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Koffie: van boon tot pak

De koffiebonen worden gebrand in 
één van de vijf brandovens in de 
DE-fabriek in Utrecht, die draaien 
op indirecte hete lucht voor een 
egale roostering. De bonen expan-
deren en karamelliseren. Eventuele 
steentjes en ander afval, kunnen zo 
eenvoudig uit het proces worden 
verwijderd. Het branden gebeurt 
op temperaturen tussen de 200   
en 250 graden Celsius en neemt 
tussen de drie en twaalf minuten in 
beslag. Een branding kan uit ver-
schillende fases bestaan. “Bij een 
kortere branding is de koffie iets 
rins (zuur), dat willen Nederlanders 
graag”, zegt Bas Keukens, mana-
ger van het DE-Experience Center.

Via (zuurstofvrij) luchttransport 
belanden de bonen bij de maal-
bordessen. Ze worden daar 
gebroken en gemalen in de juiste 
maling: snelfilter of grof. Na het 
verpakken wordt de koffie zo snel 
mogelijk uitgeleverd. In de koffie-
fabriek maakt Douwe Egberts 
Senseo, filter- en bonenkoffie.    
Per week verlaat 1,5 miljoen kg 
koffie de fabriek.

Einde van routine-
matig koffiedrinken
Douwe Egberts wil beleving consument verhogen

Douwe egberts (De) wil zich meer openstellen voor het   
nederlandse publiek. Dit betekent transparant zijn over de    
koffieproductie en hulp bieden in het kiezen van koffie voor   
het juiste moment van de dag. Met de Campagne ‘gebrand   
voor nederland’ en de introductie van nieuwe koffies en andere 
verpakkingen zet de koffiemaker de eerste stappen.

Tweehonderd Olympische zwembaden vol 
met koffie: zoveel drinkt de wereldbevol-
king dagelijks van het zwarte oppeppende 
drankje. Dit komt neer op zo’n 3,5 miljard 
kopjes. Europa loopt met 43% van de kof-
fieconsumptie nog steeds voorop. In het 
kleine Nederland wonen ’s werelds grootste 
koffiedrinkers. De gemiddelde Nederlander 
consumeert 8 kilo koffiebonen per jaar, 
alleen Noorwegen (8,5 kilo) en Finland 
(11,5 kilo) slurpen meer koffie naar binnen. 
Hoewel grootverbruikers, lijken Nederlan-
ders niet zo van hun koffie of cappuccino te 
houden als sommige andere Europeanen. 
De meeste landgenoten (63%) drinken uit 
routine en 46% neemt koffie voor de dage-
lijkse energieboost, ongeveer 22% ziet koffie 
als traktatie. In Frankrijk is het andersom. 
Het merendeel van de Fransen (66%) 
beschouwt koffie als verwennerij.

Koffiemomenten
Met de cijfers in de hand over de verschil-
lende koffiemomenten hoopt Douwe 
Egberts zijn voordeel te doen. Afgelopen 
jaar deed een marktonderzoeksbureau in 

opdracht van DE onderzoek naar het koffie-
drinken in Nederland onder 1200 respon-
denten. De gegevens werden aangevuld met 
vergelijkingsmateriaal uit de rest van de 
wereld. Niet alleen keken de onderzoekers 
naar het koffiemoment, maar ook hoe 
Nederlanders hun koffie drinken (melk, 
zwart, met of zonder suiker) en welke appa-
raten ze gebruiken om een kopje te zetten. 
Met één opvallend resultaat, het routine-
drinken, gingen de marketeers van DE  
meteen aan de slag. De koffieproducent wil 
deze vastgeroeste gewoonte doorbreken. 
Een voorbeeld: 70% van de bevolking 
gebruikt een filterapparaat en een groot 
deel drinkt Aroma Rood-koffie. DE ver-
koopt hiervan 20 miljoen pakken per jaar, 
een equivalent van 1,8 miljard kopjes per 
jaar, rekent Eric Bouter, marketingmanager 
van Douwe Egberts. Sinds 2000 treedt er 
een langzame kentering op: de variatie in 
koffies neemt toe. DE wil een centrale rol 
spelen in het aanjagen van koffiebeleving en 
het stimuleren van variatie, is Bouter duide-
lijk. “Het was een eye-opener dat koffie rou-
tine is. We willen Nederlanders (weer) laten 
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genieten. Dus niet meer blind koffiedrin-
ken. We laten ons inspireren door de 
wereld. Vroeger was het drinken van wijn 
ook routine, terwijl er nu meer beleving is.” 
Net als bij wijn zou je bij bepaalde gerech-
ten of momenten een specifieke koffie kun-
nen kiezen, denkt Bouter. “Wij gaan ze voe-
den met informatie en  producten.” Daartoe 
is DE begonnen met de campagne ‘Gebrand 
voor Nederland’ die uit twee onderdelen 
bestaat: 1. de productie en herkomst – van 
oogst tot koffiezetten – van koffie en 2. 
informeren over de beste koffiemomenten 
en hoe de koffie het best te zetten. 

