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Technologie

Bier is een, nog steeds fors groeiende,
wereldmarkt. Concentraties en schaal-
vergroting zijn aan de orde van de dag.
“Wil je je in die markt als relatief kleine
brouwerij handhaven, dan moet je voor-
op lopen en steeds nieuwe ontwikkelin-
gen in gang zetten”, weet Ger Toonen.

Hij is projectleider/technoloog van de
nieuwe moutfabriek Holland Malt, een
joint venture van zijn werkgever Bavaria
en de landbouwcoöperatie Agrifirm.

De wereld van mout voorzien
Eén zo’n nieuwe ontwikkeling die Bavaria
de afgelopen jaren in gang heeft gezet, is
het stimuleren van de graanteelt in het
noorden van het land. Dat legde de kiem
voor een volgend project: de oprichting
van een nieuwe mouterij in de nabijgele-

gen Eemshaven. “Onze bestaande mou-
terij, direct naast de brouwerij in Lies-
hout, had nieuw bestaansrecht nodig.
Uitbreiding ter plaatse was niet zinvol,
omdat je dan veel te veel transport over
de weg of via relatief klein binnenwater
krijgt. Hierdoor zouden we op de wereld-
markt niet concurrerend zijn. Daarom is
dit zo’n geschikte locatie. Vanuit een zee-
haven kun je de hele wereld van mout
voorzien tegen optimale transportkos-
ten.”
De hele wereld heeft behoefte aan mout
uit onze contreien, legt Toonen uit.
“Gerst groeit in gematigde klimaatzones.
Bovendien moet je het kiemende graan
aan het einde van de vermouting drogen
tot viereneenhalf procent vocht. Dat lukt
niet in de meeste, vochtige tropische lan-
den waar de biermarkt zich het hardst
ontwikkelt.”
De mouterij, die in de zomer van 2005 is
gestart, heeft een verwerkingscapaciteit
van 165.000 ton gerst per jaar. Dat komt

overeen met een bebouwd landbouware-
aal van 25.000 hectare. Als het maximale
productieniveau is bereikt, gaat de jaar-
lijkse omzet ongeveer ¤ 35 miljoen
bedragen.

Procesbeheersing
Toonen en zijn technische collega’s van
Bavaria hebben voor de nieuwe fabriek
alles uit de kast gehaald om een maxima-
le efficiency te bereiken. Daartoe is het
gehele vermoutingsproces doorgelicht
en aangepast aan nieuwe technische mo-
gelijkheden en technologische wensen.
“Bij mouten wordt graan achtereenvol-
gens geweekt, gekiemd en geëest, ofwel
gedroogd. Voor het vermouten heb je
veel water nodig. Dat winnen wij aan het
einde van het proces zo veel mogelijk te-
rug via membraanfiltratie. Daarmee
brengen we het waterverbruik van de
fabriek terug van de voorziene vijfen-
zestig tot vijftien kubieke meter per uur.
Voor het eesten hebben we eerst, in een
Europees onderzoeksproject, veel kennis
opgedaan over de technologie om tot
een mout te komen waaruit een smaak-
stabieler bier kan worden gebrouwen.
Vervolgens hebben we een beluchtings-
en koelsysteem ontwikkeld dat de pro-
cescondities optimaal nauwkeurig en
efficiënt kan beheersen. Daardoor hoe-
ven we minder te beluchten en te koelen
dan normaal. Verder hebben we het koel-
systeem voorzien van efficiëntere
schroef- in plaats van de gebruikelijke
zuigercompressoren. Het koelsysteem is
tevens voorzien van hoogrendement e-
lektromotoren en grote dakcondensors.
Het geheel wordt aangestuurd met mo-
derne regeltechniek.”

Opzienbarend
“Voor het eesten hebben we een moder-
ne variant van het al bestaande ‘twee
horden eesten’ ontwikkeld”, vervolgt
Toonen. “Traditioneel wordt bij het

‘We krijgen nu homogeen mout
waarmee je smaakstabiel bier kunt

maken’

Energiezuinig mo
In de Groningse Eemshaven hebben bierbrouwer Bavaria en landbouwcoöperatie Agrifirm samen

een nieuwe mouterij met grootschalige graanopslag neergezet: Holland Malt. Dankzij nieuwe,

geheel zelf ontwikkelde technologie, is de fabriek de energiezuinigste ter wereld in zijn soort. Met

dank aan de Energie Investeringsaftrek.

Door gebruik te maken van de EIA-
regeling bespaart u niet alleen direct
op de energiekosten. U betaalt ook
minder inkomsten- of vennootschaps-
belasting omdat 44% van de investe-
ringskosten (inclusief montage-
kosten) aftrekbaar is van de fiscale
winst. Het levert een netto voordeel
op van 13%. 
Informatie: EIA-helpdesk 038-4553
430 of www.senternovem.nl/eia of EIA
workshops (eia@senternovem.nl).

