procent van de verkochte koffie. Sindsdien is dit percentage
gelijk gebleven. De belangrijkste reden daarvoor is een
groeiende diversiteit in de manier waarop bedrijven invulling
geven aan het verduurzamen van hun ketens.
Waar certificeringsstandaarden tot voor kort werden gezien
als belangrijkste middel voor een duurzame ontwikkeling,
wordt in toenemende mate duidelijk dat er meerdere manieren
zijn om duurzame productie in oorsprong te bevorderen
en positieve effecten te realiseren. Dat zien we ook aan
een groeiend aantal initiatieven waarbij sectorpartners en
stakeholders samenwerken om de grote, structurele issues
in de koffiesector aan te pakken.
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CERTIFICERINGSSTANDAARDEN

HET METEN VAN HET AANDEEL

Het uitspreken van een volume-intentie kwam voort uit
de wens om verduurzaming kwantificeerbaar te maken.
En met drie kwart werd direct besloten de lat hoog te leggen.
Certificeringsstandaarden helpen boeren hun productie te
verbeteren en zorgen ervoor dat ze betere ondernemers
worden. Daarmee vergroten ze hun kans op toegang tot
markten met betere prijzen. Elke standaard hanteert een
eigen gedragscode die is opgesteld samen met vele experts
en die een praktische definitie geeft van duurzame productie.
Controleurs beoordelen of de gedragscode (van boer tot
verwerkende industrie) nageleefd wordt. Ook moet de koffie
in de handelsketen traceerbaar zijn. Afhankelijk van de
standaard kan de koffie een label dragen en wordt er een
premie betaald om de investering te compenseren.
Vaak zijn er derde partijen (stichtingen, handelaren,
overheden) betrokken om het systeem met boeren en
boerenorganisaties te implementeren.

De methodiek die door de KNVKT voor het meten van het
aandeel gecertificeerde koffie wordt gehanteerd, is door
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht
van het Ministerie van Economische Zaken geverifieerd in
de ‘Monitor Duurzame Agro-grondstoffen’.
Deze publicatie heeft als doel om de methodiek en
voortgang van duurzaamheiddoelstellingen in de
verschillende agro-grondstoffenketens onafhankelijk
te valideren en te monitoren. De uitkomsten worden
jaarlijks door de Staatsecretaris van EZ aangeboden aan
de Tweede Kamer.
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* Hieronder wordt verstaan koffie die voldoet aan de eisen van een van de certificeringsstandaarden Fairtrade, UTZ Certified, Rainforest
Alliance en Organic. In het aandeel duurzaam gecertificeerde koffie is het percentage 4C geverifieerde koffie niet meegenomen.
De 4C Association definieert en bewaakt de 4C-gedragsnorm; deze geeft landbouwers een steuntje in de rug naar duurzame koffieproductie.
Eind 2014 was reeds 9,2 procent van de koffie - vermarkt in Nederland- geverifieerd volgens de 4C norm.
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OORSPRONG:
DUURZAAMHEID
IN DE BASIS
Om de koffieketens verder te verduurzamen, is opschaling nodig van de productie
en consumptie van duurzaam geproduceerde koffie. Dit blijft een enorme uitdaging.
Want de koffieproductie staat onder druk. Niet alleen door de groeiende
koffieconsumptie in producerende landen en in opkomende markten. Maar ook
door het effect van factoren als klimaatverandering, stijgende productiekosten en
een ouder wordende boerengeneratie.
Coffee supply & demand 2000/01 – 2012/13 and predictions.
Bron: ICO
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De uitdaging om de productie en consumptie van duurzaam
geproduceerde koffie verder op te schalen, geldt voor alle
partijen in de koffieketen. Voor de koffieboer die voor zijn
inkomen afhankelijk is van het verbouwen van koffie. Maar ook
voor koffiebranders die afhankelijk zijn van voldoende aanbod
en variatie in kwalitatieve- en duurzaam geproduceerde koffie
voor hun merken en markten. Zoals hiervoor beschreven,
draagt het Nederlandse bedrijfsleven onder andere bij aan de
uitbreiding van het aandeel gecertificeerde koffie. Dit gebeurt
bijvoorbeeld door implementatie van certificeringsprogramma’s
en door stimulering van de vraag naar duurzame koffie.
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Toenemende
verscheidenheid
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Ondersteunende projecten
In aanvulling op de samenwerking met standaarden coördineert en
implementeert een deel van de KNVKT-leden ook ondersteunende
projecten die zijn bedoeld om verbeteringen van lokale omstandig
heden te realiseren binnen de eigen koffieketen. Dit vertaalt zich
bijvoorbeeld in de opkomst van bedrijfsindividuele benaderingen,
vaak met eigen standaarden, ondersteuningsprogramma’s,
projecten en inkoopvoorwaarden.
Toenemende verscheidenheid
Naast bovengenoemde initiatieven zijn er ook andere systemen,
zoals de Common Code for the Coffee Community (4C) of systemen
met een lokale focus (Nationale Duurzaamheids Curricula). Deze
initiatieven dragen bij aan verduurzaming van de koffieproductie
en tonen een toename aan verscheidenheid in aanpak.
Kwantificeren en monitoren
Alle hiervoor genoemde ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat
het aandeel duurzaam gecertificeerde koffie op de Nederlandse
markt is toegenomen en recentelijk is gestabiliseerd. Bovendien
wordt duidelijk dat dit aandeel niet langer gezien kan worden
als de enige graadmeter om inspanningen in oorsprong te
kwantificeren. Willen we als sector verder bouwen op de inzet
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van producenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties,
consumenten en overheid dan is het nodig om meer te weten
over de bereikte effecten en de omstandigheden waaronder deze
tot stand zijn gekomen. Het kwantificeren en monitoren van
inspanningen ten aanzien van verduurzaming in oorsprong wordt
daarom steeds belangrijker.
Local ownership
Naast deze en andere initiatieven zien veel koffiebranders het
belang van het creëren van ‘local ownership’: het stimuleren van
overheden om samen met private partijen de regels voor duurzame productie vast te leggen en te controleren. Binnen dit kader
worden lokale organisaties in staat gesteld boeren hierin te trainen
en te faciliteren. Bijvoorbeeld met het bieden van toegang tot
krediet of het beschikbaar stellen van meststoffen.
Sustainable Coffee Program
Een goed voorbeeld van ‘local ownership’ is het Sustainable Coffee
Program (SCP) onder de vlag van het Initiatief Duurzame Handel
(IDH). IDH is een internationaal privaat-publiek initiatief, gericht
op de ontwikkeling van een internationale aanpak voor het
versnellen en opschalen van duurzame koffieproductie. Daarbij ligt
de nadruk op:
a. het behoud van oorspronkelijke, natuurlijke grondstoffen;
b. het verbeteren van de leefomstandigheden van boeren;
c. het bouwen aan veerkracht voor boeren in een steeds
veranderende markt.
Het Sustainable Coffee Program werkt met een actiegerichte
agenda aan het verstevigen van structuren om duurzame
koffieproductie in de landen van oorsprong beter in te bedden en
te implementeren. De KNVKT is founding partner* van dit
programma. De kernlanden en centrale pijlers van het SCP zijn
te zien op de infographic op pagina 13.

