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Strategie

Het Europees streekproductlabel Be-
schermde Geografische Aanduiding
heeft voor Palm Breweries duidelijke
meerwaarde. Het gaat dan vooral om de
authenticiteit, streekgebondenheid en
traditie van het product. “Belangrijk is dit
te beschermen. De consument moet
weten wat echt is en wat niet”, beklem-
toont bierbrouwer Rudi Ghequire. “Voor
een product als Rodenbach betaalt hij

immers meer dan voor vergelijkbare
andere producten.”
Naast de BGA zijn er nog de categorieën
BOB (Beschermde Oorsprongsbena-
ming) en GTS (Gegarandeerde Traditio-
nele Specialiteit). De reden dat de brou-
werij kiest voor BGA, de een na hoogste
categorie, en niet voor BOB is dat niet
alle grondstoffen voor het bier (de mout)
uit de streek komen. 

Uniek
Uniek aan Rodenbach is de gemengde
gisting (door gisten en melkzuurbacteri-
ën) en de rijping van minstens 18 maan-
den in eikenhouten vaten. “Hierdoor
krijgt het bier haar karakteristieke frisse,
fruitige smaak”, verklaart de brouwer.
De roodbruine kleur heeft het bier te
danken aan de licht geroosterde speci-
aalmouten die worden gebruikt. Sommi-
ge vaten (in totaal zijn er in Roeselaere
294 stuks met een inhoud van 180 tot 650
hectoliter) zijn anderhalve eeuw oud.
Evenals de oude originele, prachtige ge-
bouwen van de brouwerij, zijn de vaten
door de Vlaamse overheid beschermd als
industrieel erfgoed. De streekgebonden-
heid en traditie van het bier blijkt uit het
feit dat het bier alleen in West-Vlaande-
ren wordt gebrouwen. Anno 2006 ge-
beurt dat brouwen overigens in een
geautomatiseerd brouwhuis met roest-
vrijstalen tanks.
Er zijn twee soorten Rodenbach. Voor de
bereiding van de klassieke Rodenbach
wordt jong gelagerd bier met 25% oud
gerijpt bier van minstens 18 maanden
gemengd. De Rodenbach Grand Cru
bestaat uit 100% op vat gerijpt bier van

Brouwerij Rodenbach kiest voor E

De gemengde gisting die in de eikenhouten vaten plaats-
vindt, duurt ten minste 18 maanden en is de belangrijk-
ste troef van het bier, zegt Rudi Ghequire. 
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Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB): Productie, ver-
werking en bereiding van een product vinden plaats binnen
een bepaald geografisch gebied, volgens een erkende en
gecontroleerde werkwijze.
Beschermde Geografische Aanduiding (BGA): Minimaal een
van de productie-, verwerkings- of bereidingsstadia voldoen
aan de geografische oorsprong, of het product heeft een bepaalde faam 
binnen een afgebakend gebied.
Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (GTS): Benadrukt de traditionele
samenstelling of productiemethode, los van de herkomst. Aan de basis van
deze labels liggen de Europese Verordeningen 2081/92 en 2082/92.

BOB, BGA, GTS 

Het Belgische Palm Breweries wil haar speciaalbier Roden-

bach, gebrouwen in het West-Vlaamse Roeselare, laten erken-

nen als Europees streekproduct. De strategische keuze voor

een Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) is niet alleen

slim voor de marketing van het bier, maar ook voor de

bescherming van de productie en dus van de afzetmarkt.
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minstens 18 maanden.
Naast Brouwerij Rodenbach telt West-
Vlaanderen nog vier andere brouwerijen
die het roodbruine bier van gemengde
gisting brouwen. Met een productieaan-
deel van 90% is brouwerij Rodenbach
veruit de grootste. De jaarproductie be-
draagt 65.000 hectoliter. Naast de afzet
in België (verkoopaandeel 90%) vindt het
bier zijn weg naar ongeveer tien landen,
waaronder Nederland. 

ISO en HACCP
Om de kwaliteit en de specificiteit van
het bier te borgen, is de moderne onder-
neming sinds 2004 gecertificeerd volgens
ISO 9000:2000 en wordt er geproduceerd
volgens de HACCP-richtlijn. Ghequire
verwacht dit jaar het HACCP-certificaat te
krijgen. Het is volgens hem onjuist te
stellen dat moderne Europese kwaliteit-
en voedselveiligheidseisen op gespannen
voet staan met de bereiding van streek-
producten: “We beschikten sinds jaar en
dag over een goede kennis en beschrij-
ving van ons productieproces. Hierdoor
zijn we in staat gebleken om het proces
te blijven reproduceren zonder enig ver-
lies van smaak en kwaliteit.”