Nieuwe technieken 
Voor de voedingsmiddelensector
staan er een aantal nieuwe interes-
sante technieken op de nieuwe ener-
gielijst 2006: isolatie van koel- of
vriesruimten, heteluchtoven met rote-

rende productmand, heetgasontdooi-
systeem en orifice venturi condensaf-
scheider. Verder zijn de technische
eisen aan energiezuinige koel- of
vriesinstallaties vereenvoudigd en
versoepeld.

Rekenvoorbeeld
U investeert voor ¤ 300.000 in ener-
giebesparing of duurzame energie.
De EIA bedraagt 44% ofwel ¤ 132.000.
De fiscale winst wordt in plaats van ¤
500.000 nu ¤ 368.000. Zonder EIA zou
u ¤ 147.070 aan vennootschapsbe-
lasting moeten betalen en nu betaalt
u ¤ 107.998. Het directe fiscale voor-
deel bedraagt dan ¤ 39.072 (circa 13%
van het investeringsbedrag).

EIA



termijn moet dat de kosten terugverdie-
nen. Voor de vele energiebesparende
maatregelen werd ook forse financiële
steun verkregen via de Energie Investe-
ringsaftrek. Die was in dit geval geregeld
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eesten een dikke laag gekiemde gerst op
een vloer gelegd en vervolgens gedroogd
door er van onderen af droge lucht door-
heen te laten stromen. Dat levert natuur-
lijk nooit een egale droging op. Bij het
‘twee horden eesten’ splits je dat proces
in twee fasen, waardoor de droging ge-
lijkmatiger wordt. Daaraan hebben we
twee vormen van warmteterugwinning
toegevoegd. Uit de eerste stap, die heel
vochtige lucht oplevert, winnen we rest-
warmte terug met glasbuiswarmtewisse-
laars. Uit de tweede stap hergebruiken
we alle vrijkomende drooglucht door
deze naar de voorliggende processtap te
voeren. In de allerlaatste droogfase, het
afeesten, wordt alle lucht intern gerecir-
culeerd. Hierdoor is de temperatuurgra-
diënt over het moutbed niet meer dan
één graad Celsius.”
Het effect van alle maatregelen bij elkaar
is opzienbarend. De besparingen zijn bij
het kiemen 2,5 miljoen m3 aardgasequi-
valent per jaar, bij het eesten 3,1 miljoen
m3. “En minstens zo belangrijk: we krij-
gen nu homogeen mout waarmee je
smaakstabiel bier kunt maken”, aldus
Toonen.

Fiscaal voordeel
De hele fabriek is 15% duurder uitgeval-
len dan een conventionele mouterij,
maar dankzij het nieuwe proces kan Hol-
land Malt de concurrentie beter aan. Op

door TNO in Apeldoorn. “Voor installa-
ties die gewoon op de Energielijst van de
EIA staan, is het begeleidingstraject
meestal vrij eenvoudig”, zegt TNO-mede-
werker Charles Geelen. “Maar dit was
een groot en complex project dat als ge-
nerieke maatregel werd ingediend. Dat
vergt goede onderbouwing. Wij hebben

de kennis in huis die daarvoor nodig is.”
Toonen beaamt dat: “Ieder zijn specia-
lisme. Wij technici hebben het systeem
ontwikkeld. We hebben TNO ingehuurd
als adviseur met kennis van regelgeving
en subsidies, en met ingangen bij de
overheid.” Die inzet was succesvol, weet
Toonen: “Alles bij elkaar levert de EIA ons
ongeveer negen ton aan fiscaal voordeel
op.”

Vincent Delemarre
Ir. V. Delemarre is freelance journalist.

De nieuwe energiezuinige fabriek van Holland Malt ligt vlakbij de Eemshaven om zo de hele
wereld van mout te voorzien tegen optimale transportkosten. 
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‘Alles bij elkaar levert de EIA ons
ongeveer ¤ 900.000 aan fiscaal
voordeel op’

moutproces

Stap 1 De investering aanmelden. De
investering kunt u aanmelden
met het formulier
‘Melding/verzoek om verkla-
ring EIA
inkomstenbelasting/vennoot-
schapsbelasting’. Dit formu-
lier moet u binnen drie maan-
den na het aangaan van de ver-
plichting sturen naar Bureau
IRWA te Breda.

Stap 2 Ontvangstbevestiging. Binnen
vier weken nadat u het formu-
lier heeft gestuurd, stuurt het
Bureau IRWA u een ontvangst-
bevestiging met daarin het
registratienummer van de mel-

ding. Het bureau stuurt een
kopie naar SenterNovem.

Stap 3 Verklaring. SenterNovem geeft
namens het ministerie van
Economische Zaken een ver-
klaring af waarin staat of het
bedrijfsmiddel dat u hebt aan-
gemeld in aanmerking komt
voor EIA. SenterNovem kan u
eerst om meer informatie vra-
gen.

Stap 4 Belastingaangifte. De EIA-aan-
vraag verwerkt u in uw aangif-
te inkomsten- of vennoot-
schapsbelasting. Uiteindelijk
stelt de Belastingdienst de
aanslag vast.

EIA aanvragen