* Gezien het sterk internationale profiel van het Sustainable Coffee
Program wordt de KNVKT inmiddels vertegenwoordigd door de
European Coffee Federation (ECF).

NOT ONE SIZE FITS ALL
De uitdagingen van koffieproducerende boeren verschillen van land tot land. Zo kan een boer in Oeganda worstelen met armoede,
terwijl een boer in Vietnam kampt met uitputting van de grond waarop hij zijn koffie verbouwt. Ook de prioriteiten in de markt zijn
niet overal gelijk. Sommige spelers hechten belang aan het beschermen van bossen terwijl anderen juist armoede willen bestrijden.
Veel consumenten zijn bovendien weinig betrokken bij het duurzaamheidsvraagstuk en willen enkel goedkope koffie en verwachten
van hun favoriete merk dat die zorgdraagt voor een verantwoordelijk geproduceerd product. Er zijn meerdere manieren om invulling
te geven aan korte ketens, een goede traceerbaarheid en het werken aan duurzame omstandigheden. Van grootschalige projecten
en programma’s tot kleinschalig contact tussen brander en boer. Hier geldt dus zeker niet: one size fits all.
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VOORBEELDEN
UIT DE PRAKTIJK
JACOBS DOUWE EGBERTS:
TRAINING IN OEGANDA

MIKO: SAMENWERKING WLT
LEIDT TOT NIEUWE KIKKERSOORT

HESSELINK KOFFIE: SCHOON
DRINKWATER VOOR GUATEMALA

NESTLÉ: HET NESCAFÉ PLAN VOOR
VERANTWOORDE LANDBOUW

Een mooi voorbeeld van brede samenwerking met koffie
boeren én overheid is ons partnerschap in Oeganda. In dit –
voor ons belangrijke – koffieland valt nog veel te realiseren.
Boeren zijn nog nauwelijks georganiseerd en vrouwen en
jongeren die in de koffiesector werken, hebben weinig te
zeggen over de werkwijze van verbouwing of de besteding
van hun gezinsinkomen. Bovendien is de koffie-opbrengst
per struik zeer laag.

In juni 2015 kondigden wij – koffiemerk Miko – met trots de
komst aan van een nieuwe kikkersoort, ontdekt in ‘ons’
Puro Koffie Regenwoud Reservaat in Ecuador.

Wereldwijd beschikken bijna 900 miljoen mensen – waarvan
de helft kinderen – niet over schoon drinkwater. Ook in het
onherbergzame gebied van Guatemala is dit het geval.
De kleine koffieboeren, met vaak grote gezinnen, leven
op het platteland en hebben geen toegang tot basis
voorzieningen en schoon drinkwater.

Sinds Nestlé’s kick-off van het NESCAFÉ Plan in 2010 zijn er
meerdere initiatieven gestart om wereldwijd de kwaliteit en
het beheer van koffieplantages te bevorderen. Het leveren
van koffieplanten van hoge kwaliteit en het trainen van
koffieboeren zijn hier onderdeel van. Al meer dan 340.000
koffieboeren kregen in het kader van het plan training over
het verbeteren van het verbouwen, oogsten en verwerken
van hun koffie. In samenwerking met onze partners* en
lokale landbouwdeskundigen streven we ernaar om dit
aantal jaarlijks met 70.000 koffieboeren uit te breiden. Het
leveren van tot nu toe meer dan 73,8 miljoen hoogwaardige
en ziekteresistente koffieplanten aan de boeren zorgt voor
een betere oogst met respect voor het milieu. Met dit soort
initiatieven blijft Nestlé boeren helpen hun opbrengst te
verhogen terwijl de bodem en de biodiversiteit van de
omgeving behouden blijft voor de toekomst.