De aanvraag
Omdat de aanvraag voor de Europese
streekproducterkenning niet uitsluitend
door één producent kan worden inge-

diend, zal dit gebeuren door
de brancheorganisatie Belgi-
sche Bierbrouwers (BB, te
Brussel), waarbij Palm Brewe-
ries is aangesloten. Deze orga-
nisatie stelt nu samen met het
Vlaams Centrum voor Agro- en
Visserijmarketing (VLAM,
onderdeel van de Vlaamse
overheid) het productdossier
(zie kader) voor de Europese
Commissie samen.
De dossiersamenstelling is de
grootste uitdaging bij de aan-
vraag. De inhoud is door de
EU vastgelegd, maar de para-
meters en de criteria bepalen
de brouwers van de biersoort
zelf. De Europese Commissie
bepaalt op haar beurt of die
voldoende zijn voor een erken-
ning.
Door de gezamenlijkheid van
de aanvraag is het uitermate
belangrijk dat er consensus is
tussen de brouwers van het roodbruine
bier van gemengde gisting. “We hebben
er geen belang bij de enige brouwerij te
zijn die BGA kan halen”, merkt Ghequire
op. Wel moeten naar zijn mening de kwa-
liteitseisen voldoende strikt zijn. “Als je
de lat te laag legt, kan iedereen eenvou-
dig het product gaan maken.” 
Om die reden zullen in het dossier heel
strikte specificaties komen te staan voor
de wijze waarop de meest kritische com-
ponenten in de samenstelling van het
eindproduct worden gevormd. Welke dat
zijn, houdt de bierbrouwer liever voor
zich. “Voorkomen moet worden dat bij-
voorbeeld biochemische additieven op
kunstmatige manier zouden worden toe-
gevoegd die bij Rodenbach op natuur-
lijke wijze tijdens de rijping op de houten
vaten worden gevormd”, is het enige dat
hij kwijt wil.

Marketing
Brouwerij Rodenbach heeft al de nodige
ervaring met de aanvraag van een streek-
product. Sinds 2005 is het bier door
Vlaanderen officieel erkend als traditio-
neel Vlaams streekproduct.”
Rudi Ghequire ziet het EU-logo als dé
marketingtool bij uitstek en benadrukt

het belang ervan, in het bijzonder voor
het MKB dat niet, zoals multinationals,
over grote marketingbudgetten kan
beschikken. Wanneer het logo op de fles-
jes mag worden gedrukt (wellicht is dat

al in 2007) zal Palm Breweries bij de ver-
koop en marketing van het bier daar han-
dig gebruik van maken.
De brouwerij kan daarmee als voorbeeld
dienen voor voedingsmiddelenfabrikan-
ten met een rijke historie en traditie die
kwalitatief onderscheidende producten
op de markt brengen. Keerzijde is wel de
lange weg die is af te leggen alvorens de
erkenning wordt verkregen en de energie
die het bedrijf moet steken in de samen-
stelling van het dossier. Verder is geduld
met de Europese molens vereist.

Informatie
www.vlam.be
www.streekproduct.be

r Europees streekproductlabel

Yves De Groote
Ir. Y. de Groote is freelance journalist.

Wanneer het logo op de flesjes mag worden gedrukt
(wellicht is dat al in 2007) zal Palm Breweries bij de ver-
koop en marketing van het bier daar handig gebruik van
maken.

We hebben er geen belang bij de enige
brouwerij te zijn die BGA kan halen

Tijdpad erkenning
– Europese Commissie heeft zes

maanden voor beoordeling
dossier.

– Vragen over onderbouwing
dossier of keuze voor BOB,
BGA of GTS? Looptijd aanvraag
opnieuw (zes maanden). 

– Na goedkeuring aanvraag ver-
schijnt samenvatting in Euro-
pees publicatieblad.

– Reageren op de publicatie kan
gedurende zes maanden.

– Geen reactie van andere lan-
den? Bescherming is een feit.

– Doorlooptijd procedure onder
ideale omstandigheden: een
jaar.
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