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Bier brouwen in West-Vlaanderen

West-Vlaamse brouwers vechten tegen de multinationale bierkaai

Veel leven in de West-Vlaamse brouwerij: de grote bevraging
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Van Honsebrouck bouwt nieuw bierkasteel van 35 miljoen

In de kijker: Brouwerijen De Halve Maan en Sint-Sixtus
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Geen andere economische activiteit is wellicht zo ‘verknocht’ met de lokale leefgemeenschap als het brouwen van bier. 
West-Vlaanderen was op het einde van de 19e eeuw ruim 500 brouwerijen rijk, quasi evenveel als het aantal parochies 
in de provincie. Daarvan schoten er in 1946 (na WO II) nog 139 over en die rangen dunden verder uit tot amper 19 
volwaardige bierproducenten op het dieptepunt in 1983. 
Sindsdien is er een heropbloei die cumuleerde naar 28 actoren begin 2014. Dit als gevolg van de komst van een nieuwe 
generatie kleinschalige spelers die actief zijn rond streek- en speciale bieren.
Maar ook een aantal ‘anciens’ aan de kop van het West-Vlaamse brouwerspeloton kent de jongste jaren een nieuwe 
jeugd en een verhoogd elan. 
Onze bierbrouwerijen komen regelmatig in het nieuws met nieuwe biermerken en/of -smaken, met verdienstelijke 
prijzen op binnen- en buitenlandse bierwedstrijden of met de frisse start van weeral een lokale minibrouwerij. Zelden 
of nooit wordt de West-Vlaamse brouwerijsector in zijn geheel belicht en geanalyseerd met aandacht voor de relevante 
economische parameters.
West-Vlaanderen Werkt vult dat hiaat in. We lichtten het deksel van de West-Vlaamse brouwketels via een intensieve 
bevraging bij de grootste en meest representatieve bierproducenten. Dit onderzoek oogstte een zeer grote respons en 
een rijke schat aan informatie over deze bijzondere sector.
De uitkomst van dit onderzoek is dat de West-Vlaamse brouwersgilde zich vooral kenmerkt als een cluster van familie-
bedrijven, waarvan sommigen met een zeer lange traditie. Ze zijn sterk verbonden met hun lokale biotoop en hebben 
ook hun commerciële zwaartepunt in de lokale markt. De lange golf van overnames en sluitingen is afgekoeld en 
er waait een nieuwe wind door de sector, gestuwd door een verhoogd investeringsritme en door fel toegenomen 
exportinspanningen. Eén van de meest markante vaststellingen is dat het West-Vlaamse brouwvolume tussen 2009 en 
2013, met 20% toenam en dat in een verzadigde biermarkt…! Er is bij de toonaangevende brouwerijen ook steeds meer 
aandacht voor de factor marketing.  

De andere kant van de medaille is dat de West-Vlaamse bierproducenten niet zwaar doorwegen binnen de totale 
Belgische biersector.
Het productievolume van alle West-Vlaamse brouwers samen (= 529.500 hectoliter) is maar een fractie (3%) van de 
totale Belgische bierplas, die in 2013, 18 miljoen hectoliter bedroeg.
De West-Vlaamse brouwerijen hebben geen leidende noch stuwende rol gespeeld in de concentratie en de schaalver-
groting die zich voltrok binnen de Belgische biersector in de jongste halve eeuw. De grote overnamemaneuvers 

gebeurden vooral door spelers van buiten de provincie, terwijl de West-Vlaamse 
brouwerijen zelf vaak een overnameprooi waren of zich als gesloten familie-

bedrijf toelegden op een geografisch beperkte rol.
Hun exportaandeel gaat in stijgende lijn, maar ligt beduidend onder het 
nationale gemiddelde. Het zijn immers opnieuw de grote multinationale 
brouwerijgroepen die het voortouw nemen in de exportpolitiek.
De brouwers in de kustprovincie kozen dus overwegend voor ‘small is 

beautiful’, wat zich vandaag ook weer vertaalt in een nieuwe bonte 
generatie microbrouwerijen.

Met een gezamenlijk omzetcijfer van 103 miljoen euro, een 
directe tewerkstelling van circa 350 mensen en door zijn 
grote visibiliteit in (en interactie met) de regio, is en blijft de 
brouwerijsector echter een significante economische  en 
gastronomische smaakmaker voor onze provincie. En dus 
ook een uitgelezen marketingtool voor het toeristische imago 
van West-Vlaanderen. 

En daar drinken we graag een streekbiertje op…. ■

Pittig & familiaal bier van hier

Jan Bart Van In
hoofdredacteur
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Jan-Bart Van In • hoofdredacteur

Op 1 januari 2014 telde West-Vlaanderen 28 (overwegend kleine) brouwerijen. Dat zijn 
er beduidend minder dan 50 jaar geleden maar wel een stuk meer dan het dieptepunt in 
1991. Deze bierproducenten presteren goed, groeien, investeren en zijn steeds meer actief 
op internationale markten, maar hun aandeel in de totale Belgische bierplas is en blijft 
marginaal. De West-Vlaamse exportscore ligt ook onder het nationale gemiddelde. 

Bier is voor ons land een wezenlijk deel van 
onze cultuur, een gastronomisch symbool 
en een internationaal marketing- en 
exportinstrument. Toch drinken de Belgen 
zelf steeds minder bier. Het verbruik van 
bier daalt in ons land al meer dan een 
kwarteeuw. Cijfers uit de jaarverslagen 
van de nationale beroepsorganisatie 
Belgische Brouwersbond (Belgian 
Brewers) leren dat de bierconsumptie in 
ons land in 1980 nog 13 miljoen hectoliter 
(hectoliter = 100 liter) bedroeg. In 2013 
was dat binnenlands verbruik gedaald tot 
8,023 miljoen hectoliter (= 62%). Dat is 
een terugval van 38% op ruim 30 jaar tijd 
(zie Tabel 1). 
Ook in 2013 was er opnieuw een afkalving 
van het biergebruik met 2,5 procent in 
vergelijking met 2012. Het gemiddelde 
verbruik per hoofd van de bevolking 
daalde van 131 liter in 1980 naar 72 liter 
in 2013. Die neergang heeft vooral te 
maken met een verminderde consumptie 
van bieren in het horecacircuit, de 

Vechten tegen de multinationale bierkaai 

De West-Vlaamse brouwerijen in de Belgische bierplas

Jaartal Aantal  
brouwerijen

Productie  
in 1.000 hl

Exportvolume  
in 1.000 hl

Belgische  
bierconsumptie  

in 1.000 hl

1980 121 14.291 2.315 12.945 

1990 94 14.141 2.752 12.037 

1995 102 14.528 4.608 10.513 

1999 109 14.575 5.072 10.206 

2000 112 14.734 5.474 10.064 

2001 114 14.966 5.857 9.986 

2002 115 15.696 6.539 9.901 

2003 115 15.650 6.738 9.935 

2004 120 17.270 8.700 9.560 

2005 124 17.270 8.810 9.480 

2006 126 18.310 10.110 9.370 

2007 126 18.570 10.600 9.140 

2008 132 17.800 9.880 8.790 

2009 138 18.010 10.220 8.680 

2010 144 18.120 10.610 8.440 

2011 154 18.570 11.090 8.570 

2012 164 18.751 11.686 8.227 

2013 171 18.069 11.073 8.023 

BRON 1: cijfers over productievolume, export en bierconsumptie: Belgian Brewers, jaarverslagen
BRON 2: evolutie van het aantal brouwerijen: Zythos vzw

Tabel 1
Kerncijfers Belgische brouwerijen evolutie 1980 - 2013
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opmars van alternatieve dranken zoals 
wijnen en zoete dranken en de trend naar 
minder alcoholgebruik in het algemeen. 
Het zijn vooral de klassieke pilsbieren die 
in de verdrukking zitten. 
In diezelfde periode 1980-2013 klom de 
productie van Belgische bieren op van 14,2 
miljoen hectoliter naar 18,07 miljoen 
hectoliter. Dat is een groei van 31%.

Export troef
De verklaring voor deze paradox (meer 
productie en minder verbruik) vinden we 
terug in de exportcijfers: tussen 1980 
en 2012 steeg het volume aan bier, dat 
in ons land werd gebrouwen maar in 
het buitenland werd gedronken, van 
2,3 miljoen hectoliter naar 11,7 miljoen 
hectoliter (hl). Zie tabel 1. Dat is 
dus maal vijf op een tijdspanne van 30 
jaar. Het jaar 2006 was het historische 
kantelmoment waarin voor het eerst meer 
Belgisch bier werd geëxporteerd dan in 
het binnenland gedronken. 
In 2013 kende het exportvolume voor het 
eerst in vele jaren een beperkte terugval 
van 11,7 hectoliter (in 2012) naar 11,07 
hl. Dit als gevolg van een forse stijging 
(van 75% tot 160%) van de accijnzen 
op bier in Frankrijk, onze belangrijkste 
exportmarkt. De Belgische brouwersbond 
heeft de Belgische regering overtuigd om 
hierrond twee klachten in te dienen bij 
de Europese Commissie, dit onder meer 
vanuit de vaststelling dat de wijnproductie 
grotendeels wordt gespaard van deze 
Franse accijnsverhoging.
In 2012 was het exportaandeel binnen 
de totale Belgische bierproductie 
opgeklommen tot het historische record 
van 62% (61,3% in 2013). 
De 16 grootste West-Vlaamse brouwerijen 
daarentegen halen samen gemiddeld 
een exportscore van 34% (zoals blijkt uit 
onze bevraging (zie verder pagina 9) en 
blijven dus fors onder het  hoge nationale 
gemiddelde van 62%. Dat laatste cijfer 
wordt uiteraard fel beïnvloed door de 
opgedreven exportcapaciteit van de 
grote multinationale spelers InBev en 
Alken-Maes.

Come back
Een andere markante trend is de evolutie 
van het aantal brouwerijen. Die waren 

meer dan een eeuw lang in vrije val. Die 
uitdunning hield aan tot in het begin van 
de jaren ‘90 van de vorige eeuw.  In 1900 
telde ons land nog ruim 3.000 lokale 
brouwerijen en in 1945 waren nog meer 
dan 600 bierproducenten actief. Het 
historische dieptepunt viel in 1991 toen 
er nog amper 92 brouwerijen in werking 
waren. Dat was het gevolg van een proces 
van schaalvergroting en concentratie 
bij de industriële brouwerijen, met als 
koptrekker de groep Interbrew. Die is 
vandaag bekend als InBev Belgium 
(met als grootste binnenlandse merken 
Stella, Jupiler, Leffe en Hoegaarden) de 
Belgische motor van de mondiale groep  
Anheuser-Busch InBev, de nummer één 
op de wereldbiermarkt. InBev heeft dan 
ook een marktaandeel van 56% in de 
Belgische bierconsumptie en van ruim 27% 
in de binnenlandse bierproductie. Ook 
de groep Alken-Maes (met merken als 
Maes, Affligem en Grimbergen), vandaag 
een onderdeel van het grote Nederlandse 
concern Heineken, was de jongste 
decennia zeer actief in de overname en 
sluiting van lokale brouwerijen. Deze twee 
multinationale spelers hebben samen 
een dominante positie op de Belgische 
biermarkt.
Sinds het midden van de jaren ‘90 van de 
vorige eeuw zit het aantal brouwerijen 
weer in de lift als gevolg van de opmars 
van een nieuwe generatie kleine lokale 
actoren (vaak microbrouwerijen) die 
streek- en/of speciale bieren brouwen. 
Dat fenomeen zet zich nog verder door 
want volgens de jaarlijkse inventa-
risatie van Zythos vzw1, de ijverige en 
goed gedocumenteerde vereniging van 
Belgische bierconsumenten, telde ons land 
eind 2013, 171 brouwerijen.
Dat zijn er 41% meer dan in 1980, toen 

ons land 121 installaties telde. Deze 
opmerkelijke remonte kent recent een 
versnelling met een nettoaangroei van 
zo maar even 33 nieuwe kleinschalige 
vestigingen in de periode 2010-2013.
Het begrip ‘brouwerij’ definiëren we 
hier als een brouwsite (groot of klein) 
die beschikt over een eigen brouwin-
stallatie die erkend is door de Belgische 
dienst accijnzen. Dit in tegenstelling tot 
de zogenaamde bierfirma’s, die wel over 
eigen merken beschikken maar hun bieren 
elders laten brouwen.

