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Technologie & Techniek

Op 2 februari werd het bier al geschonken 
tijdens het Patroonsfeest van de katho-
lieke universiteit. Anderhalve week eerder 
was de lancering tijdens de viering van het 
achthonderdjarig bestaan van Landen, de 
thuisbasis van bierbrouwerij De Kale Rid-
ders, waar het verhaal is begonnen. Hun 
brouwer en wetenschappelijk onderzoeker 
aan de K.U. Leuven, dr.ir. Bart Landuyt, 
kwam met het idee voor een nieuw bier 
naar professor dr.ir. Kevin Verstrepen. 
“De Kale Ridders, een kleine nieuwe 
brouwerij, wilde een onderscheidend bier 
met veel karakter, een stevige fruitsmaak. 
Maar ook bitter van smaak, en met niet 

meer dan 6% alcohol. En het moest lekker 
doordrinken.” 

Laboratorium Verstrepen
Na zijn promotie in Leuven vertrok Ver-
strepen voor twee jaar als postdoc naar 
het Massachusetts Institute of Technology 
(MIT). Daarna was hij vier jaar docent en 
onderzoeksleider aan Harvard University. 
In 2008 besloot hij terug te keren naar het 
vaderland, waar zowel de K.U. Leuven als 
het VIB aan hem trok. Hij kon dankzij het 
Vlaamse Odysseusprogramma, net als bij 
Harvard University, zijn eigen ‘state-of-
the-art’ laboratorium oprichten. 

Dat telt inmiddels 15 onderzoekers en 
draagt zelfs zijn naam. “Het is in de VS 
normaal dat het laboratorium wordt ver-
noemd naar de groepsleider”, zegt een 
bescheiden Verstrepen. “Niemand kent 
de eigenlijke naam van mijn laboratori-
um, dat ook nog eens twee namen heeft. 
Binnen de universiteit is dit het laborato-
rium voor genetica en genomica, terwijl 
dit binnen het VIB het laboratorium voor 
systeembiologie is.” 
Het laboratorium onderzoekt de cel niet 
alleen als drager van erfelijk materiaal, 
maar als een technisch geheel. Verstre-
pen: “We willen weten welke mecha-
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Kevin Verstrepen: “We moesten op zoek naar een heel speciale gist die veel goede aroma’s maakt en alle suikers snel fermenteert.”
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nismen en principes er spelen en hoe 
alles in elkaar past. Daarvoor gebruiken 
we gistcellen. Die zijn eenvoudiger dan 
menselijke cellen, maar hebben dezelfde 
structuur en werkingsprincipes. De 
mechanismen van kanker zijn zo deels 
ontrafeld.” De systeembiologie heeft ook 
zeer concrete industriële toepassingen 
bij fermentatieprocessen. Voor de voe-
dingsmiddelenindustrie is het belangrijk 
dat ze over gistcellen kan beschikken die 
efficiënter fermenteren en betere aro-
ma’s aanmaken. Niet verwonderlijk dus 
dat de industrie de weg naar zijn labora-
torium inmiddels goed weet te vinden. 

Volle smaak
De uitdaging bij het onderzoeksproject 
van De Kale Ridders zat hem in de tegen-
strijdige, moeilijk verenigbare product-
eisen: veel smaak, weinig alcohol en 
niet te veel restsuikers. Verstrepen: “Een 
sterksmakend bier heeft vaak een hoger 
alcoholgehalte en meer restsuikers. Je 
moet dus met meer suikers beginnen, 
maar er blijven ook meer ongefermen-
teerde suikers achter. Die zorgen voor een 
vol mondgevoel, en smaak en karakter, 
en ze zorgen ervoor dat de consument na 
één biertje genoeg heeft. Dan is er nog de 
hop voor de bitterheid, die in balans moet 
zijn met het mondgevoel en het fruitige 
karakter. Ook dat was een uitdaging. Het 
is misschien wat raar, maar de waargeno-
men bitterheid hangt af van de samenstel-
ling van het bier. Als er restsuikers zijn, 
maskeren die de bitterheid. Volmondig, 
fruitig bier mag iets bitter zijn, omdat dit 
zo niet wordt ervaren. Dat zie je ook bij de 
Belgische bieren, die in vergelijking met 
Nederlandse bieren tamelijk bitter zijn. 
De zwaardere Belgische bieren zijn zelfs 
nog bitterder, maar ook dat wordt zo niet 
ervaren omdat de restsuikers en alcohol 
dit compenseren. Het nieuwe bier mocht 
echter niet te veel restsuikers bevatten, 
zodat we de bitterheid alleen in balans 
konden brengen met fruitigheid en ande-
re gistaroma’s. Kortom, we moesten op 
zoek naar een heel speciale gist die veel 
goede aroma’s maakt en alle suikers snel 
fermenteert.”

