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Thema: dranken

Meura is snelle wortfiltratie van het beslag 

en wassen mogelijk. Ook worden de 

grondstoffen maximaal geëxtraheerd en 

hebben de restgranen een hoog drogestof-

gehalte. Met de modernste wortfilters kun-

nen veertien brouwsels per dag worden 

geproduceerd (vroeger maximaal tien, 

red.) en er wordt bespaard op energie- en 

waterverbruik. Producenten van de filter-

kuip hebben ook niet stilgezeten. Ze heb-

ben hun systeem aangepast en geoptimali-

seerd, zodat de filterkuip kan concurreren 

met de Meura wortfilter. 

Wortkoken
Het kooksysteem van wort is inmiddels 

efficiënter door het toepassen van vacuüm 

of door het te strippen met gas of stoom. 

Door te werken met een speciale interne 

of externe koker, wordt er tot 15% 

Moderne  
bierproductie 

Nieuwe technologieën voor de bierpro-

ductie werden in de laatste decennia staps-

gewijs ingevoerd en vonden na gemiddeld 

tien jaar toepassing. Alhoewel het brouw-

proces in grote lijnen ongewijzigd bleef, 

was er veel technische vooruitgang, zoals 

op het terrein van wortfiltratie, het klaren 

van bier en gistgroei. De belangrijkste drijf-

veren voor veranderingen waren de laatste 

jaren en zijn nog steeds kostenbesparing, 

betere beheersing van het proces, minder 

verbruik van grondstoffen, energie en 

water, en verbetering van de bierkwaliteit, 

vooral de stabiliteit en veiligheid. Een over-

zicht van de ontwikkelingen in de afgelo-

pen 25 jaar, die het brouwproces brachten 

tot waar het nu staat.

Wortfiltratie
Met de wortfilter van het Belgische bedrijf 

parallel aan de fusies en hergroeperingen van brouwerijen die  
er de afgelopen 25 jaar hebben plaatsgevonden, is er flink geïn-
vesteerd in moderne technologie. de focus van de brouwers ligt 
nu op duurzaamheid, kwaliteit en productveilig  heid en flexibiliteit.

bespaard op energieverbruik. Dat is veel, 

want het klassieke koken van wort vraagt 

20-40% van de totaal benodigde thermi-

sche energie van een brouwerij. Naast het 

energievoordeel van de vernieuwde kokers 

is er minder thermische belasting van het 

wort en minder afzetting in de koker. Dit is 

weer gunstiger voor het CIP-systeem en 

maakt dus meer brouwsels na elkaar 

mogelijk. 

Klaren van bier
Tot 2000 waren de klaringstechnieken voor 

bier vooral gebaseerd op het gebruik van 

diatomeeënaarde en verschillende typen 

filters. Voordeel van deze technieken is  

dat ze efficiënt zijn, maar ze hebben ook 

nadelen. Ze zorgen voor productverliezen, 

zijn tijdrovend en het slib van diato- 

meeënaarde moet als gevaarlijk afval  

worden beschouwd.

De afgelopen tien jaar zijn er crossflow- 

filtratiesystemen ontwikkeld met behulp 

van semipermeabele membranen. Met 

centrifuges wordt eerst het grootste deel 

van de vaste stoffen verwijderd, zodat de 

continu brouwerij van 

brouwerij martens.
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belasting van de filter vermindert. Een 

belangrijke overweging voor de keuze van 

een filtratiesysteem is de verhouding tussen 

investeringskosten en operationele uitga-

ven. De operationele kosten van de mem-

braanfilters zijn laag, maar de levensduur 

is op dit moment met ongeveer 500 filter-

runs betrekkelijk kort, waardoor de inves-

tering te hoog is. In de toekomst worden 

verbeteringen verwacht in de levensduur 

van de membraanfilters die de balans kun-

nen laten overslaan in het voordeel van 

membraanfiltratie.

Groeisysteem voor gist
Om te zorgen voor snelle groei van gist is 

het vroegere batchgroeisysteem aangepast. 

Dit leidde tot betere zuurstoftoevoer en cir-

culatie in de tank. De gist groeit in twee tot 

drie dagen, in plaats van de vijf dagen 

vroeger, tot 200 miljoen gistcellen per ml. 