Ook West-Vlaanderen kent  
heropleving
De grote trends die we zien op de 
Belgische biermarkt, manifesteren zich 
ook in de West-Vlaamse geledingen van 
de sector. De Noordzeeprovincie kende 
eveneens een forse uitdunning van de 
rangen in de periode 1900-1983. In 1946 
was de kustprovincie nog 139 brouwsites 
rijk. In 1983 was het aantal West-Vlaamse 
bierproducenten teruggevallen op 19 
bedrijven. Zie Tabel nr. 2

1 Zythos vzw is de nationale vereniging van bier-
proevers met zetel in Genk. De organisatie over-
koepelt een waaier van lokale verenigingen van 
actieve bierliefhebbers. In West-Vlaanderen telt 
de vereniging 5 lokale bierclubs. Het doel van 
de vzw is het bewaren en bevorderen van de 
Belgische biercultuur. Dit gebeurt onder meer 
door de organisatie van projecten die de Belgi-
sche bieren en hun smaken promoten. Zythos 
verzamelt en verstrekt ook objectieve informa-
tie over de Belgische brouwerijen en hun pro-
ducten en streeft naar erkenning van Belgisch 
bier als onderdeel van onze cultuur, brouwerij-
traditie, levensstijl en gastronomie. Een werk-
groep Bier volgt de situatie en de evoluties bij 
de brouwerijen en bierfirma’s op en registreert 
deze gegevens. Hierrond werkt Zythos samen 
met de nationale brouwersvereniging Belgian  
Brewers.www.zythos.be; www.belgianbrewers.be
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Vanaf 1994 is er een voorzichtige aanzet 
tot heropleving die resulteert in een 
nieuwe situatie met 23 brouwerijen in het 
jaar 2000 en heel recent (sinds 2010) zette 
die trend zich afgetekend door met de 
start van een achttal nieuwe kleinschalige 
brouwinstallaties. Daardoor staat de teller 
voor West-Vlaanderen eind 2013 op 28 
brouwerijen een netto-aanwinst van 9 
in vergelijking met 1983. In die periode 
van 30 jaar zijn er (volgens de registraties 
van Zythos vzw) 20 nieuwe brouwerijen 
opgestart en 11 gestopt. Hun namen vindt 
u in de tableteditie van dit artikel.
Als we de West-Vlaamse situatie op  
1 januari 2014  (tabel 2) toetsen aan 
de overige provincies, dan blijkt dat 
West-Vlaanderen de Belgische nummer 
2 is in aantal brouwerijen met 28 
vestigingen op een Belgisch totaal van 

171. Dit na bierbastion Vlaams-Brabant 
dat 33 actoren rijk is.
De kustprovincie ontsnapt ook niet aan 
het fenomeen van de schaalvergroting: 
de drie grootste regionale brouwerijen 
(Van Honsebrouck uit Ingelmunster, 
De Brabandere uit Bavikhove en 
Omer Vander Ghinste uit Bellegem) 
staan in 2013 in voor 61% van het totale 
West-Vlaamse volume aan bierproductie.

Klein bier van hier
Het productievolume van alle West-Vlaamse 
brouwers samen is maar een fractie van de 
totale Belgische bierplas. Dat blijkt duidelijk 
uit grafiek 1. 
Uit een bevraging bij de 16 grootste 
West-Vlaamse bedrijven blijkt dat deze 
in 2013,  529.500 hectoliter aan diverse 
bieren hebben bereid (inclusief het 

brouwvolume van de trappisten van 
Westvleteren). Dat is amper 3% van de 
totale Belgische bierproductie, die volgens 
de cijfers van de nationale beroepsorga-
nisatie Belgian Brewers op 18 miljoen 
hectoliter lag. 
Het marginale marktaandeel van de 
West-Vlamingen binnen de totale Belgische 
brouwersfamilie, is te verklaren door het 
feit dat de grote dominante actoren (InBev, 
Alken-Maes, Brouwerij Martens, Brouwerij 
Palm, Brouwerij Haacht en Duvel-Moortgat) 
allemaal buiten West-Vlaanderen gevestigd 
zijn. Deze zes koplopers produceren samen 
10,6 miljoen hectoliter bier, dat is 56% van 
het totale Belgische brouwvolume. Maar 
ook als we het aandeel van die zes grote 
brouwerijen aftrekken van het Belgische 
totaal en dat saldo (8,1 miljoen hectoliter) 
vergelijken met het West-Vlaamse volume 
(= 529.500 hectoliter) dan blijft het 
West-Vlaamse aandeel steken op amper 
7%. Nochtans is West-Vlaanderen de derde 
grootste provincie in ons land qua bevolking 
en herbergt de Noordzeeprovincie het 
tweede grootste aantal brouwerijen.
Als we de Belgische brouwerijen rang - 
schikken volgens het criterium ‘financiële 
omzet’ blijkt opnieuw dat het aandeel 
van de West-Vlaamse ondernemingen 

BRON: Zythos vzw

JAAR PROVINCIE

West-
Vlaanderen

Oost-
Vlaanderen

Antwerpen Limburg Vlaams-
Brabant

Totaal 
België

1983 19 19 8 4 27 100

1990 19 18 6 6 24 94

1991 19 18 6 6 22 92

1992 20 17 5 5 22 93

1993 20 18 6 5 20 95

1994 21 16 5 4 20 98

1995 21 16 5 4 22 102

1996 23 17 7 4 22 108

1997 22 17 7 4 23 110

1998 22 17 6 5 23 111

1999 22 16 7 5 24 109

2000 23 18 7 5 24 112

2001 22 18 7 5 24 114

2002 22 18 6 5 24 115

2003 19 18 5 5 23 115

2004 19 18 5 5 23 120

2005 20 18 6 5 23 124

2006 20 18 6 5 24 126

2007 19 18 7 5 25 126

2008 20 20 8 6 27 132

2009 20 22 7 6 30 138

2010 22 22 8 6 30 144

2011 24 24 11 8 30 154

2012 28 24 11 11 30 164

2013 28 23 11 12 33 171

Tabel 2: Evolutie van het aantal brouwerijen in België per provincie 1983-2013

De Waalse en Brusselse brouwerijen zijn hierin niet opgenomen
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Belgische brouwerijen zonder W-Vl

West-Vlaanderen (3%) 

17.540.500 

529.500

Grafiek 1
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 � De West-Vlaamse brouwerijen hebben 
geen leidende noch stuwende rol 
gespeeld in de concentratie en de 
schaalvergroting die zich voltrok binnen 
de Belgische biersector in de jongste 
halve eeuw. De grote overname-
maneuvers gebeurden vooral door 
spelers van buiten de provincie (InBev, 
Alken-Maes, Haacht en  Palm) terwijl 
de West-Vlaamse brouwerijen zelf vaak 
een overnameprooi waren of zich als 
gesloten familiebedrijf toelegden op een 
geografisch beperkte rol.  Significante 
recente voorbeelden van de uitdunning 
van de rangen in de Noordzeeprovincie 
zijn de overname van het legendarische 
Rodenbach door Palm in 1998 en de 
acquisitie van brouwerij Louagie 
uit Kortemark (met als sterproduct 
Hapkin) door Alken-Maes in 2002. 
Dat maneuver mondde snel uit in de 
sluiting van de brouwerij op de markt 
in Kortemark. De succesvolle Brugse 
brouwerij De Gouden Boom (Brugs 
Tarwebier) kwam in 2003 in handen 

van Palm Breweries, die de productie 
in Brugge in het najaar van 2004 stil 
legde. Nog een onfortuinlijk wapenfeit 
in de West-Vlaamse brouwerijkroniek 
was het faillissement van Riva 
(Liefmans Breweries) uit Dentergem 
in december 2007. Deze onderneming 
was toen nog werkgever voor 50 
medewerkers (verspreid over twee 
sites) en brouwde in Dentergem een 
jaarvolume van circa 50.000 hectoliter 
waarmee zij tot de West-Vlaamse top 5 
in de sector behoorde.

 � Het exportaandeel van de vandaag nog 
actieve West-Vlaamse bedrijven gaat 
in stijgende lijn, maar ligt beduidend 
onder het nationale gemiddelde. Het 
zijn immers opnieuw de grote multina-
tionale brouwerijgroepen die het 
voortouw nemen in de exportpolitiek.

 � De brouwers in de kustprovincie 
kozen dus overwegend voor ‘small is 
beautiful’ wat zich vandaag ook weer 
vertaalt in de opkomst van een nieuwe 
bonte generatie microbrouwerijen.

daarin gering is. Slechts drie West-Vlaamse 
brouwers (Van Honsebrouck, De 
Brabandere en Omer Vander Ghinste) 
hebben een plaats onder de 30 grootste 
inlandse bierproducenten. Ze zijn 
respectievelijk goed voor de 11e, 14e en 
16e positie in die ranking. Zie tabel in 
onze tableteditie. Ze spelen dus mee in de 
nationale competitie maar niet aan de kop 
van het peloton. Samen staan ze in 2012 
voor een verkoopcijfer van ruim 56 miljoen 
euro en dat vertegenwoordigt amper 
2,7% van de gezamenlijke omzet van de 
Belgische top 30. Als we het aandeel van de 
zes dominante brouwerijgroepen (inclusief 
hun dochterbedrijven) uit deze nationale 
top 30 wegfilteren, dan stijgt het aandeel 
van de West-Vlaamse top 3 wel significant 
naar 17%.

Met dank aan Yannick Maekelberg 
(bachelor Howest) en aan Casimir 
Elsen van Zythos vzw voor het 
opzoekingswerk. ■

Conclusie: small is beautiful in de West-Vlaamse brouwketels

Heeft iemand al gezegd 
dat u formidabel bent?

Complimenten krijgt u nooit genoeg!
Vindt u dat uw bedrĳf meer complimenten verdient? Zorg er dan voor dat u in 

het oog springt! Wĳ verzorgen uw online en print communicatie en de compli-

menten komen vanzelf wel.

www.vandenbroele.be  |  Lieven Bauwensstraat 33, Brugge  |  +32 50 546 177  |  info@vandenbroele.be

Vanden Broele Productions maakt deel uit van de Vanden Broele Group
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West-Vlaamse bierproducenten onder de loep

Yannick Maekelberg

De regionale bierbrouwerijen komen 
regelmatig in het nieuws met nieuwe 
biermerken en/of smaken, met verdien-
stelijke prijzen op binnen- en buitenlandse 
bierwedstrijden of met de frisse start 
van weeral een lokale minibrouwerij. 
Zelden of nooit wordt de West-Vlaamse 
brouwerijsector in zijn geheel belicht 
en geanalyseerd met aandacht voor de 
relevante economische parameters.
West-Vlaanderen Werkt en de hogeschool 
Howest, opleiding netwerkeconomie, 
vullen dat hiaat in. We lichten het deksel 
van de West-Vlaamse brouwketels via een 
intensieve bevraging bij de grootste en 
meest representatieve bierproducenten. 

