
    
Rapport CO2 uitstoot Hesselink Koffie 

 

CO2 uitstoot  

 2015 2016 2017* 
   

KG 
CO2 

% van 
totaal 

 KG 
CO2 

% van 
totaal  

 KG CO2 % van 
totaal 

Energie 41002 0 - 43259 0 - 47077 0 - 

Gas 31175 58920 36,96% 31750 60008 35,76% 40341 76244 40,36% 

Diesel/brandstof 
vervoer 

30750 99322 62,31% 31180 100711 60,02% 32750 105782 56,00% 

Vliegreizen  0 0 0,00% 40000 6000 3,58% 40000 6000 3,18% 

Papier  950 1140 0,72% 875 1050 0,63% 695 834 0,44% 

Water  95 28,31 0,02% 97 28,91 0,02% 98 29,20 0,02% 

          

Totaal  159.410 100%  167.798 100%  188.889* 100% 

 
* Ondanks de vele verbeterpunten die Hesselink Koffie heeft doorgevoerd is de totale CO2 uitstoot in 2017 

toegenomen. Dit is te verklaren door de toename in omzet van onze producten. Netto betekent het wel een 
afname van 2% per kg gebrande koffie.  
 

 
 
 
Terugdringen CO2 uitstoot in supply chain  

 
Om ook de CO2 uitstoot in de supply chain terug te dringen, werkt Hesselink Koffie voor de distributie 
van koffie samen met distributeur Seabridge. Seabridge is een logistiek centrum en distributieplatform 
van ‘groene’ koffie. Seabridge heeft een opslag voor 450.000 zakken koffie in een 20.000 m2 
magazijn. Bij Seabridge staat alles in het teken van duurzaamheid, groene energie, moderne 
technologie voor automatische ontvangst, bemonstering, indeling, drogen, mengen, debagging en de 
opslag van groene koffie. Een constante temperatuur en luchtvochtigheid zorgen ervoor dat de ruwe 
koffie in perfecte conditie blijft. Alles gebeurt op een CO2-neutrale wijze dankzij de groene energie die 
ter plaatse via fotovoltaïsche panelen wordt opgewekt. 
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Rapport CO2 uitstoot Hesselink Koffie 

Hesselink laat zijn koffie aanleveren in Big Bags van 1000 kg. Dit is efficiënter in transport en handling 
dan de traditionele jute zakken. Na het transport worden de zakken direct voor recycling aangeboden. 
 
Door deze samenwerking zijn we in staat om duurzaamheid verder te integreren in onze koffie supply 
chain.  
 
In 2016 heeft Hesselink Koffie het transport teruggebracht van tweewekelijks naar één keer per 
maand. Dit leverde een besparing in CO2-uitstoot van 50% op.  
 

Aantal transporten 2016 26 14300 kg CO2 uitstoot 

Aantal transporten 2017 13* 7150 kg CO2 uitstoot* 

 
*Verklaring: het totaal aantal kilometer is 500 x 1,1 per maand rijden = 550 kg CO2 uitstoot per rit. 550 
kg CO2 x 13 ritten = 7150 kg CO2 uitstoot.  
 
 
 
 
 

 

    
 
 
Compensatie van CO2 uitstoot door projecten in Honduras, Guatemala, Mexico en Nederland 
i.s.m. Efico Foundation, Solidaridad en Park Hoge Veluwe 
 
Om een bijdrage te leveren aan verduurzaming binnen de koffieketen, steunt de Hesselink Koffie 
Foundation verschillende duurzaamheidsprojecten. Voor de Hesselink Koffie Foundation betekent 
duurzaamheid meer dan alleen een duurzame koffieboon. Wij vinden dat duurzaamheid moet worden 
doorgevoerd in de gehele koffie supply chain: van productie tot consumptie. Op die manier wordt 
iedereen gelukkiger van koffie. 
 
* Plaatsen van rookvrije houtovens en aanbrengen van waterfilters in Honduras en Guatemala 
* Vermindering CO2 uitstoot en scholing koffieboeren (aanleren van andere meettechnieken en training zodat het 
productieproces efficiënter en duurzamer wordt ingericht) Carbon project van Solidaridad in Mexico 
* Zorgen voor instandhouding van park Hoge Veluwe zodat er nieuwe bomen geplant kunnen worden - CO2 
compensatie 

  
 

 

http://hesselinkkoffiefoundation.nl/wp-content/uploads/documents/projects/2017/project-2-solidaridad-vermindering-co2-uitstoot-pantage-mexico.pdf