Supermarkten
De campagne betekent dat teams van DE 
meer zichtbaar zullen zijn, zoals bij super-
markten. “Het koffieschap in de supermarkt 
krijgt te weinig aandacht. Mensen moeten 
speciaal voor koffie naar de supermarkt 
komen. Dat kan bijvoorbeeld door er een 
maler te plaatsen.” Bouter wil dat er meer 
koffie-eilanden verrijzen in supermarkten, 
dat zal mogelijk dit jaar al gebeuren bij 
enkele Plus-winkels. Een volgende stap is 
het meer in de schijnwerpers zetten van 
speciale koffies, uit bepaalde regio’s bijvoor-
beeld. “We zullen ook veel energie stoppen 
in het maken van films naar de herkomst 
van koffie en de productie hiervan.” 

Variaties Aroma Rood
De introductie van twee variaties links en 
rechts van het aloude Aroma Rood 
maken deel uit van de inspanningen die 
DE verricht om Nederlanders meer te 
laten  variëren en genieten van koffie. 
Maar veranderingen moeten niet te snel 
gaan. “Aroma Rood zit in het midden en 
de andere twee zitten hier dichtbij”, legt 
Bouter uit. DE ontwikkelde de twee vari-
aties aan de hand van de voorkeuren van 
de Nederlandse consument: een rond en 
een pittig profiel zijn favoriet. Ook met 
de momenten van de dag hield de koffie-
producent rekening. Zo is de donkere, 
wat dieper gebrande en pittige koffie van 
Arabica en Robusta bonen, Aroma Rood 
Donker, bedoelt voor een energieke start 
van de dag. De lichter gebrande Aroma 
Rood Donker met een zachte smaak pas 
juist weer bij een ontspannen moment’s 
avonds op de bank. 
Het ontwikkelen van deze twee varianten 
luistert nauw. “Rooster je te donker, dan 
wordt de smaak te assig”, zegt André 
Hoinkis, Lead Master Blender bij D.E 
Master Blenders 1753 over Aroma Rood 
Donker, en daar zijn Nederlanders niet 
van gecharmeerd. De lichtere variant is 
langzaam geroosterd en heeft extra  
zuurheid en veel aroma. 

Meer premium
Alle verpakkingen gingen op de schop. 
Iets dat DE normaal gemiddeld eens in de 
tien jaar doet, vertelt marketingmanager 
Bouter. Luchtiger en ruimer, strakker en 
moderner zijn de verpakkingen. Het dak-
je van het vacuümpak onderscheidt zich 
door een zilverpatroon. Het kleurenpa-
troon van de verpakking oogt subtiel. 
Bouter: “Maar er blijft aandacht voor de 
historie. Zo is het aromavrouwtje van 
vroeger terug op het pak. Alle producten 
in het filter- en bonenassortiment hebben 
dezelfde verpakkingsstijl.” Toch is er één 
groot verschil: de Aroma Variaties van DE 
zitten nu in luxe ogende stazakken. Ze 
ogen daardoor meer premium. De sma-
ken Select, Excellent en Mocca komen in 
een 250 gramsverpakking, terwijl de vari-
anten Black, Blend 1753 en Decafé Intens 
in zakken van 125 gram worden verkocht. 
Doorkruisen deze nieuwe plannen niet 
die van de nog niet zo lang geïntroduceer-
de Senseo Sarista met de bonenfunnels? 
“Onze filterstrategie komt voort uit een 
strategie die al twee jaar geleden is inge-
zet. De plannen met Sarista gaan gewoon 
door”, aldus Bouter.

• Maurice de Jong •

alle verpakkingen van De koffie zijn aangepakt. strakker en 

moderner, maar met aandacht voor historie: het aromavrouwtje.

De aroma variaties zitten nu in luxe ogende stazakken.