Onze schriftelijke enquête (afgenomen in 
de periode maart-april-mei 2014) oogstte 
een respons van 16 op de 17 beoogde 
ondernemingen en heeft dus een zeer 
hoge representativiteit. De rijke schat aan 
informatie die deze enquête oplevert, 
is aangevuld met data en gegevens uit 
de jaarrekeningen, de websites en het 
persarchief van de betrokken brouwerijen.

Afbakening doelgroep
Deze doorlichting omvat de represen-
tatieve brouwerijen die voldoen aan drie 
criteria:
 � effectief brouwen (met eigen brouwinstal- 
latie) in de provincie West-Vlaanderen;

 � beschikken over een commerciële 
vennootschapstructuur die toelaat om 
jaarrekeningen te raadplegen;

 � minstens drie volledige boekjaren actief 
zijn.

Deze drie selectiecriteria maken dat de 
initiatieven in de hobbysfeer, de nog prille 
brouwerijprojecten en ook de bierfirma’s 
(die eigen merken in portefeuille hebben 
en ook verkopen maar deze elders laten 
brouwen) uitgesloten zijn van onze 
sectoranalyse. 

Op 1 januari 2014 telde West-Vlaanderen 
28 brouwerijen (zie vorig artikel) maar 

Yannick Maekelberg • bachelor netwerkeconomie Howest
Jan-Bart Van In • hoofdredacteur

De West-Vlaamse bierbrouwerijen zijn niet enkel een riant en nostalgisch cultureel 
erfgoed met pittoreske historische gebouwen of een passie van een nieuwe generatie 
lokale bierliefhebbers. Ze vormen een volwaardige en dynamische economische 
sector die in 2013, 530.000 hectoliter gerstenat uit de imposante tanks liet vloeien 
(een groei van 20% in 4 jaar tijd), goed voor een omzet van 103 miljoen euro en 
350 rechtstreekse arbeidsplaatsen (in loondienst). De 16 grootste brouwerijen 
investeerden in de periode 2010-2013 samen 35 miljoen euro en hun exportaandeel 
(34%) zit mooi in de lift. Ze beheren een patrimonium van ruim 600 horecazaken (een 
goed bewaard geheim…). Zes West-Vlaamse brouwers hebben ambitieuze plannen 
voor een ruimtelijke uitbreiding. Bovendien is deze bierminnende provincie nog 5 
authentieke pilsbieren rijk.

Jan Bart Van In

Veel leven in de West-Vlaamse brouwerij
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daarvan kwamen er slechts 17 in 
aanmerking voor onze doorlichting als 
gevolg van de gehanteerde selectiecriteria. 
Uit deze doelgroep hebben 16 actoren 
geparticipeerd aan het onderzoek 1.
Het resultaat zien we in tabel 1 die de 
belangrijkste parameters van de betrokken 
brouwerijen bundelt. Een bijzonder geval 
(nummer 17 in de tabel) is de trappis-
tenbrouwerij uit Westvleteren die wordt 
uitgebaat door de paters van de vzw 
Abdij Sint-Sixtus. Deze werd omwille 
van zijn specifieke vzw-structuur en zijn 
non-commerciële missie niet getoetst aan 
de overige commerciële entiteiten.

1 De enige brouwerij die niet participeerde aan 
onze bevraging was Brouwerij De Bie bvba uit 
Wakken (Dentergem), als vennootschap op-
gericht in 2005 door de familie T’joen en met 
circa 1.200 hectoliter jaarlijks brouwvolume en 
zonder bezoldigde tewerkstelling, een kleine 
speler.

Het productievolume van de abdij (5.000 
hectoliter per jaar) werd wel meegerekend 
in het totale West-Vlaamse brouwvolume. 
We wijden ook speciale aandacht aan deze 
spirituele brouwplaats via een apart artikel 
op pagina 21.

Geografische spreiding:  
Kortrijk spant de bierkroon
Figuur 1  met de kaart van 
West-Vlaanderen, toont de geografische 
inplanting van de 17 grootste 
West-Vlaamse brouwerijen, afgebeeld 
volgens hun brouwvolume. Daaruit blijkt 
dat ook deze economische sector haar 
zwaartepunt heeft in het zuiden van 
de provincie, meer bepaald op de as 
Roeselare-Kortrijk-Ieper. Het noorden van 
West-Vlaanderen moet het doen met twee 
entiteiten: De Halve Maan in Brugge en 
Strubbe in Ichtegem, beiden weliswaar met 
een lange traditie. De drie uitgesproken 

grootste West-Vlaamse brouwerijen (Van 
Honsebrouck, Omer Vander Ghinste en 
De Brabandere) situeren zich in en rond 
Kortrijk.
Op één onderneming na zijn alle, vandaag 
nog actieve West-Vlaamse brouwerijen, 
autonome familiebedrijven (sommige 
in vierde of vijfde generatie) of recente 
onafhankelijke initiatieven opgestart door 
enkele bevriende zakenpartners (zoals 
in het geval van De Struise Brouwers uit 
Oostvleteren en De Plukker uit Poperinge). 
Uitzondering is de brouwerij Rodenbach 
uit Roeselare die sinds 1998 opereert 
onder de vleugels van de Brabantse 
brouwerijgroep Palm.
Een ander specifiek kenmerk van de 
West-Vlaamse bierbrouwer is hun sterke 
fysieke verbondenheid met de stad 
of de gemeente waar ze gevestigd 
zijn. Geen enkele van de 16 bevraagde 
brouwerijen is gevestigd op een afgelegen 

Tabel 1. West-Vlaamse brouwerijen  - kerncijfers
Rangschikking op basis van brouwvolume in hectoliters (hl) in 2013

Naam Vorm Postcode Gemeente Oorsprong  Tewerkstel.
In 2012 (3)

Brouwvolume
HL 2013

Export %

1 BR De Brabandere (1) (2) nv 8531 Bavikhove 1894 68  135.000 45%

2 BR Van Honsebrouck bvba 8770 Ingelmunster 1900 78  98.500 45%

3 BR Omer Vander Ghinste (4) nv 8510 Bellegem 1892 51  90.000 5%

4 BR Rodenbach nv 8800 Roeselare 1821 25  60.000 15%

5 BR De Halve Maan bvba 8000 Brugge 1856 16  35.000 33%

6 Het Sas (BR) nv 8904 Boezinge 1924 23  33.000 25%

7 BR St.Bernard nv 8978 Watou 1946 21  33.000 50%

8 BR Strubbe bvba 8480 Ichtegem 1830 5  14.000 50%

9 BR Verhaeghe Vichte nv 8570 Vichte 1892 4  10.500 65%

10 BR Van Eecke (5) nv 8978 Watou 1852 9  10.000 32%

11 De Struise Brouwers (VDACO) bvba 8640 Oostvleteren 2009 5  2.100 50%

12 De Dolle Brouwers bvba 8600 Diksmuide/Esen 1980 2  1.000 50%

13 Deca Services (BR Deca) nv 8640 Vleteren 1850 1  900 20%

14 Gulden Spoor bvba 8560 Gullegem 2003 0  900 15%

15 BR De Leite bvba 8020 Ruddervoorde 2008 0  500 40%

16 BR De Plukker bvba 8970 Poperinge 2010 0  100 0%

17 Abdij Sint-Sixtus vzw 8640 Westvleteren 1838 5  5.000 ?

Totalen/gemid 314  529.500 34%

(1) Nog eens 10 mensen zijn ingeschreven bij Bavik France.
(2) Naast de 135.000 hl bier wordt er bij De Brabandere ook 50.000 hl frisdrank gebrouwen.
(3)  Cijfers in voltijdse equivalenten (VTE) voor 2012 volgens de jaarrekeningen, in de lente van 2014 is het totaal (in koppen) 

opgeklommen tot 350.
(4) Nog eens 3 medewerkers van Bockor zijn ingeschreven bij de vastgoedfirma Imbock.
(5) Brouwerij Van Eecke uit Watou is een zusterbedrijf van Brouwerij Het Sas uit Boezinge.
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1 BR De Brabandere  8531 Bavikhove 
2 BR Van Honsebrouck  8770 Ingelmunster
3 BR Omer Vander Ghinste  8510 Bellegem
4 BR Rodenbach  8800 Roeselare
5 BR De Halve Maan  8000 Brugge
6 BR Het SAS   8904 Boezinge
7 BR St.Bernard  8978 Watou
8 BR Strubbe  8480 Ichtegem
9 BR Verhaeghe  8570 Vichte
10 BR Van Eecke   8978 Watou
11 Abdij Sint-Sixtus  8640 Westvleteren
12 De Struise Brouwers (VDACO) 8640 Oostvleteren
13 De Dolle Brouwers  8600 Diksmuide/Esen
14 Deca Services (BR Deca) 8640 Vleteren
15 Gulden Spoor  8560 Gullegem
16 BR De Leite  8020 Ruddervoorde
17 BR De Plukker  8970 Poperinge

Figuur 1
Geografische spreiding van de West-Vlaamse brouwers
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industrieterrein. Ze opereren meestal 
in de kern of aan de rand van hun stad, 
gemeente of dorp en ze hebben daardoor 
een grote visibiliteit. Die wordt vaak 
versterkt door het monumentale karakter 
van hun gebouwenpatrimonium. Dat 
maakt deze sector uniek binnen het 
ruimtelijke economische weefsel van 
West-Vlaanderen anno 2014. 
Tien van de zestien bevraagde brouwerijen 
berusten op een traditie van meer dan 
honderd jaar economische activiteit. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat 4 van deze 
bedrijven een eigen historische collectie 
(met museale waarde) aan brouwma-
teriaal opbouwden en dat twee ‘anciens’ 
(Rodenbach en De Halve Maan) beschikken 
over een volwaardig bezoekerscentrum, 
dat quasi doorlopend toegankelijk is. 
Brouwerij Sint-Bernardus en Brouwerij 
Van Honzebrouck worden wellicht de 
derde en de vierde in deze rij.  Bij 13 van 
de 16 West-Vlaamse respondenten is 
een bedrijfsbezoek mogelijk, zij het in de 
meeste gevallen enkel voor groepen en op 
afspraak.

West-Vlaamse bierplas groeit
De kerncijfers uit tabel 1 spreken tot de 
verbeelding. Ze tonen een sector die 
teert op een rijk verleden maar tegelijk 
ook blijk geeft van een expansieve 
economische dynamiek. De 17 grootste 
West-Vlaamse brouwerijen (inclusief de 
abdij van Westvleteren) produceerden 
in 2013 samen 529.500 hectoliter (hl) 
gerstenat. Dat blijkt uit de gegevens die 
de brouwerijen zelf vrijgaven in onze 
bevraging. Dat volume bedraagt ruim 
20% meer dan in het referentiejaar 
2009 waarin 438.400 hl bier vloeide uit 

de West-Vlaamse brouwinstallaties. Zie 
figuur 2.
Belangrijk om te weten is dat de totale door 
de respondenten opgegeven brouwerijca-
paciteit 960.000 hectoliter op jaarbasis 
bedraagt. Er is dus nog een (theoretische) 
uitbreiding met circa 430.000 hl brouwca-
paciteit mogelijk op de vandaag aanwezige 
installaties. Dat potentieel biedt uitzicht op 
een verdere groei, maar dat vergt tegelijk 
ook een aanpassing van de andere vitale 
schakels in het productieproces zoals de 
botteling en de logistiek. En dat is niet 
altijd evident omdat sommige brouwerijen 
ingeplant zijn in de woonkern van hun 
stad, gemeente of dorp.
De stijging van het West-Vlaamse 
productievolume is een markant fenomeen 
gezien de bierconsumptie ook in onze 
provincie op de terugweg is. Dit met 
uitzondering van een aantal bijzondere 
segmenten zoals de vermaarde trappis-
tenbieren. De evidente verklaring is dan 
ook dat de groei die de West-Vlaamse 
brouwers bewerkstelligen, vooral 
gerealiseerd wordt in de verkoop buiten 
de landsgrenzen. 

