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Een duurzame brouwerij

• Wat is duurzaamheid?

• Simpele voorbeelden

• Een wat minder simpel voorbeeld

• Meest duurzame brouwhuis 
van Europa



• Containerbegrip: 
vervuiling - energie - CO2 – fossiel – hernieuwbaar  – circulair - natuurlijk –
gezond – ecosystemen 

vaak zeer vaag, geen consumentenbescherming

• Vele voorbeelden van duurzaam “sausje” via wetgeving, keurmerken, 
internationale certificaten handel

Wat is duurzaamheid?



• Grootschalige en repetitieve productie 

• Focus op technische efficientie

Niet reëel voor Craft

• Rekenkundige toewijzing aan lokale merken

• Selectieve uitingen

Mooi speelveld voor Craft

Multinationals 



• Minder eenmalige grondstoffen         fossielvrij 2030

• Minder afval in de gehele keten         herbruikbaarheid

• Leefbaarheid en diversiteit                 regionale grondstoffen

• Eerlijke landbouw                                biologische bieren

Duurzaamheid 

• Gulpener:  wij willen de wereld beter achter laten



Bij elke keuze duurzaamheid gewoon mee afwegen

Hou je aan een simpel plan:

• Welke aspecten vind je belangrijk? 

• Informeer jezelf vooraf goed

• Deel je missie en je oplossingen

• Communiceer open over je succes en teleurstelling

Duurzaamheid is niet ingewikkeld



Meten is weten



Stoomsyteem



Moet dat nou echt allemaal in het putje?



• Retourverpakking glas binnen Nederland 
duurzamer dan eenmalig blik en glas

• Statiegeld eenmalige verpakking verwacht

• Ontwikkeling eigen retourfles is riskant

• De BNR flessenpool is bewezen succesvol

• Absorptie flessen door brouwers met 
flessenwasser   spelregels deelnemers

… maar …

Gemeenschappelijke retourflessen



• Afspraken lokale teelt, reiniging en opslag

• Investering in hamermolen en mashfilter

Hoge doseringen ongemout bij infusiebrouwen

Normale filtertijden en rendementen

Ingezet bij kleine teelt en reductie transport

1. Regionaal graan ongemout verwerken



2. Lage temperatuur verwarming beslag



• Dik beslag 1:2 dankzij fijnmaling en hydrator

• Injectie schone stoom 121°C met Meura Aflosjet

• Injectie oververhit water 110°C uit buffertank

Dankzij lage temperaturen voorbereiding warmtepomp

Dankzij oververhit water buffer opwarming tot 2 °C /min

Dankzij combinatie tóch volmout hoge stamworten

Probleemloze temperatuursregeling

Geen aanbranding of vervuiling

2. Lage temperatuur verwarming beslag



• Wort direct kokend ontvangen in combiketel

• Oververhit water wordt heet brouwwater

• Warmtepiek start koken valt volledig weg

3. Wort preheating oververhit water



• Wort minimaal gekookt, wordt warm gehouden 

• 1-2% verdamping

• Normale toevoeging hop en kruiden

Zeer laag energieverbruik

4. Niet koken maar strippen



• Wort uitwassen met stoom

• 0,5% verdamping

• Verwijdering ongewenste 
aroma’s

• Geen verwijdering hop en 
mout aroma’s

→Zeer laag energiegebruik

→Geen probleem bierstijlen

4. Niet koken maar strippen



• Toepassing oververhit brouwwater is succesvol

• Toepassing stripper voor hoppige en moutige bieren is succesvol

• Energiebesparing brouwhuis 75%

Bewezen technieken, 

samenspel is nieuw dankzij vraag Gulpener

Stel ook jullie vraag aan leveranciers!

Meest duurzame brouwhuis



Vragenronde