Tijd voor verandering. Samen met het Zwitserse export
bedrijf Sucafina en de lokale overheid formeren en trainen
we lokaal boerenorganisaties. Er wordt hard gewerkt om er
voor te zorgen dat deze boeren landbouwvoorlichting
krijgen. Of toegang tot belangrijke voorzieningen als krediet
en bemestingsstoffen. Dit alles, om deze boerenorganisaties
te helpen aan een toekomst die duurzaam blijft voort
bestaan, ook als onze steun uiteindelijk ophoudt.

Miko schonk namelijk, sinds de lancering van het koffiemerk
Puro in 2006, steevast 2 procent van de omzet van deze
koffie aan de World Land Trust (WLT). Dankzij die samen
werking zijn er tot op heden 75 miljoen vierkante meter
regenwoud gered, en dit in zeven Koffie Regenwoud
Reservaten, gesitueerd in zes koffieproducerende landen.
Uit erkentelijkheid voor onze continue ondersteuning
en vanwege de overeenkomsten van de kikker met een
koffieboon – zowel in kleur als kleurpatronen – noemde de
World Land Trust (WLT) de kikker Pristimantis puruscafeum,
genoemd naar het koffiemerk Puro Fairtrade koffie.

Daarom werd in 2013 van elke verkochte kilogram van onze
Fingerprinted koffie 25 cent opzij gezet voor de aanschaf
van waterfilters. De Guatemalteekse vereniging van
koffievrouwen ‘Mujeres en Café Guatamala’ verspreidt de
waterfilters en geeft tevens voorlichting aan de bevolking.
Van de opbrengsten in dat jaar zijn 275 waterfilters
gekocht. Meer dan 1.800 mensen worden hierdoor voorzien
van schoon water, met minder ziektes tot gevolg. Bovendien
hoeft er minder water te worden gekookt, waardoor ook
het gebruik van plastic flessen en brandhout drastisch is
verminderd.

* NESCAFÉ werkt samen met Rainforest Alliance, het Sustainable
Agriculture Network (SAN) en de Common Code for the Coffee
Community (4C Association).
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TRANSPORT:
KOFFIE ONDERWEG
Transport is noodzakelijk om grondstoffen en eindproducten naar hun locaties van
verwerking en verkoop te brengen. Deze mobiliteit heeft echter een nadelig effect
op het milieu: transport gaat nu eenmaal gepaard met de uitstoot van CO2 en andere
emissies als fijnstof en stikstofoxiden. Ook daar heeft de Nederlandse koffiesector oog
voor en spant zich actief in om deze emissies te reduceren en op pragmatische wijze
een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de logistieke keten.
‘Slim Transport’
De KNVKT ziet het als haar taak haar achterban te informeren over
relevante ontwikkelingen op het gebied van duurzaam transport
van koffie. Maatwerk is daarbij vereist, want de verscheidenheid
aan bedrijven en logistieke ketens is groot. In het kader van die
informatievoorziening organiseerde de KNVKT eind 2012 samen
met het onafhankelijke mobiliteitsnetwerk Connekt en het
Netwerk Agrologistiek een workshop over best practices in
duurzaam transport. Het Lean and Green-programma diende
hierbij als kapstok. Om bedrijven vervolgens te faciliteren in het
verduurzamen van hun specifieke logistieke ketens is het traject
‘Slim Transport’ gestart. In de periode 2013-2014 zijn verbeter
mogelijkheden verkend, knelpunten geïdentificeerd en is kennis
uitgewisseld om concrete maatregelen in te voeren.
De inhoudelijke ondersteuning van dit proces werd verzorgd door
logistieke adviseurs van Amsterdam Consultants. De Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) droeg financieel bij vanuit
het programma Meerjarenafspraken Energieefficiency (MJA3).

In het kader van het project ‘Slim Transport’ ontwikkelde en
deelde de KNVKT kennis en inzicht over de volgende onderwerpen:
• Modal shift: over de aanvoer van containers per binnenvaart.
• Stedelijke distributie: over het gebruik van neutrale
overslagpunten voor de belevering van de binnenstad en
consumenten.
• CO2-meting: over de aanpak van een nulmeting en het
doorrekenen van maatregelen.
• Organisatie van de keten en verbetermaatregelen:
over inzicht in de noodzaak van transparantie, organisatie
en samenwerking.
• Tools: over green order en green tender.
• Stimuleringsprogramma’s: over Lean and Green en over Green
Freight Europe.
• Ontwikkelingen wet- en regelgeving: over milieuzonering,
de Wet milieubeheer en beprijzing.

TEN HAVE: SLIM EXTERN VERVOER
Geïnspireerd door de oplossingen, aangeboden door de
mobiliteitsworkshops vanuit de KNVKT, voerden wij direct een
concrete maatregel in om slimmer om te gaan met ons transport.
Hoe? Simpelweg door gebruik te maken van een externe
vervoerder. Die heeft voor ons naast het vervoer van onze goederen
vooral het verlagen van milieubelasting als missie. Moet een
bestelling buiten de regio bezorgd worden? Dan vervoeren niet
onze eigen mensen maar de externe vervoerder de bestellingen
van A naar B. Door slim in te plannen, worden diverse externe
bestellingen gewoon op hun route meegenomen. De belasting voor
het milieu wordt hierdoor veel minder omdat dezelfde auto een
rondje maakt langs meerdere adressen in plaats van steeds een
retourtje te maken voor een adres. Een forse reductie van
transport- en arbeidskosten zijn daarbij een mooie bijkomstigheid.

