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Het is een bijzonder jaar voor koffiebranderij G. Peeze in Arn-

hem. De branderij viert namelijk zijn 125ste verjaardag. Een

gelegenheid die aangegrepen wordt om het Maatschappelijk

Verantwoord Ondernemen (MVO) in het spotlicht te zetten. Pee-

ze legt de nadruk daar zó op dat de koffie bijna bijzaak lijkt.

“Koffie is een hobby”.

Naast het 125-jarig bestaan viert de kof-
fiebrander nog een jubileum dit jaar.
Sinds 1994 zit de branderij op het indus-
trieterrein IJsseloord, buiten het centrum
van Arnhem – een tienjarig jubileum dus.
Het bedrijf werd in dat jaar uit hartje Arn-
hem verdreven door het gemeentebe-
stuur vanwege de ‘stankoverlast’.
Wie nu de drie gebouwen van het bedrijf
op het industrieterrein opzoekt, kan
daarbij niet op zijn neus afgaan. Zelfs in
de branderij zelf hangt geen sterke kof-
fielucht.

MVO
Eigenaar Hans van der Woude haalt de
KAM door het koffiebedrijf. KAM staat
voor Kwaliteit, Arbeid (Arbo) en Milieu.
“Alles wat we hier doen toetsen we aan
dat model. Voldoet het daaraan, dan is
het goed”, zegt de directeur. Als hij over
Peeze spreekt, zou je haast vergeten dat
ze koffie produceren.
Door MVO wordt energie, water en gas

bespaard. Tegelijkertijd laat Peeze
bomen planten om de CO2 -uitstoot te
compenseren. Ook gebruikt de koffiepro-
ducent nagenoeg aluminiumvrije verpak-
kingen, zonnepanelen voor natuurlijke
stroom en komen de 100% Arabica kof-
fiebonen veelal van ecologische boeren
met een Max Havelaar-keurmerk. Zelfs
de bedrijfsauto´s hebben een black box
die de rijstijl van de chauffeurs monitort.
“Het is niet goed voor het milieu om tel-
kens te remmen en op te trekken.”

Besparingen
De inspanningen van het bedrijf hebben
niet alleen prijzen (de Gelderse en Arn-
hemse milieuprijs) opgeleverd, maar
resulteerden in grote besparingen. Zo is
het totale waterverbruik met 99% gere-
duceerd. De vliesjes die om de ruwe kof-
fie heen zitten werden eerst met water in
het riool gespoeld. Tegenwoordig vangt
het bedrijf deze op en maakt er compost
van. Een simpele oplossing die het
bedrijf 2.000 liter water per uur
bespaart.
Ook op andere manieren springt het
bedrijf efficiënt met water om. Een spe-
ciale controxkoeler koelt de bonen met
waterdamp af. Het scheelt nogal in het
waterverbruik, aangezien in de oude situ-
atie de bonen gewoon met water werden
gekoeld.
In 2000 heeft het bedrijf een klimaatbe-
heersingssysteem in gebruik genomen.
Onder de parkeerplaats zijn drie grote
betonnen bakken geplaatst. Daarin
wordt regenwater van het dak opgevan-
gen en in de zomer gebruikt voor de koe-
ling. In de winter wordt de productiehal
juist weer opgewarmd met ‘afvalenergie’
(25%) van het brandproces. Een overige

70% wordt opnieuw ingezet in het brand-
proces.

Toekomstvisie
Ondanks het feit dat de branderij al zo’n
beetje alles lijkt te doen wat er te doen
valt op milieuvlak, is het voor Van der
Woude nog niet genoeg. Aan de hand
een MVO-pyramide van de Good Compa-
ny laat hij zien wat zijn streven is. De
onderste van de vijf lagen staat voor ‘eco-
nomisch verantwoord ondernemen’, dus
winst maken. Vervolgens komt ‘voldoen
aan regelgeving’, ‘duurzaam onderne-

men’ en ‘maatschappelijke betrokken-
heid’. Peeze zegt nu op het niveau van de
laatste twee te zitten: duurzaam en maat-
schappelijk ondernemen. “Het is de
vraag of we het ooit halen, maar we stre-
ven naar de bovenste laag: ‘liefdadig-
heid’.”

Technologie

Anne Paul Roukema

‘We streven naar liefdadigheid’

Drie betonnen bakken vangen onder de par-
keerplaats regenwater op voor de koeling
van de productiehal. Daardoor is aircondi-
tioning overbodig.

Koffiefeiten
– Nederland telt 18 koffiebran-

derijen
– Totale koffieproductie is

101.406 ton per jaar
– G. Peeze produceert 600.000

kilo koffie per jaar (circa 40
werknemers, jaaromzet ruim
¤ 8 miljoen)

– 87% van de bevolking (> 15
jaar) drinkt koffie

– Per inwoner ongeveer 142 liter
(6,8 kilo) per jaar

– Een krappe 13% van alle koffie
is cafeïnevrij
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