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Founding Becoming Royal Focus on B2B
Opening KIEM 

innovation centre
Royal 

Koopmans
2 Business 

Units

Technical 
innovation:

steam mill factory

From milling factory to
ingredients producer

Opening new 
milling factory

Expanding globally: 
Opening 2nd Foodcoatings

production line



Wij ontwikkelen en leveren innovatieve, op graan gebaseerde, oplossingen voor 
voedingsmiddelen waarmee we aansluiten bij de steeds veranderende vraag van 
de consument naar smaakvolle, gezonde en duurzame voeding

MISSIE ROYAL KOOPMANS
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Samen duurzame waarde uit graan creëren

AMBITIE



Uco Koopmans in 1932;

…’im groszen Ganzen’ is ons land en klimaat maar zeer ten 
deele geschikt voor tarwe, en vooral niet de nieuwe 
gronden, waar vroeger nimmer tarwe werd verbouwd…

…inlandse tarwe kan pas met buitenlandse concurreren als 
de kwaliteit verder omhoog gaat en dat kan door een 
rationelere wijze van verbouw met een beter gebruik van 
kunstmest en zaaigoed…

INLANDSE TARWE

4



• Bakkwaliteit is eiwitpercentage, eiwitkwaliteit en 
zetmeeleigenschappen

• Als alle specificaties goed staan is bakkwaliteit nog niet 
gegarandeerd

• Selectie op ras/herkomst

• Steeds relevanter als gevolg van aangescherpte 
“Düngeverordnung” en extreem hoge kunstmestprijzen

• Tarwerassen nodig met hoog rendement, lage 
ziektedruk een zo goed mogelijke bakkwaliteit om het 
voor de Nederlandse akkerbouwer financieel interessant 
te houden

SELECTIE OP BAKKWALITEIT
NEDERLANDSE BAKTARWE



• In 2012 gestart in het noorden
• Duurzaam geteelde Noord-Nederlandse 

baktarwe
• Honderden monsters onderzocht op 

bakwaarde
• Fryske Bôle
• Van het noorden naar landen dekkend
• Goed overzicht van de beste kwaliteiten 

in de verschillende regio’s
• Voldoende kritische massa nodig om 

constante kwaliteit te garanderen 



GESPECIALISEERD IN HOLLANDS GRAAN

95.000
ton per jaar

2012
gestart met 
Hollandse tarwe

>50% 
verbruik conventionele 
tarwe

70% 
verbruik als 
groeidoelstelling

PUUR
LOKAAL
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SAMENWERKING MET ALLE SCHAKELS IN DE 
KETEN



DUURZAAMHEID IN CIJFERS



BROCHURE VOOR DE BAKKER





CERTIFICERING
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