MEERDERE WEGEN NAAR DUURZAME KOFFIE
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Naar slim en
duurzaam
transport

LEAN AND GREEN

SIMON LÉVELT: CO2-REDUCTIE

Lean and Green is een stimuleringsprogramma voor
bedrijven en overheid dat wordt uitgevoerd door
onafhankelijk mobiliteitsnetwerk Connekt. Het programma
stimuleert organisaties om te groeien naar een hoger
duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet
alleen kostenbesparingen opleveren, maar tegelijkertijd
ook de belasting voor het milieu terugdringen.

In het voorjaar van 2014 nam het Hoofd Magazijn van
Simon Lévelt deel aan een drietal mobiliteitsworkshops
van de KNVKT. De workshops werden georganiseerd om
samen te kijken naar concrete mogelijkheden voor
verdere verduurzaming van het transport. Veel van de
tijdens de workshop aangedragen suggesties waren al
ingevoerd (stadsdistributie, crossdock-leveringen) of
waren in voorbereiding (het vervoer van grondstoffen
via binnenvaart).

Als een organisatie met een Plan van Aanpak kan aantonen
dat in vijf jaar tijd een CO2-reductie van 20 procent behaald
kan worden dan komt die organisatie in aanmerking voor
de Lean and Green Award. Organisaties die de reductie
daadwerkelijk hebben gerealiseerd, ontvangen de Lean
and Green Star als symbool voor het bereiken van hun Lean
and Green-ambitie. Met Lean and Green laten organisaties
zien dat zij zich actief inspannen om hun mobiliteitsproces
duurzamer te maken. Lean and Green kent de pijlers
Lean and Green Logistics (goederenmobiliteit), Lean and
Green Personal Mobility (personenmobiliteit) en Lean
and Green Synchromodal (de rol van binnenvaart in de
container supply chain).

Wel vond hij met behulp van Amsterdam Consultants de
vaste vervoerder Peeters Vervoercentrale bereid deel te
nemen aan het Lean & Green-project. Zo heeft Simon
Lévelt straks een gecertificeerd vervoerder en een beter
inzicht in zijn CO2-emissie. En door de dienstverlening
van Binnenstadservice naar meer locaties uit te breiden
hebben we met het uitgaand transport de afgelopen
5 jaar in totaal 5,97 ton CO2 bespaard.

MEERDERE WEGEN NAAR DUURZAME KOFFIE
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PRODUCTIE:
EFFICIENCY BINNEN
EN BUITEN DE POORT
Uiteraard zijn energiebesparing in het productieproces en een vermindering van de
belasting van het milieu belangrijke onderdelen binnen een duurzame koffieketen.

In het kader van de Meerjarenafspraken Energie-efficiency
(MJA3) committeert de Nederlandse koffiesector zich aan
ambitieuze doelstellingen voor energie-efficiënte koffie
productie. Niet alleen op het gebied van procesoptimalisatie.
Maar ook met innovatieve projecten die zich richten op het
behalen van milieuwinst in de keten. Overeengekomen werd
om in de periode 2005 tot 2020 een energie-efficiency te
realiseren van zo’n 30 procent. Dit komt neer op 2 procent op
jaarbasis. De KNVKT zorgt daarbij voor dialoog met de overheid
en werkt samen met RVO.nl die het hele proces faciliteert.
Binnen de individuele Energie-Efficiëntieplannen (EEP’s) en het
overkoepelende Meer Jaren Plan (MJP) worden reductiemaatregelen vastgelegd die betrekking hebben op zowel productieprocessen (procesefficiency – binnen de poort) als de keten
(ketenefficiency - buiten de poort).

Meer milieuwinst
in de keten
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AHOLD COFFEE COMPANY: STATE-OF-THE-ART LED-VERLICHTING
Wij zijn hard op weg om de traditionele (vooral TL-) verlichting in en om onze fabriek te vervangen door state-of-the-art
LED-verlichting. LED staat voor Light Emitting Diode. Dit is in feite een halfgeleider die licht geeft als er een elektrische spanning
op toegepast wordt. Conventionele gloei- en halogeenlampen produceren licht door het verhitten van een gloeidraad.
Dit is erg inefficiënt: slechts 5 tot 10 procent van de energie wordt omgezet in licht. TL produceert licht door gasontlading en heeft
een wat hoger rendement maar dat kan veel beter. LED is een elektrische lichtbron met een veel hoger rendement. Onze nieuwe
LED-verlichting wordt bovendien aangestuurd door bewegings-melders en lichtsensoren, zodat het licht aan gaat als dat nodig is.
Omdat er sprake is van een ander soort licht is het wel even wennen, het is zeker rustiger omdat het niet zichtbaar trilt en ook
zachter is. Deze vervanging is niet alleen gunstig voor onze elektriciteitsrekening maar reduceert ook onze carbon footprint!