Export in de lift
Dat exportaandeel bedroeg voor de 16 
bevraagde brouwerijen samen gemiddeld 
34%. Tien jaar geleden was dat nog 
amper 25%, waarmee de West-Vlaamse 
brouwers de nationale trend van hun sector 
volgen. De belangrijkste exportmarkt 
van de West-Vlaamse biermeesters is 
Nederland, gevolgd door de Verenigde 
Staten van Amerika (VSA), Frankrijk 
en Italië. Maar ook Japan neemt toe als 
afzetbestemming. 
Als we het totale West-Vlaamse export- 

volume op een schaal van 100 plaatsen 
dan blijkt dat 62% van de buitenlandse 
verkoop zich afspeelt binnen de 
Europese Unie en 32% (in uitbreiding) op 
verafgelegen markten.
De West-Vlaamse exportkampioen (niet 
in volume maar wel in verhouding tot 
het totale verkoopcijfer) is Brouwerij 
Verhaeghe uit Vichte die naar eigen 
zeggen 65% van zijn debiet verkoopt over 
de landsgrens, met de VSA en Japan als 
belangrijkste uitheemse afzetmarkten. 
Brouwerij Strubbe uit Ichtegem, De Struise 
Brouwers uit Oostvleteren, Sint-Bernardus 
uit Watou en de Dolle Brouwers uit 
Diksmuide, slijten circa 50% van hun 
brouwsels in het buitenland.

Tewerkstelling groeit mee
De stijging van het geproduceerde 
bierdebiet in West-Vlaanderen vertaalt zich 
ook in een omzetgroei (103 miljoen euro 
zakencijfer in 2013) en in uitbreiding 
van de tewerkstelling. Het aantal 
medewerkers klom in de crisisjaren tussen 
2011 en 2013 van 300 naar 350 koppen 
(314 in voltijdse equivalenten), een stijging 
van 17%. De indirecte tewerkstelling  
(= deze in de aanverwante en afhankelijke 
sectoren, zoals de bierhandel) wordt op 
ruim 900 eenheden geraamd.
Van de 16 representatieve brouwerijen in 
West-Vlaanderen beheerst en realiseert 
het merendeel (= 13) nog het ganse 
productieproces, inclusief het bottelen 
van de vaten op flessen in een eigen 
bottelarij. Er is in de kustprovincie echter 
geen enkele mouterij meer actief sinds de 
teloorgang van de Brugse Mouterij Huys 
in 1999.

Gebrouwen in 2009 Gebrouwen in 2013

438.400 hl 529.500 hl 960.000 hl

Figuur 2
West-Vlaamse brouwerijen, brouwvolume en capaciteit in hectoliters



13

Bier brouwen in West-Vlaanderen West-Vlaanderen Werkt 2, 2014

Zeven brouwers puren extra inkomsten uit 
het bottelen voor collega’s van binnen of 
buiten de provincie.
Opmerkelijk: een manifeste meerderheid 
van 10 van de 16 brouwerijen brouwt 
regelmatig bier voor derden. Voor 
de meesten van hen is deze activiteit 
bijkomstig (gemiddeld goed voor 5% 
van de inkomsten) maar Brouwerij Deca 
uit Vleteren maakt van het brouwen 
van externe merken een kernactiviteit 
en specialiteit. Deca brouwt onder meer 
voor De Struise Brouwers (in afwachting 
dat deze over voldoende eigen brouwca-
paciteit beschikt) en voor de bierfirma’s 
Brouwerij Verstraete uit Diksmuide en Bier 
& Karakter uit Moorslede.

100 West-Vlaamse biermerken en 
5 pilsen
Wat borrelt en gist er zo allemaal in de 
West-Vlaamse brouwketels? 
De 16 bevraagde West-Vlaamse 
brouwers zijn samen goed voor ruim 100 
permanente merken. We hebben het 
dan over eigen merken die quasi het ganse 
jaar door in productie zijn. Dat zijn vooral 
speciale bieren en streekbieren zoals de 
streekeigen roodbruine brouwsels (zie 
kaderstuk pagina 15). 
Uit ons onderzoek komt ook naar voor dat 
er nog 5 West-Vlaamse ondernemingen zijn 
die hun eigen pilsbier brouwen: Brouwerij 
De Brabandere (Bavik-Pils) Brouwerij Vander 
Ghinste (Bockor) Brouwerij Strubbe (Super 
Pils), Verhaeghe (Vera Pils) en Brouwerij Het 
Sas (Sas-pils). Zie foto. 
Dat zijn niet toevallig brouwerijen met 

een lange traditie. Daarmee scoort 
West-Vlaanderen vijf pils brouwerijen op 
een Belgisch totaal van 22 nog actieve 
pilsproducenten, dus goed voor circa een 
kwart. Een restrictie hierbij is wel dat  de 
West-Vlaamse pilsbieren overwegend 
een lokale verspreiding kennen. Zo is er 
bijvoorbeeld geen enkel bierhandel of 
bierthemacafé in de kustprovincie die alle 
vijf West-Vlaamse pilsmerken in huis heeft. 
Nog eens 5 brouwerijen brouwden 
voorheen ook een pils maar draaiden die 
kraan in de loop van de jaren dicht.
Pilsbieren zijn bieren van lage gisting met 
een goudgele kleur en met een alcohol-
percentage van rond de 5 procent. Dit 
biertype, dat oorspronkelijk  in de stad 
Pilsen in het voormalige Oostenrijk-
Hongarije (nu Tsjechië) werd gebrouwen, 
is vandaag de standaard voor bier 
geworden.

Hoog investeringsdebiet
De stroomversnelling die zich de jongste 
jaren in de biersector manifesteert qua 
productievolume en exportinspanningen, 
vinden we ook terug in het investe-
ringsdebiet. De 16 grootste West-Vlaamse 
producenten investeerden in een periode 
van 4 boekjaren (2010-2013) afgerond 
35 miljoen euro. De uitschieters (in 
absolute cijfers) hierbij zijn (niet toevallig) 
de grote drie: Omer Vander Ghinste, De 
Brabandere en Van Honsebrouck. Maar 
ook snelgroeier De Halve Maan uit 
Brugge investeert aan een duizeling-
wekkend tempo (5 miljoen euro) en 
Brouwerij Sint-Bernardus uit Watou 

(4 miljoen euro) laat zich niet onbetuigd. 
Brouwerij Rodenbach uit Roeselare ging 
mee in deze investeringsgolf met een 
input van 2 miljoen euro.
Bij de kleine en jonge brouwerijen springt 
De Struise Brouwers uit Oostvleteren in 
het oog met een investeringstraject van 
1,2 miljoen euro in 2010-2013. 
De Vlaamse biermeesters investeerden 
de jongste 4 jaren vooral in nieuwe 
gistingtanks (7 gevallen), in hun bottelarij 
(6), in gebouwen (6) en in lagertanks (5) 
en in vijf gevallen ook in nieuwe houten 
vaten (foeders).
Een ander cruciaal item in de investe-
ringspolitiek zijn de inspanningen rond 
een verhoogde duurzaamheid en 
milieuzorg. De West-Vlaamse bierpro-
ducenten doen inspanningen om het 
gebruik van water te beperken en om 
hun CO²-uitstoot terug te dringen. 
Het watervolume dat nodig is voor het 
brouwproces (zowel in de productie als 
voor het reinigen van de installaties) 
is door de sector teruggebracht van 
gemiddeld 15 liter per liter bier in 1990 
naar gemiddeld 5 liter water per liter bier 
in 2013. Dixit de cijfers van de Belgische 
Brouwersbond. Nieuwe technologie laat 
toe om minder water te verbruiken bij het 
spoelen van de flessen in de bottelarijen. 
Veel grote brouwerijen investeerden ook 
in een eigen waterzuiveringsinstallatie. 
De inspanningen van de bierproducenten 
richten zich ook op voedselveiligheid, 
autocontrole, de introductie van 
retourverpakkingen en de zoektocht naar 
meer duurzame grondstoffen.

Dit zijn de vijf resterende West-Vlaamse pilsen: Sas-pils (Brouwerij Het Sas), Bavik (Brouwerij De Brabandere), Bockor (Brouwerij Omer Vander Ghinste, Super 
Pils (Brouwerij Strubbe) en Vera-pils (Brouwerij Verhaeghe) (foto Jurgen de Witte) 



14

Bier brouwen in West-VlaanderenWest-Vlaanderen Werkt 2, 2014

Meer 

uitgediepte

informatie vind 

je via de gratis 

tabletversie!

MMeeMeeMeerMeerMeerMeerMeereer Meer

uituitguitguitguitg dieedieedieedieedieptepteptepte
uitgediepte

infoinformatrmatie vie ve vindindind d

informatie vind

jje vje via dia de 
je via de gratisgratis

tabltabletveetve siersie!!
tabletversie!

Netwerking
De enquête van West-Vlaanderen Werkt 
en Howest peilde ook naar de eventuele 
samenwerkingsverbanden tussen de 
West-Vlaamse bierbrouwers. Die zijn 
er wel degelijk. Van de bevraagde 
ondernemingen werken er 12 op 16 op 
één of ander terrein samen met één of 
meerdere collega’s. Dat betreft dan (in 
volgorde van belang) een gezamenlijke 
promotie van de biercultuur (zoals 
Rondje Roodbruin, zie kaderstuk), het 
bottelen van bieren voor collega’s en 
het samen organiseren van sommige 
exportactiviteiten.

