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WAAROM PASSEN WE 
WATER AAN?

• Rock City was huurbrouwer

• Dronten, Brouwerij Anders, Scheldebouwerij, Altjerk, 

• Consistentie, WestVleteren Urbain

• Met grote hype om IPA meer en meer publicaties 

• Belangrijk element 

• 90 – 95% van bier bestaat uit water

• Efficientie.

• Betere mash = Betere wort = beter bier

• Smaak & Mondgevoel

• Smaak balans

• Structuur (TDS)



• Lokaal Water en Bier

• Bierstijlen komen voort uit lokaal brouwwater

• Burton Ale = hard water met hoge carbonaathardheid

• Vienna Lager = hard water met gemiddelde carbonaathardheid

• Guinness Stout = gemiddelde hardheid water met hoge carbonaathardheid

• Oktoberfest = gemiddelde hardheid water met gemiddelde carbonaathardheid

• Pilsner =  zacht water met lage carbonaathardheid



• Niet vastbijten in oude info

• Brouwers brouwen niet met kraanwater

• Beroemde waterprofielen / jaarlijkse gemiddelde / oude info

• Mooie info over wat er voorhanden was aan water en grondstoffen vroeger

• Bieren en processen evolueren

• Water wordt al 100en jaren aangepast (onthard / ionenwisselaar, pre-

boiled, zuur, zuurmout, zout, wisselen van bron)

• Wat kan ik er van leren, hoe kan ik dit toepassen 



• Amerika publiceert veel informatie

• Slecht water, met veel chloor

• IPA was veel eerder booming dan in Europa

• New England Style IPA volgde

• Heady Topper – Beste bier ter wereld

• Speculeren over hazy, pillow-y en lage bitterheid

• Klap op de vuurpijl een screenshot brewsheet van Heady Topper

• Hele (hobby)brouw wereld op z’n kop



MINERALEN
VERHOUDING



EFFICIENTIE SMAAK STRUCTUUR

Ca Mg HCO3 Na ClSO4
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Ca Mg HCO3

EFFICIENTIE

• Calcium (belangrijkste ioon) heeft invloed op

• Mash pH

• Eiwit coagolatie, trub formatie

• Gist metabolisme, flocculatie/uitzakking, bier helderheid

• Minimaal 50ppm voor helder wort

• 100 – 200 ppm in de mash voor stabiel pH met spoelen

• > 200ppm kan minerale smaak geven



Ca Mg HCO3

EFFICIENTIE

• Magnesium 

• Minimaal 5ppm nodig in het wort als gistvoeding

• Aan te raden 5 – 40 ppm

• > 80ppm kan zure / bittere smaak geven

• Donker bier lijkt profijt te hebben van ca 30ppm in mash



Ca Mg HCO3

EFFICIENTIE

• BiCarbonaat

• Is >95% van de totale Alkaliniteit

• Alkaliniteit zorgt voor een hoog mash pH

• Zorgt voor een balans met donkerder mout

• 0 – 50 ppm voor lichte bieren

• 50 – 150 ppm voor amber bieren

• 150 – 250 ppm voor donkere bieren



Ca Mg HCO3

EFFICIENTIE

• Hardheid

• Calcium + Magnesium vormen voornamlijk de hardheid van water

• Water hardness(mg/L)＝Ca(mg/L)×2.497 ＋ Mg(mg/L)×4.118

• Zacht water = geen hard water

• We willen Ca en Mg in ons bier

• Hardheid helpt bij het verlagen van pH

• Hard of zacht water is maar het halve verhaal

• Ionenwisselaar voor brouwen, en carbonaten dan?



Ca Mg HCO3

EFFICIENTIE

• Restalkaliteit

• RA = Alkalinity -[(Ca(ppm)/1.4) + (Mg(ppm)/1.7)]

• Hoog RA = geschikt voor donkere bieren

• Laag RA = geschikt voor lichte bieren

• Verhoog RA met BiCarbonaat (Baking Soda) 

• Verlaag RA met Calcium 



Ca Mg HCO3EBCPH

EFFICIENTIE

= +
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met huidige 
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Effectieve Hardheid
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• pH belangrijk door 

het hele proces

• Meet niet alleen

je mash, meet je first

running, meet je pre-boil

• Optimale mash pH bestaat 

niet, optimale consessie!