JACOBS DOUWE EGBERTS: DUURZAAM KOFFIEDIK STOKEN
Een koffiefabriek die de benodigde warmte opwekt uit koffiedik. Het kan, bij Jacobs Douwe Egberts (JDE) in Joure. De koffiedrab
die ontstaat bij de koffieproductie wordt niet weggegooid, maar omgezet in energie. Die energie stopt JDE meteen terug in het
productieproces. Dankzij twee biomassaketels is de kringloop nog kleiner en de koffieproductie nog duurzamer.
De koffiedikmassa ontstaat als restproduct bij de productie van koffieconcentraat voor automaten en instantkoffie voor thuisen buitenshuis gebruik. Het natte koffiedik dat overblijft, kan niet zonder meer de verbrandingsketel in, die moet eerst in een
droogpers. Eenmaal droog heeft het koffiedik een gunstige verbrandingswaarde: drie kilo koffiedik staat gelijk aan een kubieke meter
aardgas. De ketel voorziet de fabriek bijna volledig in haar warmtebehoefte met de zelf opgewekte stoom, nu 120.000 ton per jaar.
Jaarlijks besparen we met de koffiedikketels niet alleen geld, maar vooral energie: 3,27 miljoen kubieke meter aardgas per
jaar, gelijk aan het energieverbruik van tweeduizend huishoudens. Door het te verbranden geven we koffiedik een duurzamere
bestemming.
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Ketenefficiency

Energie nodig in
de branderij

Cumulatieve jaarlijkse besparing koffiebranderijen 2010 - 2014 (t.o.v. 2009) (TJ)
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BESPAREN OP ENERGIE
Het effectiever en efficiënter inzetten van energie. Dat is
het doel van de Meerjarenafspraken Energie-efficiency
(MJA3) tussen de overheid, bedrijven, instellingen en
gemeenten. De ministeries van Economische Zaken (EZ),
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het
ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) stimuleren
deze afspraken. Het doel van de afspraken is het behalen
van zo’n 20 procent CO2-reductie in 2020 en het realiseren
van de energiebesparingsdoelen in het Energieakkoord.
De routekaart koffiebranderijen laat zien welke keuzes de
Nederlandse koffie- en theebranche maakt om in 2030
duurzaam en concurrerend te zijn. Deelnemers zijn
verplicht om iedere vier jaar een Energie-Efficiëntieplan
(EEP) op te stellen. Hierin wordt beschreven welke
energiebesparende maatregelen zij als bedrijf nemen.
De resultaten tot nu toe zijn te vinden in de resultaten
brochure MJA3.

Bij het productieproces in Nederland wordt verreweg de meeste
energie verbruikt bij het branden van de groene koffiebonen. Gelukkig
zijn de brandtechnieken in de loop van de jaren sterk verbeterd.
Want zonder die nieuwe technieken is het besparingspotentieel bij het
branden van groene bonen klein. In dit kader bleek het interessant
deze nieuwe brandtechnieken in kaart te brengen en te onderzoeken
in hoeverre ze praktisch toepasbaar en haalbaar zijn. Het betreft:
• Energie-efficiëntieverbetering bij koffiebranders
• Energie-efficiëntieverbetering bij (kleine) koffiebranders
• Energie-efficiënter geur bestrijden bij koffiebranders
• Voorverwarmen van groene koffiebonen met restwarmte
De resultaten zijn beschreven in het rapport ‘Efficiënte besparingen in
koffiebranderijen’, gepubliceerd door RVO.nl. En dienen ter inspiratie
bij toekomstige investeringen en/of het opstellen van bedrijfs
individuele EEP’s. In aanvulling op de energiebesparende maatregelen
in de productie, werken bedrijven aan een aantal thema’s voor het
realiseren van energie-efficiency of milieu-impact in de over
koepelende keten. Dit zijn de verwerking van organische reststromen
en het verlagen van de milieudruk van verpakkingen.
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Cumulatieve, jaarlijkse besparing (in Terajoule (TJ), per categorie) van koffiebranderijen over de periode 2010 – 2014. De besparing
in 2010 geldt ten opzichte van 2009. In de jaren daarna wordt de jaarlijkse besparing steeds bij het voorgaande jaar opgeteld.

Verwerking van organische reststromen
In 2010-2011 liet de KNVKT onderzoeken wat de mogelijkheden zijn
om ‘meer’ te halen uit de organische reststromen van koffie
branders, te weten koffievliezen en koffiedik (Onderzoek: ‘Coffee
residu utilisation’, uitgevoerd door Wageningen UR Food &
Biobased Research). En met financiering van RVO.nl, is aan
InnoStart gevraagd om een bevestiging en actualisatie van de
bevindingen van Wageningen UR om op termijn koffiedik als
grondstof voor de productie van hoogwaardige toepassingen te
kunnen benutten (‘Valorisatie inhoudsstoffen koffiedik’).
Deze onderzoeken brachten tal van interessante toepassingen voor
de verwaarding van organische reststromen uit koffieproductie aan
het licht. De verscheidenheid aan geïnitieerde projecten en diverse
onderzoeken hebben een duidelijke positieve beweging in gang
gezet. Zo kunnen koffievliezen uitstekend benut worden als
brandstof voor biomassacentrales en blijkt het mogelijk om enkele
bestanddelen uit koffiedik een hoogwaardige toepassing te geven.

Echter, deze hoogwaardige toepassingen in de farma, food- en
feedsector lijken op dit moment nog niet aantrekkelijk omdat er
sprake is van relatief complexe zuiveringsprocessen en mogelijk
beperkende wet- en regelgeving (zoals HACCP: een certificeringmethode om voedselveiligheid te waarborgen en GMP: Good
Manufacturing Practices). Ook is er nog sprake van langdurige en
kostbare productontwikkeling (toelatingsprocedures). Om deze
redenen hebben laagwaardige toepassingen die eenvoudig en in
grote hoeveelheden te winnen zijn (zoals biodiesel), op de korte
termijn de voorkeur. Tevens is geconcludeerd dat de business case
alleen (bedrijfseconomisch) positief kan zijn wanneer hoeveelheden groot genoeg zijn en/of er geen kosten hoeven te worden
gemaakt om het koffiedik op de verwerkingslocatie te krijgen. De
sector analyseert, in samenwerking met de Rijksoverheid, welke
onnodige knelpunten in relevante wet- en regelgeving bestaan of
kunnen ontstaan bij schaalvergroting in het verwerken van de
organische reststromen.