De leefbaarheid van deze cellen is meer 

dan 98%.

Procesverbeteringen
Het negatieve effect van schuifkrachten in 

het proces en op de kwaliteit van het afge-

werkte bier is sterk verminderd. Het 

schroot wordt voordat het in de beslagkuip 

komt, klaar gemaakt in een ‘premaischer’. 

De roersystemen zijn zodanig aangepast 

dat er zacht en efficiënt wordt geroerd. Het 

pompen is milder en het vullen van kuipen 

of tanks gebeurt vanaf de bodem. Verder 

zijn leidingen minder hoekig en hebben ze 

minder bochten om wrijvingskrachten te 

minimaliseren. Ook processtappen worden 

gecombineerd om wrijving te beperken. 

Zo geeft het gecombineerde systeem van 

wortkoker en whirlpool voor het afschei-

den van uitgevlokte deeltjes, minder  

schade aan de vlokken. 

Al deze verbeteringen zorgen ervoor dat 

van grondstof tot eindproduct er minder 

ongewenste omzettingen zijn. Vooral de 

drastische verlaging van de zuurstofopna-

me in het proces is een belangrijke verbe-

tering. Zuurstof geeft immers snellere ver-

oudering van het bier en is dus negatief 

voor de houdbaarheid.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is voor de brouwers steeds 

een aandachtspunt geweest. De gereali-

seerde energie- en waterbesparing, recupe-

ratie van CO2 en CIP-stromen, goede 

besteding van nevenstromen en afvalwa-

terzuivering zijn daar het bewijs van. De 

stijgende energieprijs en het toenemend 

milieubewustzijn hebben versneld geleid 

tot aanzienlijk minder energieverbruik. Zo 

is het wortkoken geoptimaliseerd en wordt 

de warmte van de damp en het water 

gebruikt om het wort voor te verwarmen.

Het opvoeren van het aantal brouwsels per 

dag of continu brouwen reduceert het 

energie- en waterverbruik. Bij Brouwerij 

Martens, waar continu wordt gebrouwen, 

is maar 2 liter water meer nodig per liter 

bier. Gemiddeld is het waterverbruik de 

laatste vier jaar 17% gedaald, van 5,2 liter 

water per liter bier tot 4,3. De gemiddelde 

energiereductie van de laatste vier jaar 

bedroeg bijna 10%. Tijdens de productie 

van alcohol door de gist komen grote hoe-

veelheden CO2 vrij. Vanuit de moderne 

CCT (cylindro conische tanks) fermentatie-

tanks wordt de CO2 opgevangen. Het 

koolzuur kan, nadat het is gereinigd en 

samengedrukt tot vloeibare CO2, worden 

hergebruikt in het productieproces of voor 

de productie van gashoudende frisdran-

ken. De detergent-, loog- en waswaterstro-

men van het CIP-systeem worden terugge-

wonnen en hergebruikt als voorspoeling. 

Dit heeft een reductie van water, energie 

en gebruik van chemicaliën tot gevolg. De 

nevenstromen van de brouwerij, restgist en 

restgranen en eiwitafzetting, zijn waarde-

volle producten voor de diervoederindus-

trie. De aërobe waterzuivering die een 

groot oppervlakte nodig heeft en veel slib 

genereert, is in veel brouwerijen vervangen 

door een meer anaëroob systeem. Dit is 

compacter, geeft minder slib en levert zelfs 

biogas dat is te gebruiken als brandstof of 

voor de productie van elektriciteit. 
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Bier voor de consument

Wat merkt de consument van alle technolo-
gische ontwikkeling? Het bier wordt steeds 
beter, fijner en meer gevarieerd. Negatieve 
smaak- en aromacomponenten zijn tijdens 
het proces verwijderd. Het bier is langer 
houdbaar en stabieler. De productie van 
sterkere en speciale bieren is eenvoudiger 
geworden. Het bier kan worden verpakt in 
allerlei soorten flessen, ook van PET, in  
blikjes en in vaten van verschillende  
volumes en materialen. 

brouwzaal met moderne 

filterkuip en kookketel 

van krones.




