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Milieutechnologie

Grolsch opende april dit jaar haar nieuwe brouwerij. De meest milieuvriendelijke op de gehele

wereld. Een belangrijk deel is te danken aan efficiëntere productieapparatuur in combinatie met

een hogere capaciteit. Maar ook dynamic pressure boiling voor de wort en het verbranden van de

daarbij vrijkomende damp zijn vooruitstrevende milieumaatregelen.

“Met afstand de meest efficiënte en
meest milieuvriendelijke van dit
moment.” “Zuinigste waterverbruikers in
de wereld”, en “geheel geur- en geluid-
loos voor de omgeving.” De uitnodiging
aan de pers ten tijde van de opening
staan vol met superlatieven.
Bij aankomst op het nieuwe complex,
enkele maanden na het feestgedruis,
staan al mijn zintuigen dan ook op

scherp: de ogen speuren naar land-
schapsvervuiling, de oren naar geluidhin-
der en de neus naar stank. Niets van dit
alles. Het nieuwe complex ligt er stralend
bij, ondanks een miezerig regentje. Het

verkeer op de snelweg A35 overheerst al
het overige geluid. En pas in de ont-
vangsthal bespeurt de neus (gelukkig)
een heel vaag spoortje bier.
“Bij de bouw van de nieuwe brouwerij
was het milieu vanaf dag één een toppri-
oriteit”, verklaart productiedirecteur Jan
Willem Peppink. “Daarbij ging het niet
alleen om het productieproces zelf, maar
ook om de omgeving. We zijn altijd ver-
der gegaan dan de wetgever strikt van
ons verlangt”, vult mijn andere gespreks-
partner Paul Schnellen, manager Arbo en
Milieu aan. Gevraagd naar voorbeelden
noemt hij de aanplant van eiken langs de
Boekelosestraat en omheining van het
parkeerterrein met hagen. Beide moeten
na enige tijd de brouwerij aan het zicht
onttrekken van de bevolking in de vlakbij
gelegen dorpen Boekelo en Usselo.

Energie
Het Brouwhuis herbergt enkele milieu-
vriendelijke maatregelen. Zo wordt de
wort (mengsel van mout, hop en water)
met behulp van overdruk gekookt bij
102°C. Door telkens de dampspanning
boven de vloeistof te verlagen, ontstaan
in de gehele vloeistof dampbellen die
voor een intensieve warmteoverdracht en
daarmee egale verwarming zorgen.
“Door dit ‘strippen’ (dynamic low-pres-
sure boiling) is het kookproces gehal-
veerd tot ongeveer een half uur”, aldus
Peppink. “Dat zorgt niet alleen voor een
forse energiebesparing, maar ook voor
een halvering van kookverliezen. Van
iedere batch van 860 hl houden we vier
tot vijf procent meer wort over. Het mes
snijdt dus aan twee kanten.” Bijkomend
voordeel van deze tijdbesparing is dat de
brouwmeesters maar liefst twintig
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Jan Willem Peppink:
“De kooktijd van de
wort is gehalveerd
waardoor vier, vijf
procent minder wort
verdampt.”
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brouwsels per dag kunnen produceren.
Andere belangrijke energiebesparingen
zijn behaald doordat nieuwe apparatuur
minder energie verbruikt bij een gelijke
of vaak hogere capaciteit, een betere iso-
latie van ruimtes, ketels en leidingen,

enzovoorts. Door dit alles hoopt Schnel-
len dat de nieuwe brouwerij nog ‘slechts’
184 MJ/hl verbruikt (specifiek primair
energieverbruik), ofwel een besparing
van maar liefst 18% ten opzichte van
2002 en 2003. Daarbovenop komt nog
een besparing van circa 8%, overeenko-
mend met circa 800.000 m3 aardgas per
jaar, van de biogasinstallatie.
Of de totaal berekende 26% ook daad-
werkelijk zal worden gehaald, is nog de
vraag, in ieder geval niet op korte ter-
mijn. “Veel processen moeten nog wor-
den ingeregeld en verder worden geopti-
maliseerd. Verder moet er nog een afvul-
lijn voor meermalige kroonkurkflessen
worden geïnstalleerd. We zijn nu bezig te
meten hoe veel elektriciteit waar naar toe
gaat”, aldus Peppink.
Schnellen: “In het Convenant Benchmar-
king Energie-efficiency heeft de sector

zich uitgesproken om in 2012 tot de
wereldtop te willen behoren. Daar zullen
we zeker aan voldoen. Ik sluit niet uit dat
we dat al in 2006 behalen, het eerste vol-
ledige jaar waarin we dan met de gehele
brouwerij draaien.”

Een belangrijke bijdrage daaraan levert
ook het transport. Met de nieuwe brou-
werij is het stadsverkeer achter de rug.
Het bier bestemd voor de export (circa
30%) wordt gereden naar een terminal in
Hengelo waar het met boten naar de zee-
havens wordt gebracht. Voorheen werd
dit bier over de weg naar Nijmegen gere-
den.