MEERDERE WEGEN NAAR DUURZAME KOFFIE

26

27

RAPPORTAGE VERDUURZAMING KNVKT 2015

Procesmaatregelen
Installaties en gebouwen
Energie- en gedragsmaatregelen
Materiaalbesparing
Optimalisatie en distributie
Optimalisatie en functievervulling
Optimalisatie productafdanking en -herverwerking
Samenwerking op locatie
Vermindering energieverbruik tijdens productgebruik
Energie uit afval en biomassa
Inkoop duurzame energie

Verdeling van besparing uit EEP’s koffiebranderijen 2013 -2016.

Verlagen van de milieudruk van verpakkingen
Bij verduurzaming van de keten speelt ook het verminderen van
de milieubelasting van en door verpakken een centrale rol.
Verpakkingen zijn enerzijds noodzakelijk, omdat daarmee het
transport van koffie mogelijk is, het de houdbaarheidsduur van
het eindproduct vergroot (voedselverspilling tegengaat) en het
gebruikers de noodzakelijke en wenselijke informatie biedt over
bijvoorbeeld inhoud, merk en smaakbeleving. Anderzijds speelt de
vraag of en op welke wijze koffie optimaal duurzaam verpakt
kan worden en welke oplossingen er kunnen worden bedacht om
verpakkingsmaterialen te hergebruiken of als grondstof voor
andere toepassingen te laten dienen.
De Nederlandse koffiesector heeft al vele stappen gezet op het
gebied van duurzaam verpakken. Zo hebben diverse leden hun
aluminiumhoudend materiaal vervangen voor milieuvriendelijkere
alternatieven, en wordt – indien mogelijk - overtollig verpakkingsmateriaal weggelaten.

Verdere verduurzaming vergt een continue verbetering van de
levenscyclus van verpakkingen. Innovatiekracht, samenwerking en
kennisontsluiting zijn hiervoor essentieel. In 2013 heeft de KNVKT,
in samenwerking met CE Delft, KWA Bedrijfsadviseurs, experts
vanuit de sector en met financiële ondersteuning van RVO.nl,
de ‘Rekentool Milieudruk Verpakkingen’ ontwikkeld. Met deze
rekentool kan de milieudruk (in CO2-equivalenten en primair
energieverbruik) worden berekend voor alle gebruikte
verpakkingsmaterialen in de koffiesector, inclusief samengestelde
verpakkingen. Zo kunnen koffiebedrijven concrete
duurzaamheids- vragen over verpakkingsmaterialen beantwoorden
en kan het verminderen van de milieudruk van verpakkingen
onderdeel worden van productinnovatie.
De informatie die deze tool ontsluit, kan bovendien gebruikt
worden voor duurzaamheidsverslaglegging en rapportage in het
kader van MJA3.

PELICAN ROUGE: ALUMINIUMVRIJE
VERPAKKINGEN

PEEZE: BIOBASED COMPOSTEERBARE
KOFFIECAPSULES

Pelican Rouge Coffee Roasters draagt duurzaam ondernemen

Een duurzaam alternatief voor een veel gebruikt product met

een warm hart toe. Zo geldt dit ook voor onze verpakkingen

een wereldwijd, sterk groeiende markt. Dat is wat ons dreef

waarin de kwalitatief hoogwaardige koffie en instant producten

bij de ontwikkeling van de biobased koffiecapsules die ook

worden verpakt. Voor ruim 98 procent van het totaal assortiment

composteerbaar zijn. Onze capsule – die een duurzaam alternatief

aan verpakkingen bij Pelican Rouge Coffee Roasters wordt

biedt voor de bekende plastic- en aluminiumcapsule – is gemaakt

aluminium-vrije verpakking ingezet. Als substituut heeft Pelican

van hernieuwbare grondstoffen (bietsuikerresidu) en is

Rouge Coffee Roasters gekozen voor minder milieu belastende

gecertificeerd industrieel composteerbaar. Hierdoor kunnen de

barrière genaamd EVOH. EVOH heeft goede barrière-

capsules na gebruik gewoon bij het GFT-afval. De kwaliteit van

eigenschappen tegen zuurstof en andere gassen om de

onze koffie blijft gegarandeerd door een gepatenteerde

houdbaarheid te verlengen en te beschermen tegen bederf

zuurstofbarrière van de capsule. Daardoor hoeft de capsule

en is eveneens goed te recyclen. Doel voor Pelican Rouge Coffee

iet apart te worden verpakt in een folie en is een kleiner doosje

Roasters is om dit voor honderd procent van onze verpakkingen

mogelijk. Deze duurzame innovatie bleek goed voor de Food

te laten gelden.

