
Verwarm méér met koffie dan de inwendige mens. Samen met Koffie Recycling Nederland 
maken wij biobrandstof van het koffiedik dat overblijft na het koffiezetten. Hiermee kunt u 
bijvoorbeeld weer uw bedrijfsruimte verwarmen. Een duurzame oplossing voor uw afval en 
nog kostenbesparend ook. Samen kunnen we van dit restmateriaal nieuwe biobrandstof of 
grondstoffen maken en zo onze natuurlijke hulpbronnen beschermen. Doet u mee?

zorgt u voor  
de koffie?

minder  
milieu-impact

Dan maken wij 
er biobrandstof van.

klaar voor de grondstoffenrevolutie



minder  
milieu-impact

100% natuurlijke biobrandstof  
van Nederlandse bodem

ZO WERKT HET
Wij zorgen voor efficiënte inzameling 
van het koffiedik. Met handige en 
herkenbare containers die afsluitbaar 
en schoon zijn. De frequente ledi-
ging combineren we slim met andere 
inzamelactiviteiten. Samen met Koffie 
Recycling Nederland zetten we het 
ingezamelde koffiedik om in 100% 
natuurlijke, brandbare bio-pellets. Die 
kunt u gebruiken in plaats van fossiele 
brandstoffen zoals gas. Bijvoorbeeld 
voor het verwarmen van bedrijfsruim-
ten of (zwembad)water. De pellets 
kunnen ook samengeperst worden 
tot briketten voor uw openhaard of 
barbecue.
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Kijk voor meer informatie op SUEZ.nl/koffiedik

VAN KOFFIE
NAAR WARMTE

UW VOORDELEN:
• Geen verspilling van afval
• Duurzame oplossing waarmee u  

bijdraagt aan een circulaire  
economie en betere toekomst

• Bio-pellets of briketten voor klanten 
of eigen gebruik

• Eenvoudige implementatie
• Lagere afvalkosten
• Punten voor Green Key certificaat 

voor duurzame bedrijven 
• Positieve uitstraling naar klanten  

en medewerkers
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Milieuwinst ten opzichte van verwerking met 
restaurantafval (swill)
Met iedere 1 kilo koffiedik die u laat verwerken tot 
biobrandstof, bespaart u 433 gram CO2. Dat staat 
gelijk aan de CO2-uitstoot van een auto die 3,4 
kilometer aflegt.

Milieuwinst ten opzichte van verwerking met restafval
Met iedere 1 kilo koffiedik die u laat verwerken tot biobrandstof, 
bespaart u 775 gram CO2. Dat staat gelijk aan de CO2-uitstoot 
van een auto die 7 kilometer aflegt.

Als we al het koffiedik 
in Nederland zouden 
omzetten in deze 
biobrandstof, zouden 
we 93.000 ton minder 
CO2-uitstoten. Ruim 800 
miljoen autokilometers! 

De totale CO2 besparing 
van de bio-pellets is 
vele malen hoger dan 
verwerking als restafval of 
vergisting.

Bron: Life Cycle  
Assessment 2016

BESTE OPLOSSING VOOR  
HET MILIEU 
Door het hoge energie rendement is 
verwerking tot bio-pellets veel beter 
voor het milieu, dan verwerking met 
restafval of restaurantafval (swill). 
Bio-pellets en briketten gemaakt van 
koffiedik bevatten 25% meer energie 
dan hout. Een bijzonder waardevolle 

brandstof van Nederlandse bodem, 
gemaakt van 100% gerecyclede, orga-
nische producten

100% AFVALVRIJ KOFFIEDRINKEN
Bedrijven kiezen steeds vaker 
voor duurzame koffie en besteden 
aandacht aan de manier waarop 
de koffiebonen geteeld, verhandeld 

en verwerkt worden. SUEZ helpt u 
met het proces ná het koffiezetten. 
Naast biobrandstof maken wij van 
ingedroogd koffiedik grondstoffen 
voor hoogwaardige producten, zoals 
bioplastics en grondverbeteraars. En 
met Cup2Paper bieden wij u 100% 
recyclebare wegwerpbekers. Zo wordt 
koffiedrinken pas écht duurzaam.




