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België heeft de meeste koffiesmaakprofielen ter wereld

De consumptie van het zwarte goud
Els Jonckheere, freelancejournalist

Na water is koffie de meest geconsumeerde drank ter wereld. Ook de Belg doet zijn duit in het zakje, met een
jaarlijks verbruik van 6,8 kilogram bonen per capita. Toch zijn we hiermee geen kampioen in koffiedrinken. Wel
uniek is ons smaakpatroon, dat lokaal heel erg kan verschillen. Zelfs in De Panne drinken ze liever andere koffie
dan in Blankenberge.
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van de bevolking nog veel meer.
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Gelukkig compenseert de toenemende

Jean Heylen: Brugs Kuifje in koffiewereld

consumptie in de BRIC-landen (Brazilië,

Jean Heylen is een gedreven West-Vlaming met naam en faam in de mondiale
koffiebranche. Per toeval, want deze Bruggeling stamt uit de bekende tapijtenfamilie Heylen. In zijn zoektocht naar een internationale carrière waagde hij zijn kans
bij Supremo in Brugge, waar hij van junior naar senior trader en partner opklom.
Daarna trok hij een jaar naar Zwitserland om bij Sucafina aan de slag te gaan. In
2012 startte Jean samen met een Zwitserse financier de nieuwe trader 32cup in
Antwerpen op, die twee jaar later een Amerikaans verlengstuk kreeg via dochteronderneming 32cup North America. In 2017 verkocht hij al zijn aandelen aan zijn
medevennoten om zich volledig op consultancy toe te leggen. Jean Heylen: “Ik
ben wellicht de enige persoon ter wereld die zowel koffie aan 300 dollar per ton
als 60.000 dollar per ton heeft verhandeld. Ik ken dus het hele spectrum van koffievariëteiten. Mijn carrière is gebouwd op mijn honger naar kennis over de sector
en mijn interesse naar hoe die zal evolueren. Want het traditionele businessmodel
staat onder druk. Een erg interessant gegeven, natuurlijk. Het is in dit kader dat ik
32cup heb verkocht en me nu met mijn firma Green Beans bvba op consultancy
toeleg, zowel aan invoerders als exporteurs, koffiebranders en opslagbedrijven.”
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Klein land, veel smaakprofielen
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meer ecologisch zullen worden. Nieuwe
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