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Inleiding
Zin om een echt Antwerps icoon beter te leren kennen?
Onze interactieve brouwerijtour zal je volledig onderdompelen in de wereld van
onze Stadsbrouwerij. Het wordt leerzaam, boeiend, maar vooral ook heel
plezant.
In verschillende themaruimtes kom je alles te weten over Antwerpen als
bierstad, de Belgische bieren en het complete brouwproces. Tal van
interactieve middelen en audiovisuele effecten zorgen voor een 360°
totaalbeleving.
Let tijdens de tour goed op, zo vind je de antwoorden op de vragen die we
verder stellen. Het is niet de bedoeling om terug te keren naar een vorige
ruimte, zorg er dus voor dat je niets mist!
Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand!
SUCCES & VEEL PLEZIER!

www.companywebsite.com

3

1.
Het verhaal van Stadsbrouwerij De Koninck is al bijna zo oud als
België. We vertellen het je graag door de verschillende ruimtes heen. Kan
jij deze alinea’s in de juiste historische volgorde zetten? Zet een cijfer van
1 t.e.m. 8 bij de alinea’s om ze van verleden tot heden te rangschikken.
___ Zijn echtgenote, Elisabeth Cop, hertrouwt met natiebaas Johannes Vervliet. Deze
beslist om de herberg aan de Grote Steenweg te Berchem om te bouwen tot een brouwerij
onder de naam "Brouwerij De Hand", naar de afbeelding op de grenspaal.
___ Met het duo Van Bauwel-Van den Bogaert begint de spectaculaire expansie van het
bedrijf. Na de oorlog en de dood van zijn vader neemt Modeste Van den Bogaert (27) de
brouwerij over.
___ Joseph Van den Bogaert helpt bij het heropstarten van de brouwerij. Hij komt uit een
bekende brouwersfamilie en heeft de nodige technische kennis om de nieuwe brouwerij op te
starten.
___ Door te investeren in beleving werd letterlijk leven in de brouwerij gebracht. De
brouwerij site werd omgetoverd tot een dynamische, creatieve hub in de stad.
___ Stadsbrouwerij De Koninck wordt na een moeilijke periode overgenomen door het
familiebedrijf Duvel Moortgat.
___ Joseph Henricus koopt de herberg 'De Plaisante Hof' gelegen op de grens tussen
Antwerpen en Berchem. Op die plek stond een stenen grenspaal met een gebeeldhouwde
hand waar kooplui tol betaalden.
___ Brouwerij De Hand wordt omgevormd tot "Brasserie Charles De Koninck" en
eigenares Josephina De Koninck neemt graanhandelaar Florent Van Bauwel in dienst. Later
wordt Van Bauwel bedrijfsleider.
___ Modeste Van den Bogaert wordt voorzitter van de Confederatie der Brouwerijen van
België. Twee jaar later wordt er veel geld gestoken in het stookhuis en bottelarijcomplex dat
hierdoor 40.000 flesjes/uur aankan. Om de groei bij te kunnen benen werd er geïnvesteerd in
een nieuwe brouwzaal die in 1995 werd geopend.
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2.

Het Bolleke is een Speciale Belge. Het biertype ontstond na een in 1904 door de Unie
van de Belgische Brouwers uitgeschreven wedstrijd om het lokale, dorpse bier van die tijd te
veredelen zodat het de concurrentie kon aangaan met Britse, Duitse en Tsjechische
importbieren, voornamelijk de bekende ‘Pilsbieren’. Het resultaat van deze tentoonstelling
werd voorgesteld op de Wereldtentoonstelling van 1905 in Luik. Het succes leidde ertoe dat
vele brouwers in de jaren 10 en 20 van de twintigste eeuw hun eigen versie maakten.

