
 
Beste koffieliefhebbers, We zullen gelijk maar met de deur in huis vallen: de prijs van de koffie 
omhoog. Wij ondervonden al eerder dat de koffie inkoopprijzen stijgen en de voorraden snel 
terug lopen. Door Corona vonden wij het anderhalf jaar geleden niet wenselijk om de prijzen te 
wijzigen, maar we zijn nu op een punt gekomen dat we genoodzaakt zijn dit wel te doen. 
  
Waarom? De reden is klimaatverandering en transportkosten. Er is momenteel veel gaande 
in de koffiewereld. Extremere weersomstandigheden zoals: overvloedige regenval, veel 
droogteperiodes, hitte en vorst vormen een bedreiging voor de koffieplanten en dus de oogsten. 
Droogte kan de rijpende vruchten beschadigen, met als gevolg dat de bonen verdraaid, 
ondermaats of op een andere manier niet volledig gevormd worden. Intussen kan te veel regen 
tijdens de delicate bloeifase de bloemen beschadigen en de ontwikkeling van het fruit in de weg 
staan. Geen bloemen betekent geen koffiebessen. 
 
Veel plantages besluiten daarom om het hogerop te zoeken. Op hoogte is het weerbeeld 
iets constanter. Je kunt je vast wel indenken dat dit niet zomaar even geregeld is. Naast het 
logistieke verhaal, is het planten van koffieplanten en een daadwerkelijke oogst zeker een 5-
jaren plan. Wij kijken met een zorgelijke blik naar de boer en zullen (nog meer) proberen mee 
te denken door op bezoek te gaan. Naast klimaatverandering speelt het tekort aan containers 
ook een enorme rol. De prijzen voor transport kunnen wel 10 keer hoger liggen dan voorgaande 
jaren. 
  
Wat betekent dit voor jullie? Per 1 januari 2022 gaan bij ons in de keuken de prijzen omhoog. 
De verhoging zal in de praktijk betekenen dat de prijs per kopje met ca. 3 cent zal stijgen. 
Goed proeven, creatief meedenken met de boeren, de juiste prijs betalen en jou als 
klant, zorgen ervoor dat wij een mooi assortiment kunnen blijven aanbieden. Daar zijn wij trots 
op! Geniet extra van je overheerlijke kop koffie.  
 
Geluk door smaak, Groet, Boot Koffie  


