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Innovaties  
onterecht in
de wacht
Meer efficiency door voorverwarmen koffiebonen

hoe krijg je vandaag de dag in een bedrijf de handen op elkaar 
om te investeren in nieuwe technieken? Weerstand tegen inno-
vatie is soms ook gebaseerd op andere twijfel, zoals kwaliteits-
verlies. kortom, innoveren lijkt vanzelfsprekend, maar de praktijk 
is weerbarstig. Toch brengt het vaak meer voordelen met zich 
mee dan in eerste instantie lijkt. een voorbeeld uit de koffie-
branche.

den Heuvel: “De vrees voor verlies aan de 
kwaliteit van koffie speelt een belangrijke 
rol. Enerzijds omdat met de voorverwar-
ming al belangrijke smaakbepalende pro-
cessen in de boon zouden plaatsvinden. 
Onderzoek heeft echter aangetoond dat 
deze processen alleen plaatsvinden bij 
boontemperaturen ruim hoger dan 100ºC. 
Op de verwarming met restwarmte zit een 
sturing om ervoor te zorgen dat de koffie-
bonen niet verder worden verwarmd dan 
100°C.
Een ander relevant smaakaspect is de inpas-
baarheid van voorverwarming in het 
brandproces. Naast het tijdelijk stilleggen 
van het productieproces tijdens de imple-
mentatie van de apparatuur, moet er wor-
den gesleuteld aan de sturing van het 
brandproces om te komen tot de juiste 

“In de gehele koffieketen zien we dat deze 
branche voorop loopt als het gaat om het 
treffen van duurzame maatregelen. Zo blij-
ven koffiebranderijen zoeken naar verbete-
ring om bijvoorbeeld de ambities van de 
meerjarenafspraken energie te halen. Dit 
convenant tussen overheid en deelnemende 
koffiebranderijen heeft tot doel om 30% 
energie-efficiency te realiseren in vijftien 
jaar.”
Jaap van den Heuvel, adviseur Milieu en 
Duurzaamheid bij Arcadis, concludeert dat 
het in de koffiebranche aan slimme ideeën 
niet ontbreekt: “Denk onder andere aan 
geur elimineren met UV en stoom opwek-
ken met restwarmte via thermische damp-
recompressie.” Toch kunnen sommige kof-
fiebranderijen nog behoorlijk op energie 
besparen in het koffiebrandproces. Door 
groene koffiebonen voor te verwarmen met 
restwarmte uit het brandproces is een 
besparing op het aardgasverbruik tussen de 

10 en 20% te behalen. Bovendien neemt de 
productiecapaciteit van een brander toe 
met 5 tot 18%. Dat deze innovatieve maat-
regel toepasbaar is, bewijzen onze oosterbu-
ren. Van den Heuvel: “Duitsland heeft de 
Europese afspraken rondom energiebespa-
ring concreter vertaald in wet- en regelge-
ving. Daardoor worden dit soort innovaties 
vanuit de overheid gestimuleerd.”

Vrees kwaliteitsverlies
Wat houdt de Nederlandse koffiebranderij-
en tegen om de restwarmte van het brand-
proces te gebruiken? Voor de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (voormalig 
AgentschapNL) en in samenwerking met de 
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor 
Koffie en Thee (KNVKT) legde Arcadis 
deze vraag voor aan koffiebrandend Neder-
land. Wat blijkt? De meeste weerstanden 
zijn terug te voeren op QHSE (Quality, 
Health & Safety and Environment). Van 

Factsheet
De resultaten van het onderzoek naar voor-
verwarming van groene koffiebonen zijn 
gebundeld in een factsheet. Deze is te vin-
den bij de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland: ‘Voorverwarmen van groene 
koffiebonen met restwarmte’ via:  
http://bit.ly/1k5pmIE.
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Voorverwarmen leidt tot energie- 

besparing, maar ook tot een toename 

van de productiecapaciteit omdat het 

koffiebrandproces korter duurt.

Tijdens de voorverwarming van de 

groene koffiebonen is de temperatuur 

te laag zodat belangrijke smaakbepa-

lende processen nog niet plaatsvinden.

brandprofielen. Daarvoor moeten bestaan-
de machine-instellingen worden aangepast. 
Een extra inspanning dus om opnieuw de 
juiste kwaliteit te vinden.”
De gedachte dat de koffie aan kwaliteit 
inboet, is mogelijk onterecht. Dat laten de 
ervaringen in Duitsland en een aantal ande-
re landen zien. “Het tegendeel is zelfs waar”, 
zegt Van den Heuvel. “Een boon die wordt 
voorverwarmd tot 100ºC heeft op het 
moment dat het brandproces start constan-
tere fysieke eigenschappen. Ideaal om te 
finetunen op de productie van een constan-
te en daardoor gemiddeld betere smaak. 
Met andere woorden: groene bonen voor-
verwarmen kan de smaak zelfs ten goede 
komen.” 

Investeringen breder afwegen
Naast de zorg over kwaliteitsverlies twijfe-
len Nederlandse koffiebranderijen over de 
terugverdientijd van de investeringen. “Als 
je alleen naar de energiebesparing kijkt, is 
deze twijfel terecht”, zegt Van den Heuvel. 
“Maar voorverwarmen leidt tot een toena-
me van de productiecapaciteit omdat het 
koffiebrandproces korter duurt. Meer pro-
ductie genereert meer winst. In sommige 
gevallen bespaart de extra productiecapaci-
teit ook kosten, omdat het bedrijf kan over-
schakelen van bijvoorbeeld drie naar twee 
ploegendiensten. Of omdat het tijdens piek-
vragen van de markt minder productie 
hoeft te draaien in het weekend.”

Kortom, hoe kijk je in de volle breedte naar 
de (financiële) waarde die een innovatie 
oplevert in relatie tot de investeringen die 
nodig zijn? Dat is maatwerk per bedrijf. 
Van den Heuvel adviseert koffiebranderijen 
indirect voorverwarmen serieus te overwe-
gen op het moment dat er capaciteitspro-
blemen zijn, de apparatuur grote reparaties 
behoeft of een brander aan vervanging toe 
is. “Al met al smaakt de koffie beter, wordt 
het milieu gespaard én levert het meer pro-
ductie op.” Diverse koffiebranderijen in 
Nederland overwegen om de restwarmte 
van het brandproces te gaan gebruiken.

Lessons learned
Voorverwarmen van groene koffiebonen is 
slechts een voorbeeld van ‘omdenken’ bij 
een potentiële vernieuwing. Van den Heu-
vel weet dat binnen de foodbranche ver-
schillende ‘bestaande’ innovaties wachten 

op een kans, maar door diverse weerstan-
den nog niet worden toegepast. “Je weet 
wat je hebt, en niet wat je krijgt.” Hij 
begrijpt het wel. Toch daagt hij bedrijven 
graag uit ‘bestaande’ en uiteraard ook nieu-
we innovaties onder de loep te nemen, spe-
cifieke weerstanden te onderzoeken, de 
totale toegevoegde waarde te benoemen en 
zo de haalbaarheid ervan breed af te wegen. 
“Ik ben ervan overtuigd dat slimme ideeën 
te vaak voortijdig in een bureaula verdwij-
nen. Als je belangrijke aspecten goed 
scherp krijgt en kijkt naar alle relevante 
gevolgen die een verandering met zich 
meebrengt, dan zou een maatregel zo maar 
eens heel aantrekkelijk kunnen zijn. Zeker 
als je bepaalde gevolgen vertaalt naar 
euro’s.”
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