Wie vond het ‘Bollekesglas’ uit en wanneer?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3.
Hoeveel verschillende types glazen zie je doorheen de hele tour tot
aan de brug (niet in de bars dus)? Afbeeldingen of videoschermen tellen
niet mee. Turf het aantal in onderstaand vak.

www.companywebsite.com

5

4.
Link volgende begrippen en foto’s aan elkaar. Link telkens een
begrip van kolom 1 met een begrip uit kolom 2 en vervolgens link je die
weer aan een foto uit kolom 3.

recepten

kwaliteit behouden
‘’Brouwvideo’’

filteren

vullen
‘’Brouwzaal’’

spoelen

wort
‘’Brouwzaal’’

donkere mout

gist
‘’Brouwzaal’’

fermentatie

roosteren
‘’Bottelarij’’
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5. Waarom moest de brouwerij creatief zijn tijdens de oorlog?
a) De bezetters namen alle hop in beslag
b) Bier brouwen was verboden
c) De bezetters namen het bier in beslag

6.

Zijn de volgende stellingen juist of fout? Omcirkel.

a)
b)
c)

“Gist zorgt voor alcohol en C0² (koolzuur).”
“Er worden 15.000 flesjes De Koninck afgevuld per uur”
“Een Duvel is lekker bij een blauwschimmelkaas”
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Onze brouwers ….
In de brouwzaal werken vier brouwers/operatoren. Zij worden ondersteund door
verschillende specialisten. Bijvoorbeeld een mechanieker en een elektricien, zij
rapporteren aan een productieverantwoordelijke. Daarnaast wordt de kwaliteit
gecontroleerd door een kwaliteitsteam, dit team bestaat uit een
kwaliteitsverantwoordelijke en een laborant.
De kwaliteit wordt nauwkeurig gecontroleerd door middel van verschillende
analyses, deze analyses worden uitgevoerd op verschillende niveaus en
plaatsen.
Allereerste wordt het bier geanalyseerd. Dit wordt gedaan door het controleren
van de alcohol, de kleur van het bier, de bitterheid, de ph waarde én de
degustatie hoeveelheid. Daarnaast wordt ook het water en afval water
gecontroleerd tijdens deze analyses.

Wist je dat …. ?
Het eerste product van de brouwerij draf is. Draf is het overblijfsel van de mout
na de wortfilter. Dit overblijfsel wordt verkocht als veevoeding.
Wist je dat … ?
In de brouwerij veel gist wordt opgemaakt. Tijdens de gisting kan de massa van
het gist wel 6 tot 8 keer zo groot worden. Ook de overschotten aan gist worden
verkocht als veevoeding.

www.companywebsite.com

8

7. Zet het brouwproces in de juiste volgorde. Zet de letters a t.e.m. k op de
juiste plaats op de afbeelding. Tip: bij de brouwhal vind je hier meer
informatie over!
a)
b)
c)
d)

warm water
fermentatie
gefilterde biertank
kookketel

e) decanter
f) wortkoeler
g) gist
h) centrifuge

i) beslagkuip
j) mout molen
k) wortkuip
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8.

Bier brouwen in België was aanvankelijk een ambachtelijke activiteit, die als
nevenactiviteit van een landbouwbedrijf werd uitgevoerd. Bijna elk dorp had zijn eigen
brouwerij. Tijdens de industrialisatie konden sommige zich handhaven en door uitbreiding tot
grote brouwerijen uitgroeien. De meeste brouwerijen verdwenen of werden opgekocht door
industriële, grote brouwerijen. Enkele bleven actief, maar eerder als folklore of hobby. Ook
het bierbrouwen door abdijen kent er een lange traditie.
In België moesten na de Eerste Wereldoorlog veel brouwerijen de deuren sluiten, omdat al
het koper van de brouwinstallaties was opgeëist. In 1907 waren er nog 3387 brouwerijen in
België. In 2001 was dit aantal geslonken tot iets meer dan 100, waarvan zo'n 20 in Wallonië.
Begin 2014 waren er 157 Belgische brouwerijen en circa 50 bierfirma's.

Welke provincie telt de meeste brouwerijen?
__________________________________________________________
Hoeveel? ____________
Welke provincie telt de minste brouwerijen?
___________________________________________________________
Hoeveel? ____________

9.
In de Duvel Bar staan twee grote cilindervormige ruimtes. Het zijn
onze oude brouwketels. Vanbinnen zie je een tekst staan in verouderd
Nederlands die uit een brief komt. Waarover gaat die?
a) Over de niet nagekomen afspraak rond leveringen van Duitse hop, waardoor er niet
meer kan worden gebrouwen.
b) Over een afspraak met de Duitsers die België bezetten om het koper te behouden en
te kunnen blijven brouwen.
c) Over de afspraak om te mogen brouwen voor het Duitse leger tijdens de
wereldoorlogen, wat natuurlijk over heel wat liters bier ging.
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OPDRACHT VOOR IN DE BAR
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10. Je kan nu in de huid kruipen van onze brouwmeester. Je gaat je
eigen bier ontwikkelen. Wij geven je alvast de mogelijke ingrediënten mee,
aan jou om een recept samen te stellen!