Toekomstambities
De expansie van de West-Vlaamse 
bierspecialisten is geen tijdelijke opstoot. 
Uit de bevraging komt naar voor dat 
nogal wat actoren ambitieuze plannen 
hebben voor de toekomst. De hoofdvogel 
is uiteraard Brouwerij Van Honsebrouck 
uit Ingelmunster die zijn vleugels uitslaat 
naar het naburige Emelgem (Izegem) en 
daar in 2016 een nagelnieuwe industriële 
brouwerij wil neerpoten, een investering 
van 35 miljoen euro (zie interview op 
pagina 16. 
Vijf andere spelers ontvouwen projecten 
voor een gedeeltelijke ruimtelijke 
uitbreiding. Brouwerij Omer Vander 
Ghinste (Bockor) verwierf een terrein van 
8.000 m² op het terrein van de voormalige 
meubelfabriek Emdeka in Bellegem en 
wil daar tegen 2015 een hypermodern 
distributiecentrum realiseren. Die 
operatie moet extra ruimte vrijmaken 
op de brouwerijsite in de Kwabrugstraat 
in Bellegem, voor de inplanting van een 
nieuwe brouwzaal. In maart van 2014 
plaatste Vander Ghinste alvast drie nieuwe 
lagertanks met een extra capaciteit van 
ruim 20.000 hectoliter, goed voor 8 
miljoen pintjes.
Brouwerij De Brabandere (Bavik) opent 
in 2014 een nieuwe foederzaal (voor 
opslag van grote eikenhouten vaten) en 
koestert plannen voor de realisatie van een 
nieuwe bottelarij op haar site in Bavikhove 
in 2017.
Brouwerij Sint-Bernardus uit Watou 
opent in de loop van 2014 een nieuwe 
brouwzaal en extra brouwinstallaties 
met een capaciteitsuitbreiding van  

 
33.000 naar maximum 80.000 hectoliter. 
De oude brouwzaal krijgt dan een 
nieuwe bestemming als museaal 
bezoekerscentrum. Op het industrieterrein 
Sappenleen in Poperinge verwierf 
bedrijfsleider Hans Depypere een perceel 
van 9.000 m² dat op termijn plaats 
kan bieden aan een compleet nieuw 
verpakkings- en logistiek centrum in 
samenwerking met de sociale werkplaats 
Sowepo vzw.
Brouwerij Het Sas uit Boezinge bij Ieper, 
die qua investeringsritme de jongste jaren 
wat achterbleef op zijn collega’s, gaat 
voor een inhaalmaneuver in de periode 
2014-2015 met de installatie van nieuwe 
biertanks voor lagering en gisting. Voor 
iets verder in de toekomst mikken de 
bedrijfsleiders Philip en Hendrik Leroy ook 
op een ruimtelijke uitbreiding van de site. 
Dat geldt ook voor de collega’s van 
de eveneens historische brouwerij 
Verhaeghe uit Vichte die willen 
uitbreiden met een nieuw foedermagazijn.
Ook De Struise Brouwers, opgericht 
in 2004, koesteren plannen voor een 
substantiële uitbreiding van hun snel 
groeiende brouwerij, want hun huidige 
infrastructuur, in een voormalige meisjes- 
school in Oostvleteren, is ondertussen krap 
geworden.

Opvolging of opslorping…?
De toekomst van onze brouwerijen 
steunt niet enkel op een doordacht 
en innovatief investeringsbeleid maar 
ook op de aflossing van de wacht bij 
de bedrijfsleiding. Het goede nieuws 
is hier dat 9 van de 16 West-Vlaamse 
ondernemingen in de bevraging stipuleren 
dat de familiale opvolging verzekerd is. 
In de overige gevallen wordt deze vraag 
niet beantwoord omdat de huidige 
bedrijfsleiding zelf nog te jong is of omdat 
het over een recent initiatief gaat, vaak 
gedragen door meerdere vennoten. Geen 
enkele respondent heeft het over een 
mogelijke verkoop van de onderneming 
aan derden.
Dat belet niet dat vooral de grotere 
lucratieve West-Vlaamse brouwers het 
doelwit zijn van kandidaat-overnemers. 
De Nederlandse private equitygroep 
Waterland startte in 2013 een raid op 
de Belgische brouwers en kwam onder  

 
meer aankloppen bij Brouwerij De 
Brabandere uit Bavikhove. Bert De 
Brabandere, de ondernemer van de vijfde 
generatie, verklaarde daarover in De Tijd 
van 18 juni 2014: “Wij hebben hen meteen 
duidelijk gemaakt dat we niet wilden 
verkopen. Er kan zeker nog veel verbeterd 
worden bij de Belgische brouwers, maar 
wij hebben een gezonde balans dus we 
willen er zelf  voor gaan. Als familiebedrijf 
hebben wij een focus op lange termijn. 
Een private equityspeler heeft een termijn 
van vijf of zes jaar voor ogen en wil zijn 
investering dan laten renderen.” 

Vastgoed: een familiegeheim
De gevestigde waarden onder de 
brouwerijen hebben vaak een nauwe 
band met horeca-vastgoed, een 
patrimonium aan gebouwen dat zij in de 
loop van de jaren hebben opgebouwd 
en dat voor sommigen een belangrijk 
afzetkanaal blijft. Elf van de 16 bevraagde 
West-Vlaamse brouwerijen hebben cafés 
in eigendom en dat gaat in totaal over 
circa 600 horecazaken, waarvan een deel 
overigens in Noord-Frankrijk gesitueerd is. 
De koplopers in vastgoed zijn Brouwerij 
Omer Vander Ghinste (250-tal) en 
Brouwerij De Brabandere (200-tal), maar 
ook voor Brouwerij Het Sas uit Boezinge, 
De Halve Maan uit Brugge en voor 
Brouwerij Rodenbach (groep Palm) is de 
link met vastgoed een significante factor in 
de bedrijfsstrategie. In de meeste gevallen 
worden die onroerende activa beheerd via 
patrimoniumvennootschappen die los 
van de brouwerijvennootschap opereren. 
Vander Ghinste en De Brabandere 
hebben bovendien een apart team van 
medewerkers in dienst, speciaal om dat 
patrimonium te beheren en op te volgen.
Naast de circa 600 horecazaken die ze 
in eigendom hebben, zijn de grootste en 
oudste West-Vlaamse brouwers via een 
brouwerijcontract nog eens gelinkt met 
ruim 800 cafés en restaurants. Ook dat 
verkoopkanaal blijft voor deze spelers 
belangrijk in hun commerciële strategie.

In de tableteditie van dit 
themanummer gaan we 
dieper in op het DNA van 
de West-Vlaamse bierpro-
ducenten. ■
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Een van de fenomenen waarmee de West-Vlaamse brouwerijsector zich onderscheidt van zijn Belgische collega’s is 
de productie van een specifiek soort gerstenat, roodbruin bier genaamd.  Deze zurige biersoort kent een comeback 
en zet een aantal West-Vlaamse brouwers ertoe aan om samen te werken rond erkenning, marketing en promotie.

Roodbruine bieren zijn brouwsels van gemengde gisting die 
geheel of gedeeltelijk rijpen in rechtopstaande eiken houten 
vaten, foeders genoemd. Ze hebben een roodbruine kleur 
door het gebruik van gekleurde gerstmouten. Ze zijn bekend 
onder de namen Zuid-West-Vlaams roodbruin bier of Vlaams 
roodbruin bier. Deze authentieke biersoort staat hoog 
gerangschikt in de culinaire wereld en wordt geprezen voor 
zijn uniekheid. 

Historiek
Het roodbruine bier vindt zijn oorsprong in de middeleeuwen, 
in het oude graafschap Vlaanderen, ten westen van de 
Schelde. Het bier werd er op smaak gebracht met een 
kruidenmengsel onder de vorm van “gruyt” (o.a. gagel, salie, 
zoethout) in plaats van hop. Het graafschap Vlaanderen 
genereerde immers een inkomen uit het “gruytrecht”. Toch 
hadden deze bieren een lager bacteriostatisch vermogen dan 
gehopte bieren en werd er geopteerd om de techniek toe te 
passen van gedeeltelijke rijping (verzuring) op eiken houten 
vaten. Later werd het gerijpte bier gemengd met jonger bier 
waardoor het jeugdige bier op smaak werd gebracht met 
het fruitige accent van het gerijpte bier. Tevens werd het 
bier beschermd door een zuurverlaging in het eindproduct. 
Destijds beschikte men immers niet over koeling en hierdoor 
was een licht zurig bier smaakvoller en dorstlessend. 
Ondertussen wordt er nu wel hop gebruikt bij dit type bier, 
maar in geringe mate om zo te garanderen dat de bitterheid 
van de hop onder de smaakdrempel blijft.

West-Vlaamse actoren
Het typische roodbruin bier wordt anno 2014 nog steeds 
gebrouwen door vijf West-Vlaamse bierbrouwerijen. Zij hebben 
daarrond een erkenning bij het Vlaams Centrum voor Agro- en 
Visserijmarketing (VLAM) en bij HORARB (Hoge Raad voor de 
Authentieke Zuid-West-Vlaamse Roodbruine Bieren). Dat betreft 
vier bedrijven uit het zuiden van de provincie: Omer Vander Ghinste 
in Bellegem, De Brabandere in Bavikhove, Rodenbach in Roeselare 
en Verhaeghe in Vichte en één speler uit het noorden van de 
provincie: Brouwerij Strubbe in Ichtegem. Deze biersoort is dan ook 
een gevestigde waarde binnenin de kustprovincie.
Rodenbach is wellicht het bekendste typevoorbeeld van een 
roodbruin bier. De brouwerij uit Roeselare spitst zich dan ook 
volledig toe op dit specifieke type brouwsel.
Van Honsebrouck uit Ingelmunster (Bacchus bier) en Brouwerij Het Sas 
(Paulus bier) uit Boezinge, zetten ook in op zurige bieren, maar hun 
respectievelijke merken horen thuis in de categorie ‘Oud Bruin’ bier. 
Via het initiatief  ‘Rondje Roodbruin’, een jaarlijks bezoek en 
proefmoment voor de bierliefhebber in de brouwerijen, staan de vier 
Zuid-West-Vlaamse brouwers in voor een gezamenlijke promotie 
(marketing) van dit bijzondere biertype. Dit in samenwerking met 
Westtoer.
Er wordt ook geijverd  voor  een Europese erkenning van het 
roodbruine bier als streekproduct via het BGA-label (Beschermde 
Geografische Aanduiding). Op deze manier verkrijgen 
de brouwerijen de nodige erkenning, niet enkel van 
het Belgische publiek maar ook van Europa.  ■ 
     Jan Bart Van In & Yannick Maekelberg

De vier Zuid-West-Vlaamse producenten van het roodbruine bier promoten samen hun regionale specialiteit met vlnr. Rudi Ghequire (brouwmees-
ter en plantmanager Brouwerij Rodenbach), Nicolas Degryse (marketingmanager Brouwerij Vander Ghinste) Karl Verhaeghe (zaakvoerder Brouwerij  
Verhaeghe) en Bert De Brabandere (bestuurder Brouwerij De Brabandere.) (Foto Stefaan Beel, persfotograaf).

�� www.rondjeroodbruin.be       
�� www.westtoer.be                           

 Roodbruin bier als West-Vlaamse specialiteit
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Xavier Van Honsebrouck (47) is de 
zevende generatie brouwer, de vierde 
gevestigd in Ingelmunster en de tweede 
die uitsluitend speciale bieren maakt. Die 
sleutelbeslissing werd in 1955 genomen 
door zijn vader Luc Van Honsebrouck 
(84): hij liet de pils vallen en bouwde stap 
voor stap de kleine dorpsbrouwerij uit tot 
een regionale, nationale en uiteindelijk 
internationale speler. Begin 2009 gaf hij 
de roerstok door aan zoon Xavier, die zich 
na een korte ervaring bij Heineken vanaf 
1991 in de verkoop had ingewerkt.
Van Honsebrouck brouwt vijf eigen 
merken, met een 25-tal variëteiten: 
Kasteelbier, St-Louis, Bacchus, Brigand en 
Passchendaele. In 2013 kwam 45% van 
de 26 miljoen euro omzet uit export. De 
belangrijkste afzetlanden zijn: Frankrijk, 
Nederland, Israël, de VSA en het VK. 
Daarnaast komt 7% van de omzet uit 
brouwsels voor private label. De jongste 
vijf jaar steeg de productie van 94.500 
naar 98.500 hectoliter, waarvan bijna 
twee derde Kasteelbier en ruim een 
kwart St-Louis. Er werken 83 mensen, 
waarvan vijf in de productontwikkeling en 
-verbetering.

