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Hoe kun je studenten bier laten brouwen in een practicum? Als

antwoord op deze vraag heeft Rob Nout van de WUR een bier-

brouwmachine ontwikkeld. Het apparaat is geschikt voor klein-

schalig onderzoek bij industrie en opleidingen.

Rob Nout, Universitair Hoofddocent bij
de leerstoelgroep Levensmiddelenmicro-
biologie aan de WUR, houdt zich al meer
dan 30 jaar bezig met fermentatie. Zijn
studenten laat hij graag op een realisti-
sche manier kennis maken met dit vak-
gebied. Zo nodig ontwerpt hij daarvoor
zelf een apparaat, dat wordt gebouwd
door medewerkers van de werkplaats van
de WUR. Op die manier is ook de bier-
brouwmachine ontstaan. “We willen
onze aankomende bachelors en masters
tijdens het fermentatiepracticum bier
laten brouwen in aansluiting op de colle-
ges over deze stof. Vroeger deed ieder-
een dat individueel in een pannetje, maar
met de resultaten kon je niet veel begin-
nen. Met de nieuwe machine brouwen en
bottelen studenten in één week bier. De

omstandigheden van wortbereiding en
fermentatie zijn te variëren, zodat we ver-
schillende bieren kunnen vergelijken. En
behalve bier brouwen leren studenten
omgaan met procesapparatuur.”

Sleutelen
Nout heeft samen met toenmalig stu-
dent, nu ir. Rik Brouns, een machine ont-
worpen na marktonderzoek. “Toen ik op
zoek ging naar een proefopstelling voor
het onderwijs, ben ik eerst bij grote brou-
wers en andere onderwijsinstellingen
geweest. Ik vond daar niet wat ik zocht.
De opstellingen waren te groot of te klein
en vooral te complex. Bovendien viel er
weinig aan te sleutelen. Toen kwam ik op
het idee om zelf een apparaat te ontwik-
kelen. In eerste instantie voor practica en

afstudeervakken, maar het is natuurlijk
ook leuk voor Open Dagen. Het resultaat
is een verrijdbare opstelling. Je kunt de
machine overal gebruiken waar elektrici-
teit, gas, water en een afvoer aanwezig
zijn.”

Programmeren
Met de machine is het mogelijk om in
een tijdsbestek van circa vier uur 25 l
wort te maïschen, klaren en te koken uit
de basisingrediënten mout, hop en
water. Na een verblijf van 20 minuten in
de whirlpool wordt de wort in een warm-
tewisselaar gekoeld en aangeënt met
droge bovengistkorrels. Gedurende 48
uur vindt de hoofdfermentatie plaats in
kunststof vaten van 50 l. Daarna kan het

jongbier worden gebotteld voor een rij-
ping van minimaal twee weken.
De machine van roestvast staal bevat veel
elektronica die allerlei variaties in het
brouwproces mogelijk maakt. Zodoende
kan hiermee ook kleinschalig industrieel
onderzoek worden uitgevoerd. Nout
noemt enkele details: “De maïschetijd en
-temperatuur kunnen we vooraf in stap-
pen programmeren. Met een thermostaat
is de temperatuur op 0,1°C nauwkeurig in
te stellen. De snelheid van de roerders,
de zeefbodems van de klaringskuip en de
afloop van de whirlpool zijn ook te varië-
ren.”

Tweede generatie
De bierbrouwmachine is een succes.
Nout heeft inmiddels een ‘tweede gene-
ratie’ in aanbouw waarin een aantal aan-
passingen zijn gerealiseerd, zoals een
verbeterde verpompbaarheid van dikke
beslagen. “Fermentatie is mijn vak, het
ontwikkelen van fermentatieapparatuur
is een hobby. Ik kan er nog veel meer
over vertellen. Belangstellenden vanuit
de industrie en opleidingen zijn welkom
om te komen kijken.” Zij kunnen Nout
bereiken via rob.nout@ wur.nl.
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‘Je kunt de verrijdbare machine overal
gebruiken waar elektriciteit, gas,
water en een afvoer aanwezig zijn’

Rob Nout (midachter) heeft een proefopstelling voor bierbrouwen ontwikkeld.