• 5.2 – 5.6 afhankelijk van 

jouw recept

• pH Na kook 5.1 – 5.2

• Bier pH 4.0 – 4.6

• Licht bier = onderkant 

van de range

EEN BETERE MASH = BETER WORT = BETER BIER
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EFFICIENTIE SMAAK STRUCTUUR

Ca Mg HCO3 Na ClSO4



EFFICIENTIE SMAAK

Na ClSO4

• Natrium

• <100 ppm aan te raden

• Verbeterd mondgevoel en zoetheid

• >150 geeft een zoute smaak, vooral met meer chloride

• Ionenwisselaar, gaat toch om smaak?



EFFICIENTIE SMAAK

Na ClSO4

• Sulfaat

• Benadrukt hop bitterheid

• Geeft een droge afdronk

• Smaakt mineraal achtig samen met hoge Na, Cl en BiCarnonaat

• 200 – 400 ppm in pale ales en IPA verbeterd hop karakter 

en afdronk

• Aan te raden is 50 – 400 ppm in de meeste bieren



SMAAK

Na ClSO4

• Chloride

• Ronder, zoeter, vollere kwaliteit aan het bier

• Minimaal 50ppm voor waarneembaar mondgevoel en 

smaak verbetereing

• Hoge concentraties hebben invloed op het bier

• > 300ppm kan helderheid en stabiliteit negatief 

beinvloeden

• > 400ppm kan biersmaak negatief beinvloeden

• > 500ppm kan de fermentatie negatief beinvloeden

• 50 – 150 ppm aan te raden voor de meeste bierstijlen



SMAAK
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SMAAK

Sulfaat / Chloride Balans

• SO4:Cl Balans

• Ratio beinvloed de balans van het bier 

• droog / crisp / bitter vs vol /moutzoet

• 40:10 is niet hetzelfde als 400:100

• Range is 9:1 tot 0,5:1

• Advies max sulfaat = 500ppm

• Advies max chloride = 200ppm

• Advies max samen = 500ppm 

(mineraal smaak)

ClSO4



SMAAK

Sulfaat / Chloride Balans

• 0-0.4: Too Malty

• 0.4-0.6: Very Malty

• 0.6-0.8: Malty

• 0.8-1.5: Balanced

• 1.5-2.0: Slightly Bitter

• 2-4: Bitter

• 4-9: Very bitter

• 9+: Too bitter!
ClSO4



EFFICIENTIE SMAAK STRUCTUUR

Ca Mg HCO3 Na ClSO4



STRUCTUUR

Ca Mg HCO3 Na ClSO4 TDS



STRUCTUUR

TDS

Total Dissolved Solids –

Light vs Heavy seasoning

Bohemian Pilsner

Rijk, moutig bier met grote maar zachte bitterheid, 

zachte afdronk met goede balans tussen mout en hop. 

Geen scherp kantje

Duitse pils

Crisp en bitter hop forward. 

Clean malty en droge afdronk. 

Dortmunder Export

Rijker aan mout en flinke droge bitterheid. 

Lager alcohol maar smaakt voller



AND GO!
EN NU TOEPASSEN

KOEN OVEREEM | ROCK CITY BREWING



CHECKLIST

• Je weet waar je mee werkt

• Waterprofiel

• Eventuele ontharding?

• Analyse 

• Je weet wat je wilt bereiken

• Smaak: Hoppig/Gebalanceerd/Moutig = SO4/Cl balans 4:1 – 0.5:1

• Bierkleur: Licht Blond tot Zwart = RA -100 tot RA 100 

• Structuur: Zacht tot Vol = Calcium 50 tot 150 icm TDS

• Je beschikt over goede food-safe toevoegingen

• CaSO4, MgSO4, CaCl2, Lactic Acid

• Brewers Ocean, Bel Sander! 06 1010 5575



CHECKLIST

• Zorg dat jouw water

profiel compleet is 

ingevuld

• Bouw jouw water als

onderdeel van de 

receptuur in jouw

software

• Voordelen / Nadelen

• BeerSmith werkt ok met NaCl

• EZ WaterCalculater heeft RA in mash

• BrewFather is modilair





HAVE FUN!
VRAGEN?