Welke investeringen vroeg die groei?
Xavier Van Honsebrouck: “Tussen 2010 
en 2013 besteedden we jaarlijks 1,5 miljoen 
euro aan de vervanging en uitbreiding van 
machines, installaties, vaten, enzovoort. De 
jaren daarvoor hadden we al 10 miljoen 
euro geïnvesteerd in de voortdurende groei. 
Dit jaar zullen we de kaap van de 100.000 
hectoliter overschrijden. Tegen 2017 mikken 
we op 112.000 hectoliter, waarmee we onze 
maximumcapaciteit benaderen.”

Laat u daarom binnenkort alles achter?
“Een bedrijf met dergelijke impact middenin 

een dorpskern is niet meer van deze tijd. Zoals 
de meeste familiale brouwers van speciale 
bieren, groeien we. In plaats van op deze 
beperkte ruimte te blijven aanmodderen of 
bepaalde bewerkingen te verhuizen - zoals 
de Halve Maan in Brugge - gaan wij volledig 
uit het centrum weg. Nadat het eerste idee 
voor wvi-gronden langs de Brugsesteenweg 
in Ingelmunster afsprong, kochten we een 
7,5 ha grote site in Emelgem (Izegem). Waar 
de familie Lefevere ooit met 600 mensen 
meubels maakte, bouwen we tegen 2016 
een volledig nieuwe brouwerij. We kunnen 
er enkele magazijnen recupereren en het 
gereinigde afvalwater vloeit direct in de 
Mandel, goed voor de flora en fauna van 
deze rivier.”

Hoe ziet het project eruit?
“De brouwerij zal 5 ha in beslag nemen, 
waarvan 2 ha gebouwen die het uitzicht 
van een modern, gestileerd kasteel krijgen. 
Behalve de bottelarij, die in 2007 helemaal 
vernieuwd werd, komt er een volledig 
nieuwe uitrusting met de modernste, Duitse 
technologie. Samen met een efficiëntere 
indeling, zal dit de processen minder 
arbeidsintensief maken. Daardoor zullen 
onze medewerkers zich meer kunnen 
toeleggen op kwaliteitszorg, ontwikkeling 
en onderzoek, creatie van nieuwe bieren en 
merken, en ontvangsten in een multimediaal 
bezoekerscentrum. Om dit exceptioneel 
project in goede banen te leiden, wierven we 
een vroegere plantmanager van Palm aan, 

Roel Jacobus •  economiejournalist

Voor het eerst in decennia verrijst in West-Vlaanderen (tevens uniek voor gans België) nog eens een 
volledig nieuwe brouwerij op industriële schaal. Van Honsebrouck uit Ingelmunster - bekend van zijn 
merken Kasteelbier, St-Louis en Brigand - investeert in het aanpalende Emelgem (Izegem) circa 35 mil-
joen euro. “We installeren de modernste technologie en verdubbelen onze capaciteit tot 200.000 hec-
toliter per jaar. Dat is nodig want we groeien, zoals de meeste Belgische brouwers van speciale bieren.” 

 

Nieuw bierkasteel voor Kasteelbier 
Van Honsebrouck investeert 35 miljoen in volledig nieuwe brouwerij in Emelgem

Bedrijfsleider Xavier Van Honsebrouck: “Door een efficiëntere indeling en de modernste technologie 
zullen onze medewerkers zich nog meer kunnen toeleggen op kwaliteitszorg, ontwikkeling en onder-
zoek, creatie van nieuwe bieren en merken.” (Foto Patrick Holderbeke)
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zodat het bestaande kader zich kan blijven 
concentreren op de dagelijkse continuïteit.”

Wat is de timing van dit megaproject?
“Alle vergunningen zijn binnen zodat de 
bouw in september 2014 kan starten. De 
verhuizing zal gedurende 2015 in fases 
verlopen zodat we steeds operationeel 
blijven. Pas tegen de zomer van 2016 
hopen we in Ingelmunster de stekker uit de 
brouwzaal te trekken. De oude gebouwen 
daar zullen normaliter plaats ruimen voor 
een woonproject dat aansluit op het 
achterliggende, groene sportpark.”

Hoe oogt het financiële plaatje?
“Het gaat om een investering van circa 
35 miljoen euro. Voor de financiering 
konden we een goede deal sluiten met 
onze huisbankier KBC. Het was mijn wens 
om enerzijds voor de terugbetalingen niet 
boven 50% van onze cashflow te gaan, 
niet te rekenen op groei - groei is bonus - 
en anderzijds tegen ten laatste mijn 65ste 
of vroeger alles terug te betalen. KBC is 
daarin gevolgd op basis van de degelijke 
cijfers die ons bedrijf kon voorleggen en 
het vertrouwen in ons toekomstpotentieel. 
Dit stemt me gelukkig want ik stond niet 

te springen om met meerdere banken in 
zee te gaan. Daarnaast zegde de Vlaamse 
overheid 1 miljoen euro strategische investe-
ringssteun toe.”

Exportmarkt
Hoe sterk blijft de positie van bierland 
België ten opzichte van het buitenland?
“België blijft de toon zetten in speciale 
bieren. Wijzelf gaan niet achteruit, 
integendeel. Zelfs het volume van onze 
Belgische afzet stijgt nog. Dat is het  
resultaat van de lokale merkonder-
steunende politiek die wij altijd voerden. 

Die nationale merkwaarde is trouwens 
zeer belangrijk voor de exportmarkt omdat 
dit vertrouwen schept. De Amerikaanse 
bierliefhebber op zoek naar authenticiteit 
zal niet blij zijn als hij naar hier reist en dan 
zijn favoriete bier nergens vindt. Het is een 
sterkte dat dit bedrijf al twee generaties 
ervaring heeft met het in de markt zetten 
van speciale bieren met groeipotentieel op 
lange termijn. Je moet altijd klaar staan om 
snel te reageren op de vraag van de markt, 
waar de jonge generatie graag nieuwe 
variaties zoekt. Dat is een kwestie van tijdig 
innoveren.”

Waar haalt u uw hop vandaan?
“De hop die wij gebruiken komt voor een 
derde uit de Westhoek en voor twee derden 
uit Tsjechië. We overwegen wel om naast 
de nieuwe brouwerij een eigen hoppeveldje 
van 2 ha aan te planten.”

Hoe is de verstandhouding onder de 
West-Vlaamse brouwers?
“Wij doen de zaken graag op onze manier, 
zo was bijvoorbeeld onze Bacchus te 
verschillend om te mogen deelnemen 
aan de actie Rondje Roodbruin, die het 
West-Vlaamse roodbruin bier in de kijker 
stelde. Dat stoort me niet, we hebben een 
goede relatie onder collega’s-concurrenten. 
We kunnen allen naast elkaar bestaan.”

Te veel cafés?
Hoe ervaart u het hoge aantal 
stopzettingen in de horeca?
“België telde veel te veel cafés per inwoner. 
Anderzijds gingen veel caféhouders niet 
professioneel en vindingrijk genoeg om 
met veranderde omstandigheden. Met te 
blijven klagen over het rookverbod geraak je 
niet vooruit. Vandaag moet een horecazaak 
een totaalconcept zijn: aangename sfeer, 
perfecte service, vriendelijkheid, propere 
toiletten, eetgelegenheid,... Wij hebben 
slechts een tiental cafés in eigendom en  
zijn met een 30-tal gelinkt via een 
cafécontract. In de beginjaren van mijn 
vader waren cafés van strategisch belang  
omdat hij daar zijn speciale bieren uitwisselde 
met pilsbrouwers en omgekeerd. Maar 
intussen raakte ons gamma overal bekend en 
beschikbaar, maken alle brouwerijen speciale 
bieren en verkopen we  50% van ons volume op 
de thuismarkt via retail voor thuisgebruik.” ■

Tegen 2016 verrijst in Emelgem op 5 ha een gloednieuwe brouwerij vol toptechnologie, compleet met 
bezoekerscentrum. (Foto’s Architectenburo Dirk Moerman uit Izegem)
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Jan B. Van In 

In de lente van 2005 (her)startte Xavier Vanneste de brouwinstallaties van de Brouwerij De Halve Maan die 
ruim 2 jaar stil hadden gelegen en lanceerde hij zijn nieuwe bier: de Brugse Zot. Acht jaar later is de ‘nieuwko-
mer’ opgeklommen van nul naar 35.000 hectoliter brouwsel, goed voor de positie van vijfde grootste bierpro-
ducent in West-Vlaanderen. Een ‘sprint’ met een investeringskaartje van dik 14 miljoen euro.

Brugse zot of wonderboy…?

De jonge ondernemer Xavier Vanneste 
(via zijn moeder de zesde generatie van 
de Brugse brouwersfamilie Maes en via 
wijlen zijn vader de vijfde generatie van 
de brouwersfamilie Vanneste) timmert 
vastberaden aan één van de markantste 
hoofdstukken uit de naoorlogse 
West-Vlaamse brouwerijgeschiedenis. 
Niet gehinderd door de bezorgdheid van 
zijn familie en het ongeloof van sommige 
raadgevers, noch door de jaarlijkse 
dalende Belgische bierconsumptie, begon 
hij in de lente van 2005 (hij was toen 
25 jaar) terug te brouwen in de oude 
installaties van Brouwerij De Halve Maan 
op het Brugse Walplein. 
Die waren in oktober 2002 stilgelegd 
door de zaakvoerders van Brouwerij 
Riva (Liefmans Brewery) uit Dentergem, 
die toen eigenaar waren van het Brugse 
biermerk Straffe Hendrik, dat door de 
familie Maes enkele jaren voordien uit 
handen was gegeven. 
In de zomer van 2005 lanceerde Xavier 
Vanneste zijn Brugse Zot. Het goudblonde 
gerstenat met zijn 6% volume alcohol, 
werd door de consumenten gunstig 
onthaald en is de daaropvolgende jaren 
overladen met binnenlandse en interna-
tionale prijzen. Sindsdien groeit en 
investeert de Brugse bierproducent aan 
een duizelingwekkend tempo. 

Eigen bottelarij
Het terug binnenhalen van het biermerk 
Straffe Hendrik (na het faillissement van 
Riva) in september 2008, was de kers op de 
taart van de heropstanding van Brouwerij De 
Halve Maan. Een ander markant wapenfeit 
was de opening van een eigen bottelarij op 
de industriezone Waggelwater in de zomer 
van 2010.
Het brouwvolume van De Halve Maan 

klom op acht jaar tijd van nul naar 35.000 
hectoliter en de financiële omzet piekte 
in 2013 op 7 miljoen euro. In de periode 
2005-2013 werden ook 18 nieuwe jobs 
gecreëerd met daar bovenop nog eens 
14 medewerkers in de horecazaak. Dit 
indrukwekkende groeiparcours werd 
ondersteund met 14 miljoen euro 
investeringen. 
De jongste operatie is een investering 
van 3 miljoen euro in compleet nieuwe 
brouwinstallaties geleverd door de Duitse 
specialist Steinecker en in een geslaagde 
herinrichting van de volumineuze 
horecazaak die ook een toeristische 
trekpleister is. 
Bedrijfsleider Xavier Vanneste: “De 
nieuwe brouwtanks verhogen onze 

brouwcapaciteit tot 100.000 liter. Maar 
dat is een theoretisch getal want logistiek 
zouden wij een dergelijk productievolume 
momenteel niet aankunnen.
Dat we onze brouwcapaciteit toch 
substantieel kunnen uitbreiden, binnen de 
bestaande oppervlakte van de historische 
gebouwen op het Brugse Walplein, zegt 
veel over de technologische evolutie van 
de moderne brouwinstallaties. Die laten 
toe om meer te brouwen op minder 
oppervlakte en zijn ook veel efficiënter 
in gebruik van grondstoffen (-10%) en in 
energieverbruik (-50%). Doordat wij onze 
logistiek (opslag) hebben geconcentreerd 
op het industrieterrein Waggelwater, 
kregen wij op onze brouwerijlocatie, 
in het hart van de binnenstad, nooit 

Ondernemer Xavier Vanneste (34) bij de nagelnieuwe brouwketels van Brouwerij De Halve Maan op het 
Walplein in Brugge, met achteraan de vernieuwde horecazaak. (Foto Fernand Proot) 

Het adembenemende groeiparcours van Xavier Vanneste (De Halve Maan)
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tegenkanting van onze buren en 
genieten wij ook de volle steun 
van de lokale overheid.”