Water
Ten aanzien van het waterverbruik wor-
den eveneens aanzienlijke besparingen
beoogd. Als de plannen uitkomen, zal het
waterverbruik van 5,5 (2003: 5,7) naar
4,5 m3/hl dalen, een daling van 18%.
“Daar zitten we nu al bijna op”, aldus
Schnellen, daarmee aangevend dat dit
cijfer nog verder zal dalen.
Ook hier speelt de combinatie van effi-
ciëntere machines met grotere capacitei-

ten een rol. Belangrijke besparingen zijn
ook gerealiseerd door het CIP-reinigen
van de biertanks; voorheen werden deze
deels met de hand schoongemaakt. Een
andere belangrijke verbetering is de aan-
schaf van nieuwe, zuinige spoelmachines

van SIG Simonazzi voor het wassen van
retourflessen. Door betere waterbeheer-
sing, waarbij schoon spoelwater aan het
eind wordt gebruikt als eerste waswater
van vuile flessen, geeft dat een duidelijke

milieuvriendelijke brouwerij’

Milieudoelstellingen
2004-2007
– Energieverbruik in 2007 182

MJ/hl bier
– Watergebruik in 2006 mini-

maal 4,5 hl/hl bier
– Geuremissie maximaal 2,7

geureenheden/m3
– Voldoen aan BEES-A (aardgas)

en BEES-B (biogas): 70 mg
NOx/m3

– Stofemissie maximaal 10
mg/Nm3
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Paul Schnellen, manager Arbo en
Milieu: “In deze incinerator ver-
branden de wortdampen tot een
vrijwel geurloos gas.”
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verbetering van waterverbruik. 
Of de afname ook gepaard gaat met min-
der chemicaliën kunnen Schnellen en
Peppink nog niet zeggen. “We zijn
momenteel volop bezig met het verzame-
len van meetgegevens en het afstellen
van apparatuur. Het is nog te vroeg, al
vermoeden we dat het verbruik licht zal
dalen, dat kan bijna niet anders.”
Het aantal vervuilingequivalenten van
7,47 per 1.000 hl bier in 2002 daalde
dankzij een goede procesbeheersing van
de anaërobe afvalwaterzuivering in 2003
tot 7,16. In de nieuwe brouwerij wordt
gerekend op minimaal eenzelfde daling.

Geur
Bij het voorkomen van geurhinder voor
de omliggende dorpen, noemt Schnellen
nog een belangrijke noviteit. De niet con-
denseerbare dampen die bij het koken
van de wort vrijkomen, worden afgevoerd
naar het ketelhuis waar deze met behulp
van een speciale brander (incinerator)
worden verhit en daarmee vrijwel reuk-
loos wordt gemaakt. “Op zich zijn deze
branders niets nieuws, maar wel voor
deze toepassing in een brouwerij.” En
blijkbaar werken ze goed, getuige de
‘frisse’ buitenlucht bij aankomst.
Bij de anaërobe afvalwaterzuiverings-

installatie met biologische verwijdering
van H2S van Pacques is enige tegenslag
ontstaan. Doordat de brouwerij nog niet
geheel ingeregeld is, komen er bierres-
ten in het afvalwater. Piekbelastingen
zorgen voor te hoge concentraties vetzu-
ren in de lucht boven de diverse tanks
van de zuiveringsinstallatie. Het com-
postfilter waardoor deze lucht wordt
geleid, kan die sterke schommelingen
niet aan, met als gevolg de klachten van
omwonenden. Leverancier Paques en
Grolsch gaan momenteel na hoe zij deze
tijdelijke situatie het beste het hoofd
kunnen bieden.

Geluid
Bijzonder aan de nieuwe brouwerij is dat
het gebouw fungeert als geluidisolatie.
De laad- en losdocks zijn namelijk aan de
kant van de snelweg gepositioneerd. Het
geluid van de ‘vrachtwagenbewegingen’,
maar ook dat van het verkeer op de aan-
grenzende A35, wordt zo door de gebou-
wen teruggekaatst en verspreid.
In het gebouw zelf zijn ‘vergaande maat-
regelen’ getroffen om het geluid in te
dammen. Voorbeelden daarvan zijn de
inkapseling van ventilatoren op de
daken, geluidswanden voor de condens-
ors en verzwaring van de wanden van het
energiegebouw. Grolsch spreekt zelf dan
ook van een ‘extreem lage geluidproduc-
tie’. Dat is extra belangrijk omdat omwo-
nenden de ontwikkelingen bij Grolsch
kritisch volgen. Van meet af aan hebben
zij bezwaar gemaakt tegen de komst van
de brouwerij, tot aan de Raad van Staten
toe. Dat heeft voor een vertraging van
ruim anderhalf jaar geleid. Dankzij een
strakke planning wordt de oorspronkelij-
ke einddatum van begin 2005 toch
gehaald.
Gevraagd of Grolsch de strenge eisen die

zij zichzelf heeft opgelegd doortrekt naar
haar toeleveranciers, antwoord Peppink:
“Daar zijn we momenteel nog niet zo
mee bezig. Eerst willen we al die zaken in
onze brouwerij waaraan we zelf iets kun-
nen doen op orde krijgen.”
Een belangrijke stap op het milieupad
werd zeer recent gezet. Op 20 augustus
behaalden de Enschedeërs het ISO
14001-certificaat voor milieuzorg-
systemen.

Hans Damman

‘Het milieu was vanaf dag één
topprioriteit’

De waterzuivering is
fraai vormgegeven via
twee torens, daartus-
sen het compostfilter
dat de afgezogen gas-
sen neutraliseert.