Valley Award 2015, een prestigieuze prijs in de internationale
agri-food-, feed- en hortisector.
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Distributie

Consumptie

Consumptie

Cradle-to-Gate
Cradle-to-Grave

Carbon Footprinting: CO2 meten is weten
De meeste energie die wordt verbruikt in de koffieketen, wordt
nog steeds traditioneel opgewekt door de verbranding van fossiele
brandstoffen als olie, gas en kolen. Dit brengt uitstoot van CO2
met zich mee. Te veel CO2 in de atmosfeer zorgt ervoor dat de
aarde opwarmt. Deze opwarming kan leiden tot drastische klimaat
veranderingen. De impact van klimaatverandering op de koffie
productie is ook steeds vaker onderwerp van maatschappelijke
discussie. Hetzelfde geldt voor de impact op het klimaat van
koffieproductie- en verwerking binnen de keten.
Hotspots in de keten
Om de CO2-uitstoot binnen de koffieketen zoveel mogelijk
terug te dringen, nemen bedrijven steeds vaker het initiatief om
de milieudruk binnen hun ketens in kaart te brengen. De KNVKT
moedigt dit aan, want zij streeft naar een beter inzicht in de
inhoud en opbouw van de zogenoemde CO2-footprints. Ook de
harmonisatie van meet- en calculatiemethodieken staat daarbij

hoog op de agenda. Daarnaast ziet de KNVKT graag dat haar
leden en externe stakeholders een reëel beeld hebben van carbon
footprinting binnen de koffieproductie.
Daarom heeft zij in samenwerking met het Utrechtse energieadviesbureau Ecofys, met praktische en inhoudelijke ondersteuning
van experts uit verschillende Nederlandse koffiebedrijven en met
facilitering en financiering vanuit RVO.nl in 2014 de ‘KNVKT
Coffee Carbon Footprint Tool’ ontwikkeld. Deze tool biedt een
gemeenschappelijke calculatiemethode waarmee Nederlandse
koffiebedrijven zelf de milieudruk binnen verschillende stappen
van de koffieketen kunnen meten en daarmee inzicht krijgen in
hun CO2-hotspots.
De tool is zo gemaakt dat, door middel van een levens
cyclusanalyse (LCA), de milieudruk in CO2-equivalenten berekend
kan worden voor een kop koffie (cradle-to-grave) of een verpakking
met koffie (cradle-to-gate). Deze tool sluit aan op de in

december 2013 verschenen Green Coffee Carbon Footprint Product
Category Rule (CF-PCR) die is ontwikkeld door de Sustainable
Agriculture Initiative (SAI) Platform Coffee Working Group in
samenwerking met IDH.
De uitkomsten van de ‘KNVKT Coffee Carbon Footprint Tool’
kunnen door de gebruikers (KAM-managers, milieuen energie
coördinatoren, marketeers of MVO-specialisten), onder andere
worden gebruikt voor:
• Het in kaart brengen en monitoren van hotspots in de keten
(ten behoeve van reductieactiviteiten);
• Het beantwoorden van klantvragen over verduurzaming binnen
de koffieketen;
• Jaarlijkse MVO-verslaglegging en rapportage in het kader
van MJA3;
• Het calculeren van de CO2 uitstoot van een eindproduct 		
(cradle-to-gate of cradle-to-grave).

End-Of-Life

End-Of-Life
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CONSUMPTIE:
VERANTWOORD
AANKOPEN EN GEBRUIKEN
Bij duurzaam consumeren wordt rekening gehouden met de manier waarop en
de omstandigheden waaronder producten zijn gemaakt. Daarnaast betekent
duurzaam consumeren ook: niet méér gebruiken dan nodig is, waar mogelijk
energie besparen bij gebruik en zorgen dat de producten na gebruik een goede
bestemming krijgen.
Duurzaam inkopen
Nederlandse marktpartijen werkten in de afgelopen periode
vanuit eigen beweging mee aan het stimuleren van duurzame
koffieproductie en -handel in Nederland. Bijvoorbeeld door het
certificeren van hun handelsketens volgens internationale, breed
gedragen standaarden. De overheid speelde in dit proces een
stimulerende en faciliterende rol door het voeren van een eigen
duurzaam inkoopbeleid en het sluiten van intentieverklaringen
met diverse marktpartijen. De KNVKT was hierbij een belangrijke
partner. Zij faciliteerde dat alle certificeringsstandaarden binnen
dit inkoopbeleid van de overheid een gelijkwaardige erkenning
hebben gekregen. Een mijlpaal. Duurzame inkoop blijkt een
krachtig instrument om doelstellingen te bereiken. Heldere
informatievoorziening – ook richting consument – is daarbij
essentieel. Zo hielp de KNVKT adviesorganisatie Milieu Centraal

met het opstellen van de zogenoemde KeurmerkenWijzer.
Dit instrument – dat consumenten helpt bij het maken van duurzame keuzes – laat zien wat keurmerken betekenen en hoe
betrouwbaar ze zijn. Ook de informatie op de website van het
Nederlands Voedingscentrum werd aangepast in het kader van
heldere informatievoorziening.

Heldere informatievoorziening
richting consument
is essentieel
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Ketenemissies koffie
45% Koffieteelt en verwerking

0,5% Transport groene bonen

49% Eindgebruik

5% Branden en verpakken

0,5% Distributie eindproduct

Gemiddelde verdeling van CO2 emissies in de koffieketen.