Brugs stadsbier bij uitstek
Wat zijn de generatoren van 
het succes van Brouwerij De 
Halve Maan?
Xavier Vanneste: “Na jaren van 
negatieve evoluties in de Brugse 
brouwerijsector (met onder meer 
de stopzetting van de Brouwerij 
De Gouden Boom) kwamen wij als 
onafhankelijke stadsbrouwerij opnieuw 
met een positief en geloofwaardig 
verhaal naar buiten. 
Met een kleine groep dynamische 
mensen slaagden wij erin om opnieuw 
een echt en authentiek stadsbier in de 
markt te plaatsen. Brugge is een enorme 
troef voor ons bier, een etalage die 
een enorme uitstraling genereert. Wie 
in Brugge geweest is, moet op een of 
andere manier met Brugse Zot kennis 
gemaakt hebben. Dit kan door onze 
brouwerij te bezoeken, wat een van de 

belangrijkste Brugse attracties is met 
120.000 betalende bezoekers per jaar, 
maar evenzo op vele andere plaatsen 
kunnen de mensen onze bieren proeven. 
Ook voor onze exportpolitiek is het 
merk ‘Brugge’ niet onbelangrijk. Zoals 
het “Bolleke-De Koninck” altijd met 
Antwerpen wordt geassocieerd, zijn wij 
in Brugge het stadsbier bij uitstek. 
In 2008 kregen we het merk Straffe 
Hendrik terug in handen, het bier dat 
mijn moeder in het begin van de jaren ‘80 
van de vorige eeuw had gecreëerd. Ook 
dat heeft ertoe bijgedragen dat wij alle 

prognoses uit ons businessplan 
van 2005 hebben overtroffen. 
Een andere meevaller was dat 
wij in mei 2007 een deel van 
het horecapatrimonium en van 
de brouwerijcontracten van de 
voormalige brouwerij ’t Hamerken 
(familie Vanneste) verwierven, die 
vele jaren in handen waren van de 
Brouwerij Haacht.”

Hoe belangrijk is het exportluik van 
dit succesverhaal?
“Het was van bij het begin de bedoeling 
om export uit te bouwen. Belgisch bier 
doet het goed in het buitenland, en het is 
onze bedoeling om op termijn 50% van ons 
volume in het buitenland te slijten. Vorig 
jaar was de export al goed voor ruim een 
derde van ons zakencijfer. Na Nederland 
en de USA hebben we ook voet aan wal 
in Japan en in Rusland. Vorig jaar opende.
in de Japanse hoofdstad Tokio een Brugse 
Zot Café, een initiatief van de Zato Trading 
Company.” ■

� 20,3 miljoen ton containerverkeer

� 12,5 miljoen ton roroverkeer

� 1,7 miljoen nieuwe wagens - 1 miljoen vrachtwagens

� 20 dagelijkse Europese verbindingen

� uitstekende distributiemogelijkheden o.a. in de  
    Maritieme Logistieke Zone (MLZ)

www.portofzeebrugge.be 
©luchtfotografie henderyckx - mbz

ZEEBRUGGE

EEN NETWERK

VOOR EUROPA
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Nieuwkomers De Plukker en  
De Struise Brouwers positioneren zich 
als niche-brouwers
De Belgische biermarkt is verzadigd en de bierconsumptie boert achteruit. Het speelveld van de  West-Vlaamse 
bierproductie is al druk bezet door een aantal gevestigde waarden. Nieuwe actoren op de markt zoals De Pluk-
ker en De Struise Brouwers banen dan ook hun eigen(zinnige) weg via een niche.

De jongste tien jaar manifesteert zich een 
nieuwe generatie lokale brouwers die elk op 
hun manier een plekje proberen te veroveren 
op de al druk ingenomen (West-)Vlaamse 
biermarkt. Een van die buitenbeentjes is 
Brouwerij De Plukker uit Poperinge, die 
ontsproten is uit een hopbedrijf en die 
zich als enige West-Vlaamse bierproducent 
100% toelegt op biobier. 
De microbrouwerij is in september 2010 
opgericht als bvba, door twee vennoten: 
stadsambtenaar en bierkenner Kris 
Langouche en hopteler Joris Cambie. De 
brouwerij-installaties van De Plukker staan 
dan ook in een loods van het hopbedrijf 
van Cambie, die vroeger werd gebruikt 
om de hop in te plukken en te drogen. De 
brouwerij heeft een jaarcapaciteit van ruim 
650 hectoliter en brouwde in 2013, 100 hl 
(één brouwsel om de drie weken) onder 
de merknamen Keikoppenbier, Rookop 
en Single Green Hop. Het jonge bedrijf 
moest het vooralsnog vooral hebben van 
de rechtstreekse verkoop, maar legt zich nu 
toe op distributie via de groothandel en op 
een eerste exportcontact in de USA.  Er is 
ook geïnvesteerd in een bottellijntje. 
Het hopbedrijf van Joris Cambie (10 ha 

landbouwgrond) bekleedt een bijzondere 
positie binnen de sector als enige 
producent van biologische aromahop. Die 
omschakeling van een voorheen gangbaar 
hopteeltbedrijf naar biolandbouw, kwam er 
in de jaren negentig van de vorige eeuw, 
omdat Cambie door had dat hij enkel 
kon overleven door te specialiseren. Die 
biologische lijn trekt hij door in de Brouwerij 
De Plukker.  Ook Brouwerij Strubbe uit 
Ichtegem brouwt  biologisch bier (voor 
derden), maar dat is maar een bijkomstige 
activiteit (goed voor 5% van het totale 
volume), terwijl De Plukker uitsluitend 
met biologisch geteelde ingrediënten en 
grondstoffen opereert.

Extreme bieren
Ook De Struise Brouwers uit Oostvleteren 
(VDACO bvba) neemt een speciale plaats 
in binnen het West-Vlaamse brouwerij-
landschap. De firma legt zich toe op 
eigenzinnige tot zelfs extreme bieren. Zoals 
de pikzwarte Black Albert, een brouwsel 
met 13% alcohol dat hoog scoorde op de 
internationale bierwebsite Ratebeer.com. 
Ook door in te zetten op een groot aantal 
biersoorten. De Struise Brouwers is in 2001 in 

het leven geroepen door vrienden-amateur-
brouwers: Carlo Grootaert (voormalig 
wijnhandelaar), Philippe Driessens (eigenaar 
van een struisvogelboerderij in Lo-Reninge), 
en Urbain Coutteau (informaticus met 
ervaring met brouwen in Congo). In 2005 
kwam legerofficier Peter Braem erbij als 
vierde vennoot. Samen ontwikkelen en 
experimenteren ze met nieuwe bieren. In 
2004 kreeg het initiatief vaste vorm via de 
bvba VDACO en die was in 2013 al goed 
voor 2.100 hectoliter brouwvolume en 
5 medewerkers in loondienst. Hiermee 
manifesteren de Struise Brouwers zich als de 
grootste groeier onder de nieuwe lichting 
West-Vlaamse  brouwers. Ze presteren ook al 
behoorlijk op de exportmarkt (met de USA en 
Scandinavië als belangrijkste bestemmingen), 
die in 2013 goed was voor 50% van hun 
afzet. De Struise Brouwers brouwden hun 
bieren (in eigen beheer) een aantal jaren 
(ook nog grotendeels in 2013) bij collega 
Brouwerij Deca in Vleteren. In 2009 vonden 
ze hun eigen brouwstek in een voormalige 
meisjesschool in Oostvleteren, waarvan ze in 
2012 eigenaar werden. De toekomstplannen 
zijn zeer ambitieus want zaakvoerder Urbain 
Coutteau gaat naar eigen zeggen voor een 
volume van 4.000 hectoliter bier in 2014 en 
mikt op 16.000 hectoliter tegen 2019. Om 
dat waar te maken moet de huidige brouwerij 
fors kunnen uitbreiden en daaromtrent zijn 
grote plannen in de maak. ■

Jan Bart Van In

�� www.struise.com   �� www.deplukker.beZaakvoerders Joris Cambie en Kris Langouche aan de slag in biobrouwerij De Plukker (eigen foto’s)
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Westvleteren: de ‘lucratieve’ spirit van het 
trappistenbier
De Trappisten van de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren beperken bewust en consequent de jaarproductie van 
hun kloosterbrouwerij tot 5.000 hectoliter per jaar, ook al is de vraag veel groter. Internationale bierspecialis-
ten loven hun brouwsels als de beste van de wereld. Deze niet-commerciële brouwerij is behoorlijk rendabel 
en wordt grondig gemoderniseerd in het kader van een masterplan.

De abdij Sint-Sixtus in Westvleteren 
is in 1831 opgericht door 
monniken van de Noord-Franse 
(Frans-Vlaamse) abdij op de 
Catsberg en beschikt sinds 1839 
over een eigen brouwerij.
‘Ora et labora’, bid en werk is 
een belangrijke leefregel van de 
Heilige Benedictus en daarom 
is het brouwen van bier voor 
de Trappisten (oorspronkelijke 
benaming van de monniken van 
de Franse cisterciënzerabdij La 
Trappe) enkel een middel om de 
spirituele gemeenschap in leven te 
houden en geen (commercieel) doel op zich. 
Dus beperken de 21 monniken in 
Westvleteren zich tot een jaarlijkse 
productiekwantiteit van 5.000 hectoliter, goed 
voor 60.000 kratten bier. Hun collega’s van 
Orval en Westmalle daarentegen bouwden wel 
degelijk een heuse economische activiteit uit 
rond hun bierproductie.
De naam ‘Trappistenbier’ is juridisch beschermd 
en mag enkel gebruikt worden voor bier 
gebrouwen door trappistenmonniken in hun 
klooster. Voor ons land gaat het over zes 
biersoorten: Achel, Chimay, Orval, Rochefort, 
Westmalle en Westvleteren.
De abdij van Westvleteren brouwt drie bieren: 
een blonde Sint-Sixtus van 6 graden en twee 
donkere bieren met respectievelijk 8 en 10,5 
graden alcoholgehalte. Vooral deze laatste, 
Westvleteren 12 genaamd, geniet wereldwijd 
een mythische reputatie bij bierliefhebbers 
en werd herhaaldelijk door de Amerikaanse 
website RateBeer.com uitgeroepen tot het 
beste bier van de wereld.
Het trappistenbier van Sint-Sixtus is niet te 
koop in de handel. De enige manier om de 
fel begeerde brouwsels te bekomen is via 
het afhaalmagazijn van de brouwerij (na 
telefonische reservatie) of in het rechtover 
gelegen café De Vrede. De brouwerij van 
Westvleteren (qua brouwvolume de elfde 

grootste brouwerij in West-Vlaanderen) 
ressorteert samen met de overige activiteiten 
van de broeders onder de vzw Abdij Sint-Sixtus. 