Het onderzoek
De uitgebreide gistcollectie van zijn 
laboratorium – meer dan 10.000 gisten, 
waarvan zo’n 500 biergisten – was een 
mooi startpunt voor het onderzoek. 
In de geautomatiseerde databank zijn 
heel wat details opgeslagen. Bijvoor-
beeld cijfers over de aromaproductie, 

waaronder alcoholtolerantie, optimale 
fermentatietemperatuur en kleverigheid. 
De wetenschappers hebben voor dit pro-
ject met alle biergisten bier gebrouwen 
in een halve liter. Daarbij is uitgegaan 
van eenzelfde hoeveelheid suiker en 25 
aromastoffen die geanalyseerd zijn met 
behulp van gaschromatografie. Ook zijn 
de belangrijkste kenmerken van het fer-
menteren zelf beschreven, zoals de hoe-
veelheid geproduceerde alcohol, CO2, de 
snelheid van de fermentatie en restsui-
kers. Verder is goed aan het bier geroken 
voor een sensorische evaluatie. “Op basis 
van die gegevens kunnen we vaak een 
gist kiezen die perfect aan de eisen van 
een brouwer voldoet.” Deze exercitie 
leverde twee gisten op die samen het 
gewenste bier konden leveren. De vol-
gende logische, maar revolutionaire stap 
was het kruisen van de twee gisten. 

Kruisen
Omdat gisten zich in tegenstelling tot 
bacteriën ook seksueel kunnen voort-
planten, is kruisen een reële optie voor 
het veredelen van gist. “Het was meteen 
raak. We hadden de gewenste gist voor 
het gevraagde bier”, verwijst Verstre-
pen naar de uitvoerige analyses van het 
aromaprofiel en de sensorische evalu-
atie van het gebrouwen bier. Hij legt de 
techniek uit: “Normaal gezien verme-
nigvuldigen gistcellen zich via aseksu-
ele knopvorming, maar onder extreme 
omstandigheden (lage temperatuur, 
zuur, voedingsarm milieu) ondergaan 
gisten een reductiedeling waarbij telkens 
4 sporen worden gevormd. Die kunnen 
dankzij speciale microscopen gescheiden 
worden, waarna sporen van verschil-
lende gisten weer bij elkaar gebracht 
worden. In de juiste omstandigheden 
kiemen de sporen en smelten ze samen 
tot een nieuwe, hybride gistcel, net zoals 
spermacellen fuseren met eicellen. Dit 
is een volkomen natuurlijk proces. Wij 
helpen de natuur alleen een handje door 
welbepaalde gisten bij elkaar te brengen. 
Daarbij houden we niet alleen rekening 
met de gewenste eigenschappen, maar 
ook met de genetische opbouw van de 
gisten.” 
Ook het eerste brouwsel bij De Kale Rid-
ders was meteen een succes. “We heb-
ben geluk gehad, want de stap van de 
kleine brouwsels in het laboratorium naar 
de brouwerij is een grote stap”, aldus 
Verstrepen. “Dit komt omdat de proces-
omstandigheden verschillen, maar de fer-
mentatie verliep heel snel en volledig.” 

Krachtige techniek
Kruisen lag wel en niet voor de hand. 
“Kruisen is van oudsher verbonden 
met de landbouw voor het veredelen 
van gewassen en vee, maar biergisten 
hebben wat dat betreft een enorme ach-
terstand”, zegt de onderzoeker. “Dit is 
vooral het gevolg van de geringe grootte. 
“We zouden hierdoor bijna vergeten hoe 
krachtig deze techniek is”, onderstreept 
hij. “Er wordt al snel aan genetische 
modificatie gedacht, waar we binnen 
onze groep ook mee werken, maar in de 
voeding ligt dat gevoelig. Omdat gisten 
zich zo snel vermenigvuldigen, kan het 
veredelen heel snel gaan, veel sneller dan 
het geval was in de landbouw. Zo halen 
we de achterstand in het veredelen van 
gisten in een snel tempo in.” 

Toekomst
Gezien het succes wil het Laboratorium 
Verstrepen dan ook verder gaan met de 
techniek. Hij denkt zelfs aan kruisingen 
tussen honderden gisten tegelijk om te 
kijken wat dit voor nieuwe geschikte gis-
ten oplevert. Verstrepen: “De verleiding 
is groot om telkens de twee best preste-
rende gisten te kruisen, maar hier moet je 
voorzichtig in zijn. Twee kunnen de frui-
tigste zijn, maar als hetzelfde gen daar-

voor verantwoordelijk is, maak je geen 
vordering door deze stammen te kruisen. 
Daarom is het soms beter om een zwakke 
en een sterke gist te kruisen, omdat de 
zwakke misschien een goed gen heeft. Je 
kunt dit niet voorspellen, en daarom is 
zo’n grootschalige kruising, die eigenlijk 
“genome shuffling” genoemd wordt, 
een heel interessante strategie. Wettelijk 
bestaan er geen bezwaren tegen kruisen, 
het is een proces dat ook in de natuur 
optreedt. Voorwaarde is uiteraard wel 
dat biergisten met biergisten en niet met 
andere soorten gisten worden gekruist. 
Dan geldt de Novel Food wetgeving.”
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