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Op 20 december 2002 werden
de volgende aantallen
treffers over dranken op

internet gescoord:
Google: 1.120.000
Ilse: 2.502
MSN Search: 277.187
Yahoo: 994.000
Bij dergelijke aantallen is het moei-
lijk gericht zoeken. Het merendeel
van de resultaten heeft betrekking
op ambachtelijke en amateurbrou-
wers, leveranciers van apparatuur en
publicaties. De zoekmachines reage-
ren selectiever op de opdrachten
brouwerijtechnologie en brouwtech-
nologie. Indien men zich beperkt tot
de Benelux is via www.dranken.pagi-
na.nl en de daarvan afgeleide
www.bier.pagina.nl veel informatie
te verkrijgen, zoals de internetadres-
sen van het merendeel van de Belgi-
sche en Nederlandse brouwerijen en
brouwerijorganisaties. Een goed
overzicht van de Nederlandse brou-
werijen, groot en klein, is te verkrij-
gen via www.cambrinus.nl. Hierop
staan de brouwerijen per provincie
gerangschikt met vermelding van
eigenaars/brouwmeesters, produc-

tievolumina, assortiment en geschie-
denis.

Brouwerijorganisaties
De European Brewery Convention
(www.ebc-nl.com) bestaat momen-
teel uit 22 Europese brouwerijorgani-

saties, waarvan de internetadressen
op de homepage van de EBC staan.
De EBC organiseert congressen en
symposia over ontwikkelingen in de
brouwerijtechnologie, waarvan de
resultaten in boekvorm en op CD-
ROM zijn te verkrijgen bij Fachverlag
Hans Carl GmbH te Neurenberg
(www.hanscarl.com). Naast de EBC
bestaat de CBMC (the Brewers of
Europe), een organisatie die de eco-
nomische en warenwettelijke belan-
gen van de in de EU, Noorwegen en
Zwitserland werkzame brouwerijorga-
nisaties behartigt (www.cbmc.org).

In Nederland zijn de grotere brou-
werijen verenigd in het Centraal Brou-
werij Kantoor, het CBK (www.cbk.nl),
terwijl men op de website van PINT,
Promotie Informatie Traditioneel Bier
(www.pint.nl), een overzicht krijgt
van activiteiten op het gebied van de
bevordering van de biercultuur. In
België worden de belangen van de
brouwers en mouters gebundeld in
het Technisch en Wetenschappelijk
Centrum van de Brouwerij, de Moute-
rij en Aanverwante Nijverheden, het
CBM (www.beerparadise.be). 

Een overzicht van de Duitse brouw-*Drs. W.J. Klopper, Doorm.

Op internet is heel wat over dranken en in het

bijzonder bier te vinden. Wie gegevens over het

onderwerp bier opvraagt, krijgt afhankelijk van de

gekozen zoekmachine duizenden treffers. Een aantal

interessante sites zijn voor u op een rij gezet.

Walter Klopper*

Brouwen op het web
INFORMATIETECHNOLOGIE

Brouwerijliteratuur
www.brauwissenschaft.de: Monatschrift für Brauwissenschaft;

www.mbaa.com: Technical Quarterly;

www.asbcnet.org: Journal of the ASBC;

www.igb.org.uk: Journal of the Institute of Brewing;

www.vmt.nl: VMT (Voedingsmiddelentechnologie). Maandelijks is in dit tijdschrift

een aantal pagina’s aan brouwen

en mouten gewijd. Samenvattingen

kunnen worden ingezien van de in

de laatste jaren verschenen artike-

len;

www.braudatenbanken.de: Verlag

Hans Carl GmbH, langs deze weg

kan men tegen betaling een over-

zicht krijgen van de internationale

brouwerijliteratuur. Deze uitgeverij

stelt dat op het gebied van actuele

zaken over meer dan 29.000 onderwerpen en op het gebied van brouwerijtech-

nologie over meer dan 26.000 publicaties informatie is te verkrijgen. Er is koste-

loos een demonstratie te volgen.
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industrie kan worden verkregen via
www.brauer-bund.de, de website van
de Deutscher Brauer-Bund e.V., ter-
wijl men meer kan vernemen over de
Engelse brouwindustrie op
www.igb.org.uk van het Institute and
Guild of Brewing. Langs deze weg
kunnen ook samenvattingen van arti-
kelen in de Journal of the Institute of
Brewing worden ingezien. Dit is een
van de meest vooraanstaande tijd-
schriften op het gebied van de
brouwtechnologie ter wereld.

In de Verenigde Staten zijn de Ame-
rican Society of Brewing Chemists,
de ASBC (www.asbc.net.org) en de
Master Brewers Association of the
Americas, de MBAA
(www.mbaa.com), de belangrijkste
organisaties op brouwgebied. Beide
organisaties geven periodieken uit,
namelijk de Journal of the ASBC en
de Technical Quarterly, waarvan op
de website samenvattingen zijn te
lezen van verschenen artikelen.