Mout is de basis van bier en is een soort graan. We laten de granen denken dat het
lente is door ze vochtig en warm te houden. Net voor ze gaan kiemen dat wil zeggen dat: een
plantje ontstaat uit je graankorrel drogen we ze op hoge temperaturen. Uit deze gedroogde
granen halen we suikers, die later door de gist kunnen worden omgezet naar alcohol en
CO2. We spreken daarom weleens van ‘gerstenat’. Bij het drogen van de granen kunnen we
verschillende temperaturen hanteren. Bij elke temperatuur ontstaat een nieuwe moutvariatie.
Net zoals getoast brood: hoe langer je het sneetje in de broodrooster laat zitten, hoe
donkerder het wordt. Je kan voor een bier een combinatie maken met verschillende soorten
mout of één soort gebruiken.
Cara-ambermout: deze mout is nat gedroogd en geeft een volle karamelsmaak
aan het bier.

Bleke mout: de ideale mout om een fijn doordrinkbaar blond bier mee te maken.
Typische moutige toetsen en wit brood.

Zwarte mout: geeft de smaak van beschuiten, geroosterd brood en nootjes. Door
deze mout te gebruiken, bekom je een donker bier.

Geroosterde mout: ideaal om Stouts en Porters mee te brouwen (dit zijn donkere
bieren). Je combineert het altijd met bleke mout. Geeft een toets van koffie en
gebrande bitterheid.
Tarwemout: geeft een stabielere schuimkraag en zorgt voor meer ‘body’ ofwel
volmondigheid. Deze mout kan zorgen voor een friszure toets in je bier.
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Hop is een plant uit de hennepfamilie, die in België vroeger ook veel geteeld werd. De
hopbellen worden als conserveer- en smaakmiddel gebruikt bij de bereiding van bier. Hop
kan uit alle uithoeken van de wereld komen. Net zoals de druif bij wijn, zorgt de regionale
afkomst van de hop voor zijn typisch aroma- en smaakprofiel. Geef bij de afkorting IBU in hoe
‘hoppig’ je bier zal zijn. IBU staat voor ‘international bitterness units’. Hoe hoger, hoe meer de
hop zal doorsmaken en hoe bitterder je bier zal smaken.
Hoe meer alfazuren, hoe meer de hop geschikt is als ‘bitterhop’. Hoe minder alfazuren, hoe
meer geschikt om het aroma te bepalen, daarom noemen we ze ‘aromahoppen’.
De ‘aromahoppen’ koken minder lang mee met je wort en zullen voornamelijk het aroma
oftewel de geur bepalen, terwijl de ‘bitterhoppen’ eerder zullen zorgen voor de bittere smaak.

AMARILLO
Aroma: zorgt voor
toetsen van
pompelmoes, citroen,
meloen, abrikoos en
perzik.
Alfazuren: 7 – 11%
EAST KENT
GOLDING

Aroma: zacht met
toetsen van honing,
lavendel, tijm en
sinaasappel. Ietwat
kruidig en aards.
Alfazuren: 4,5 – 6,5%
NELSON SAUVIN
Aroma: geeft een zacht
fruitig karakter dat kan
doen denken aan
geplette kruisbes en
pompelmoes.

CITRA
Aroma:
pompelmoes, limoen,
lyche, kruisbes, meloen,
passievrucht.
Alfazuren: 11 - 15%

HALLERTAU
MITTELFRUH
Aroma:
milde hop met kruidige
toetsen. Ook wel floraal
Alfazuren: 3.5 – 6.5%

SIMCOE
Aroma: toetsen
van passievrucht,
bessen, pijnboom en
geeft een aardse smaak.
Alfazuren: 11,5 –15%

Alfazuren: 12 – 13%

SAAZ
Aroma:
zeer aards en
floraal, met een
aangename, milde
kruidigheid.

