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Koffiehandel groeit in
West-Vlaanderen
Jan Bart Van In, hoofdredacteur

De handel in en logistiek van ruwe koffie in West-Vlaanderen is in volle opmars.
30 jaar geleden speelde de kustprovincie geen enkele rol in deze sector, maar anno 2018 spelen hier twee
groeiende tradingbedrijven een glansrol: Supremo en Briz Coffee. En in Zeebrugge staat sinds 2010 Seabridge,
het meest moderne volautomatische koffiemagazijn ter wereld.
De handel in en opslag van ruwe
ongebrande koffie was vele jaren het
monopolie van een kransje bedrijven
uit Antwerpen. In 1989 doorbrak Yves
Tombeur die situatie. Deze economist
van Antwerpse origine, die op dat
moment in Knokke woonde, richtte toen
vanuit het Brugse Bedrijvencentrum
tradingbedrijf Supremo op. Tombeur
doorliep een internationale loopbaan
als werknemer van de koffieafdeling van
de Generale Maatschappij. Hij benutte
zijn expertise en relatienetwerk voor de
lancering van zijn eigen onderneming.
Dit gebeurde in alliantie met een aantal
Britse medestanders uit de koffiesector.
In 1993 verruimde Tombeur zijn
participatie in Supremo van 25% naar 75%
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