Brouwerijonderwijs
De Faculteit Landbouwkundige en
Toegepaste Biologische Weten-
schappen (FLTBW) van de Katholie-
ke Universiteit Leuven
(www.agr.kuleuven.ac.be) bestaat
uit een aantal departementen. Het
departement Levensmiddelen- en
Microbiële Technologie omvat vier
laboratoria, waaronder het Labora-
torium voor Mouterij en Brouwerij.

In Gent is het KAHO Sint Lieven
(www.kahosl.be) een belangrijk
opleidingsinstituut voor chemische
en biochemische ingenieurs. Deze
school heeft in de loop der tijden
vele afgestudeerden afgeleverd aan
de brouwerij- en mouterij-industrie.
Ook worden brouwerijcursussen
gegeven aan de Hogeschool Gent
(www.hogent.be) en bij het Held.B-
Institut Meurice
(www.held.be/meurice), het vroege-
re CERIA te Brussel.

In Duitsland zijn de Versuchs- und
Lehranstalt für Brauerei, de VLB, de
Tecnische Universität Berlin en de
Tecnische Universität München de
belangrijkste opleidingsinstituten
met respectievelijk als websites
www.vlb-berlin.de, www.brauwe-
sen.tu-berlin.de en
www.edv.agrar.tu.muenchen.de.

Opleidingen op meer ambachtelijk
niveau worden gegeven door het
Doemens-Instituut te München
(www.doemens.org) en het Siebel
Instituut te Chicago (www.siebelin-
stitute.com).

Bier en gezondheid
Een uitstekend overzicht van de
gezondheidseffecten van bier vindt
men op www.bierengezondheid.com.

De positieve en negatieve effecten
van bier en alcohol worden uitge-
breid besproken en de literatuur
wordt punctueel bijgehouden. Over
hetzelfde onderwerp is meer infor-
matie in te winnen op
www.cbmc.org. 

Hop
Een gemakkelijke ingang op het
gebied van hop is die van de Hop Gro-
wers of America (www.usahops.org).
Deze website vermeldt een aantal
links, onder andere naar het rapport
van de Europese Commissie aan de
Council over de situatie in de hopsec-
tor, gedateerd 14-12-2002.

Verder zijn interessant de websites
van de Hopfenring Hallertau
(www.hopfenring.de), terwijl via die
van Johann Barth & Sohn GmbH &
Co. Kg (www.joh.barth.com) een
overzicht is te verkrijgen van de
marktvooruitzichten.

De bij de International Hop Growers
Convention aangesloten verenigingen
zijn te vinden via www.hmelj-
giz.si/ihgc. Tenslotte is bij de Europe-
se Unie onder landbouw een overzicht
beschikbaar over teelt, opbrengsten
en rassen en steunverlening tot 2002
aan hoptelers
(www.europa.eu.int/comm/agricultu-
re/markets). ■

Commerciële producten
In dit kader is getracht de leveranciers in groepen in

te delen. Het onderscheid tussen de groepen is

betrekkelijk. Veel bedrijven leggen zich toe op pro-

ducten die in verschillende groepen vallen. Veelal

doet men ook aan ontwikkeling van nieuwe proces-

sen. De websites geven af en toe toegang tot novitei-

ten. Volledigheid is niet nagestreefd en is ook niet

haalbaar, wel een impressie van hetgeen internet

biedt.

– maalapparatuur: www.buhlergroup.com;

– brouwapparatuur: www.huppmann.com, 

www.nordon.fr,  www.steinecker.com (via 

www.krones.de), www.ziemann.com en

www.meura.be;

– doseerapparatuur voor hopproducten: 

www.decker-hopdosing.de;

– verpakkingsapparatuur: www.krones.de, 

www.KHS-ag.com, www.tuchenhagen.com en

www.bohrer-maschinenbau;

– procesapparatuur: www.wittemann.com,

www.norit.com, www.haffmans.nl,

www.alfalaval.com en www.sterling-berkefeld.com;

– filtratieapparatuur en pompen:

www.handtmann.de, www.pall.com, www.filtrox.ch

en www.hilge.de;

– procescontrole: www.anton-paar.com, 

www.thiedig.de en www.biodetect.biz;

– bedrijfsadvisering en nieuwbouw ook van kleine

installaties: www.ajl.dk, www.jacobcarl.de, 

www.danbrew.dk en www.caspary.com;

– proces- en filtratiehulpmiddelen:

www.novozymes.com en www.begerow.de;

– database vluchtige componenten (inzage alleen

tegen betaling): www.tno.nl/vcf.
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