Energiezuinig koffiezetten
De consument speelt via aankoop- en gebruiksgedrag een
belangrijke rol in het proces van verduurzaming van de koffie
consumptie. Meer dan 40 procent van het energieverbruik in de
koffieketen vindt namelijk plaats bij het zetten en warmhouden
van koffie. Een kleine besparing levert daardoor direct al forse
winst op in de keten. Om het energieverbruik terug te dringen,
roepen merken hun klanten steeds vaker op om uitsluitend de
hoeveelheid water te koken die nodig is voor de hoeveelheid koffie
die wordt verbruikt. Ook wordt aangeraden het apparaat direct uit
te zetten na gebruik.
Inspireren en innoveren
Het energieverbruik bij koffieconsumptie werd ook geagendeerd
bij fabrikanten van machines voor thuisgebruik. Zo initieerde de
KNVKT eind 2012 samen met het Ministerie van Economische
Zaken een ketengesprek met machinebouwers verenigd in de
brancheorganisatie van elektrische huishoudelijke apparaten
VLEHAN en betrokken kennisinstellingen. Het doel van de

bijeenkomst was om partijen bijeen te brengen die elkaar inspireren
en bewegen tot duurzame innovaties om zo een substantiële energie
efficiencyverbetering te bereiken.
Cradle-to-grave
Om bewustwording over de milieudruk van energieverbruik binnen en
buiten de branche te (blijven) vergroten is in de ontwikkeling van
de KNVKT Coffee Carbon Footprint Tool de consumptiefase
(cradle-to-grave) nadrukkelijk opgenomen zodat gebruikers van de tool
zicht krijgen op de milieudruk in de hele keten.
Ook de Europese Commissie heeft aandacht voor het verminderen van
energiegebruik bij het koffiezetten; in het kader van haar eco-design
richtlijn moeten sinds 1 januari 2015 huishoudelijke
koffiezetapparaten zichzelf al na vijf minuten zelfstandig uitzetten.

VOOR NU EN VOOR STRAKS
In deze uitgave van de KNVKT hebben wij de duurzaamheidsinspanningen van de KNVKT
en haar leden in de afgelopen vijf jaar uiteengezet. Van een gedurfde intentieverklaring eind
2010 - via een ambitieus actieplan – naar nu, anno 2015. Een periode waarin veel is gebeurd,
veel is gedaan en ook veel is geleerd. Soms met grote, zelfbewuste stappen en soms
voorzichtig, met voortschrijdend inzicht. In de afgelopen jaren is gebleken dat bedrijven,
naast het inkopen van gecertificeerde koffie, op meerdere manieren invulling geven aan
het verduurzamen van hun ketens. Deze initiatieven worden niet meegenomen in het
aandeel gecertificeerde koffie maar leiden wel tot een verdere verduurzaming.
In ons streven om de Nederlandse koffiesector verder te verduurzamen blijven we
vasthouden aan het raamwerk van een ketenaanpak ‘van oorsprong tot kopje’.
Immers de verantwoordelijkheid voor verduurzaming in de koffieketen beperkt zich niet
alleen tot de teelt en bewerking in landen van oorsprong maar geldt ook voor de stappen
die volgen in Nederland. Elke ketenstap kent echter haar eigen dynamiek en problematiek.
Oplossingen zijn niet altijd eenduidig en bovendien vaak bedrijfsafhankelijk.
We zullen onze volume-intentie van driekwart duurzaam gecertificeerde koffie loslaten,
maar gaan door op de ingeslagen weg naar verdere verduurzaming van de keten.
Komende periode gaan we in gesprek met onze leden en stakeholders, om de
duurzaamheidsinspanningen van de KNVKT te herijken. Certificeringsstandaarden en
bedrijfsindividuele benaderingen zijn nadrukkelijk onderdeel van deze collectieve
inspanning, waarbij we het belang van impact meten blijven agenderen.
De uitdagingen op het gebied van verduurzaming in de keten zijn groot. Samenwerking
hierbij is en blijft cruciaal. Duurzaamheid van de branche als totaal is alleen te realiseren als
nieuwe inzichten breed worden gedeeld en daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd.
Van oorsprong tot kopje. Voor nu en voor straks.
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HANDIGE LINKS
Algemeen
• Intentieverklaring ‘van oorsprong
naar koffiekopje’
• Green Deal KNVKT met Rijksoverheid
• IDH – Sustainable Coffee Program
Partners
• Alliantie Verduurzaming Voedsel
• Amsterdam Consultants
• Arcadis
• CE Delft
• Connekt
• Lean Green
• Ecofys
• European Coffee Federation
• Fairtrade Max Havelaar Nederland
• FNLI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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(klik voor meer informatie)

Hivos
IDH
Innostart
KWA Bedrijfsadviseurs
Ministerie van Economische Zaken
Milieu Centraal
Netwerk Agrologistiek
Oxfam Novib
PTC+
Rainforest Alliance
RVO Nederland
Solidaridad
Stichting EKO keurmerk
Tropical Commodity Coalition (TCC)
UTZ Certified
VLEHAN
Wageningen UR

Rapporten / Onderzoeken
• Meerjarenafspraken Energie-efficiency
• MJA-Sectorrapporten 2011-2014
Koffiebranderijen
• Resultatenbrochure convenanten
Meerjarenafspraken energie-efficiëntie 		
uitgave 2014
• Monitor Duurzame agrogrondstoffen
• Efficiënte besparingen in koffiebranderijen
van RVO.nl
• Coffee residues utilization (Wageningen UR
Food & Biobased Research)
Informatie over Tools
• Rekentool Milieudruk Verpakkingen
• Coffee Carbon Footprint Tool

Informatie over Richtlijnen
• Green Coffee Carbon Footprint Product 		
Category Rule (CF-PCR)
• Keurmerkenwijzer van Milieu Centraal
• Richtlijn 2009/125/EG van het Europees 		
Parlement en de Raad (Ecodesign)