STYRIAN
GOLDING
Aroma: aangenaam
aroma van honing,
oregano, basilicum, netel
en hooi.

Alfazuren: 2,5 – 4,5%

Alfazuren: 6,5 – 8,5%
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Gisten zijn eencellige, eukaryote micro-organismen die behoren tot het rijk van
de schimmels. Een bekende vertegenwoordiger is de gewone biergist ook wel wijngist, of
broodgist. Gisten onderscheiden zich van prokaryoten zoals de bacteriën door het bezit van
een celkern en zijn ook veel groter. We spreken bij bier van hoge, lage, spontane of
gemengde gisting. Voor deze opdracht zullen we gebruik maken van twee mogelijkheden:
hoge of lage gisting.
Gisten zetten bij het brouwen in bier suikers afkomstig van de mout om tot alcohol en
koolzuurgas. Daarnaast zijn ze ook verantwoordelijk voor een groot deel van het aroma. Om
een hoog alcoholpercentage te krijgen en om veel aroma’s te ontwikkelen kies je best voor
hoge gisting (Duvel, De Koninck, La Chouffe, kortom de speciaalbieren). Wil je liever een
lager alcoholisch, minder aromatisch bier bekomen dat zeer doordrinkbaar is, kan je best
gaan voor een lage gisting (Belspils). Een hoge gisting vindt plaats op kamertemperatuur,
terwijl lage gisting plaatsvindt tussen 4C° en 12C°.

Saccharomyces cerevisae
Ideaal voor bieren van 8% tot 14% alcoholvolume.
Volle aroma’s van honing, peer, rijpe banaan en mogelijks een kruidig aroma.

Saccharomyces Pastorianus
Deze gist, genoemd naar Louis Pasteur, is zeer dankbaar om een licht
alcoholisch bier te brouwen dat veel ruimte laat voor de aroma’s van de hop en
de mout. Ideaal voor bieren van 3% tot 7% alcoholvolume.
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Klaar? Zo, je hebt nu alle informatie om je bier te brouwen. Stel hieronder je bier
volledig voor. Welke mouten, hoppen en gist heb je gebruikt? Hoe bitter is je bier? Geef een
overzichtelijke smaakbeschrijving en probeer te zeggen welke stijl van bier je hebt gemaakt.
Je kan ook een etiket ontwerpen waarop je alle nodige info zet! En bedenk een leuke naam.

NAAM:
BIERSTIJL:
MOUT(EN):
HOP(PEN):
GIST:
ALCOHOLPERCENTAGE:
SMAAKOMSCHRIJVING:

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ontwerp er gerust op los!
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Alcoholpreventie
1.

Lees het verhaal en duid de delen aan waar het fout loopt.

Britt en Kevin zitten in het jeugdhuis. Vanavond zijn zij verantwoordelijk dat de bar open is.
Kevin heeft al een aantal keer de bar gehouden, maar voor Britt is het de eerste keer. Ze
vraagt zenuwachtig wat het bier van de maand is. Kevin zegt trots dat er vanavond een paar
naar huis gaan kruipen, want ze hebben Duvel gekozen. Britt vraagt zich af of Duvel niet pas
vanaf 18 jaar mag worden gedronken, omdat het 8,5% alcohol bevat. Kevin zegt dat je vanaf
14 jaar al bier mag drinken. Zeker als er iemand van 18 jaar oud bij is. Het feestje is
vanavond enkel voor leden, wat het een privéfeest maakt. Dan kan niemand een opmerking
geven over alcoholgebruik. De eerste leden komen aan en bestellen meteen 2 biertjes bij
Kevin.

2.

Omcirkel het juiste antwoord.

A. Je mag een dronken persoon alcohol weigeren?
B. Je mag met meer dan 0.5 promille nog autorijden?
C. Je kan je autorijbewijs kwijt raken wanneer je dronken
op de fiets zit?
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Je hebt nu het hele educatief pakket afgerond! We hopen dat je het leuk vond
en dat je iets nieuws hebt geleerd.
Hopelijk tot een volgende keer!

Einde!
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