Sterke resultatencijfers
De verkoop van bier is voor de broeder-
gemeenschap de belangrijkste bron 
van inkomsten naast opbrengsten uit 
akkerbouw, uit het gastenverblijf en uit 
het verpachten van landbouwgronden. 
De vzw publiceert in zijn jaarrekening 
geen omzet maar wel een brutomarge 
(omzet minus operationele kosten) en die 
bruto-opbrengst zit al enkele jaren in de 
lift: van 1 miljoen euro in 2009 naar een 
recordbedrag van 2,8 miljoen in boekjaar 
2013. Dat heeft wellicht te maken met de 
uitzonderlijke verkoopactie, in het najaar 
van 2011, van 93.000 pakketten, van ieder 
zes flesjes trappistenbier, op de Belgische 
markt via Colruyt en nog eens 70.000 
bierpakketten in de USA einde 2012. 
Deze dubbele verkoopsstunt 
kaderde in het verzamelen 
van extra financiële middelen 
voor de bouw van een nieuw 
kloosterpand en de renovatie 
van het gastenkwartier in 
de periode 2011-2012. Deze 
operatie vergde een investering 

van ruim 7 miljoen euro. De 
combinatie AGW-Architecten 
(Bob Van Reeth) uit Antwerpen 
en KoplampArchitecten uit 
Roeselare tekende voor de 
vormgeving.
De vzw Abdij Sint-Sixtus is, 
onder impuls van de bloeiende 
brouwerij, ook zeer rendabel en 
oogstte in 2013 een recordwinst 
van 1,1 miljoen euro. Die mooie 
cijfers maken dat de monniken 
solide reserves opbouwen en zo 
kunnen opereren en investeren 
zonder bankschulden. 

Nieuwe bottelarij
De bouw- en investeringskoorts in de abdij van 
Westvleteren is nog niet geluwd, want recent 
werd een nagelnieuwe bottelarij in gebruik 
genomen, in een gebouw dat ontworpen is 
door Koplamp Architecten uit Roeselare. Die 
operatie kadert in een masterplan dat voorziet 
in een nieuw transparant onderkomen (met 
sheddak) voor een aantal productieon-
derdelen van de Trappistenbrouwerij.
De brouwerij is nog steeds door de monniken 
zelf bemand, maar die worden in de bottelarij 
en in het afhaalmagazijn wel steeds meer 
bijgesprongen door lekenpersoneel.
De vzw was in 2013 werkgever voor 8 
medewerkers (in voltijdse equivalenten) in 
loondienst. ■

Jan Bart Van In, foto’s Ria Van Lerberghe

�� www.sintsixtus.be   �� www.koplamp.be
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Hop (Humulus Lupulus) is een van de 
belangrijkste grondstoffen bij de productie 
van bier. De lupine of hopmeel (geel poeder) 
geeft aan het bier een bittere smaak en 
is ook een natuurlijk bewaarmiddel. De 
hopscheuten, dat zijn de eerste vruchten 
(uitlopers) van de hopplanten, zijn een 
gastronomische delicatesse en aldus zeer 
gegeerd door de chefs van de restaurants. 
De tweeslachtige plant, die tot de 
hennepachtigen behoort, wordt reeds 
eeuwenlang in België gekweekt maar die 
activiteit concentreert zich al vele jaren in de 
regio Poperinge. Maar ook daar is de hopteelt 
al een halve eeuw op de terugweg. Van de 86 
landbouwers die in 1990 in de Westhoek nog 
actief waren op een areaal van circa 400 
ha, goed voor een jaaropbrengst 
van 503 ton, blijven er eind 2013 
nog 22 over. Die teelden in 
2013 samen nog op amper 
148 ha, goed voor een oogst 
van 212 ton. Dat was een 
historisch dieptepunt, (zie 
tabel 1).
De schommelingen in de 
productie zijn uiteraard deels het 
gevolg van de weersomstandigheden in het 
respectievelijke cultuurjaar.
De verschraling van de West-Vlaamse 
hopcultuur is te wijten aan een negatieve 
spiraal: een beperkt areaal, verdeeld over 
kleine spelers, maakt dat de schaalgrootte 
ontbreekt om grote investeringen te doen 
die nodig zijn om in te spelen op de nieuwe 

marktvereisten. De kleinschaligheid van 
de Belgische hopboeren verhoogt ook de 
kosten en vergroot hun afhankelijkheid van 
de dominante Duitse markt (18.000 hectare 
groot) die goedkoper produceert en die de 
marktprijzen dicteert. Bovendien is de teelt van 
hop zeer arbeidsintensief. De hopboeren uit 
de Westhoek zijn ook te lang blijven steken in 
de productie van bitterhop terwijl de interna-
tionale biermarkt al lang is geëvolueerd naar 

meer aromahop. Bitterhop was in 2013 
nog steeds goed voor 56% van de 

productie en voor 53% van het 
teeltareaal in de contreien van 
Poperinge. 

Inzetten op kwaliteit 
en marketing

Dit alles belet niet dat het 
belang van de regionale hopteelt 

naar waarde wordt geschat door een 
aantal voortrekkers uit de sector, de lokale 
overheid en door sommige tenoren uit de 
horecasector, als afnemer van hopscheuten. 
De jongste jaren profileren de 
hopproducenten zich sterker rond kwaliteit 
en kwaliteitszorg. In 2009 kreeg de 
Poperingse hop een Vlaamse erkenning 
als streekproduct en in 2013 volgde het 

Europe BGA-label (Europees register van 
Beschermde Geografische Aanduidingen) 
voor de hopscheuten. 
Er wordt ook meer ingezet op  marketing 
en promotie van de hopcultuur, onder 
meer via de vzw Hop Overkoepelende 
Producentenvereniging (HOP), waarin ook 
het stadsbestuur van Poperinge is vertegen-
woordigd. HOP vzw organiseerde in 
augustus 2013 een internationaal hopcongres 
in Poperinge en lanceerde in 2012 het 
kwaliteitslogo ‘Belgische Hop’ dat wordt 
toegekend aan brouwerijen die minstens 50% 
inheemse hop gebruiken in hun brouwsels.

West-Vlaamse brouwers nemen 
meer af
Uit de bevraging van West-Vlaanderen 
Werkt en Howest (zie bladzijde 9) bij de 16 
representatieve West-Vlaamse brouwerijen, 
kwam naar voor dat deze bijna allemaal 
(met uitzondering van De Halve Maan uit 
Brugge) afnemer zijn van de Poperingse 
hop. De mate waarin dat gebeurt verschilt 
echter aanzienlijk. Zo ligt het gemiddelde 
bij de 16 bierproducenten samen op 66% 
West-Vlaamse en 34% buitenlandse hop. 
Maar bij de drie grote spelers  
(Van Honsebrouck, Omer Vander Ghinste en 

De hopteelt in de regio Pope-
ringe is tanend. Ondanks di-
verse promotie-inspanningen 
en de steun van de lokale over-
heid, blijft het aantal telers en 
de teeltoppervlakte afnemen. 
Aan de West-Vlaamse brouwers 
zal dat niet liggen. Zijn namen 
tussen 2010 en 2013, 20% meer 
inheemse hop af om te gebrui-
ken in hun brouwproces. De 16 
grootste regionale bierprodu-
centen doen samen gemiddeld 
voor 66% een beroep op het 
‘groene goud’ uit de Westhoek. 

 

Is er nog hoop voor hop uit de Westhoek?

West-Vlaamse brouwers gebruiken steeds meer hop uit Poperinge

Foto Brouwerij De Plukker
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De Brabandere) is de grondstof uit Poperinge 
beperkt tot gemiddeld 20% van hun totale 
hopafname. Dat verklaart zich door het 
feit dat deze producenten voor hun grote 
brouwvolumes op jaarbasis niet afhankelijk 
willen zijn van het beperkte hopareaal dat de 
Westhoek aanbiedt.
Zes West-Vlaamse brouwers bevoorraden 
zich voor 100% met het hopaanbod van 
Poperinge en omstreken en daaronder ook 
twee middelgrote brouwerijen: Rodenbach 
en Sint-Bernardus. Brouwerij Het Sas uit 
Boezinge engageert zich voor 80% terwijl 
zusterbedrijf Van Eecke uit Watou uiteraard 
voor 100% opereert met de naburige hop 

voor de bereiding van zijn Hommelbier.
Algemeen stellen de bevraagde brouwerijen 
dat het belang van de West-Vlaamse hop in 
hun bierproductie toeneemt.

80% export
Die gunstige trend wordt ook bevestigd door 
Luc Dewulf, de ambtenaar van de dienst 
Economie van de stad Poperinge die zich ook 
ontfermt over het secretariaat van de vzw HOP.
Luc Dewulf: “De laatste 3 jaar is de afname 
van hop uit de regio Poperinge door de 
West-Vlaamse brouwerijen met ruim 20% 
toegenomen. Dit is voor een stuk toe te 
schrijven aan het ontwikkelde logo “Belgische 

hop – Belgian hops”, met hieraan gekoppeld 
een betere kwaliteitscontrole.
80% van onze hop wordt echter nog steeds 
verkocht in het buitenland. Het is een oud 
zeer dat er weinig afname is door de grote 
Belgische brouwersgroepen. 
Ook de verkoop van hopscheuten (als 
bijproduct van de hopteelt) voor culinaire 
doeleinden, wint verder aan belang en wordt 
ondersteund door de stad (dienst toerisme) en 
via  het keurbroederschap De Witte Ranke.” ■

Jan Bart Van In
�� www.poperinge.be �� www.belgischehop.be

Jaar Telers Hopareaal 
in ha

Opbrengst in 
ton

Bitterhop in 
ton

Aromahop in 
ton

1990 86 399 503 onbekend onbekend

1995 63 248 640 504 136

2000 45 242 490 378 112

2005 40 188 388 330 58

2006 37 176 274 216 58

2007 35 175 320 249 71

2008 32 184 292 229 63

2009 32 186 333 260 73

2010 29 186 375 281 94

2011 26 181 255 175 80

2012 23 158 235 135 100

2013 22 148 212 118 94

Tabel 1 
Evolutie hopteelt in de regio Poperinge Westhoek 1990 - 2013 

De meest verkochte West-Vlaamse speciale bieren op een rij (foto: Jurgen de Witte).

Foto Brouwerij De Plukker
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Dennis Pierins • bachelor accountancy-fiscaliteit, Howest

De zestien grootste West-Vlaamse bierproducenten brouwen steeds meer hectoliters bier en 
hun tewerkstelling en exportcijfers zitten in de lift. Maar hoe gezond zijn ze? Hoe gist en 
brouwt deze West-Vlaamse sector qua financiële parameters? Het plaatje is uiteraard gescha-
keerd met sterk en zwak presterende actoren. De modale rendabiliteit (qua mediaan) van de 
betrokken ondernemingen is gunstig. Maar als we de modale liquiditeit en de solvabiliteit 
van de West-Vlaamse protagonisten toetsen aan de ganse Belgische sector, dan is de balans 
minder positief.

West-Vlaamse bierbrouwerijen:  
schuimend, fit en gezond?

De 16 West-Vlaamse brouwerijen 
die voldoen aan de 3 criteria voor 
het onderzoek van West-Vlaanderen 
Werkt en Howest (zie artikel op 
pagina 9) werden ook getoetst aan 
een aantal financiële parameters. Dit 
met uitzondering van de Brouwerij 
Rodenbach (divisie van Palm Breweries) 
omdat deze geen aparte jaarrekening 
neerlegt. Deze oefening gebeurde in het 
kader van een bachelorproef voor de 
opleiding accountancy-fiscaliteit binnen 
de hogeschool Howest campus Brugge.

Om de financieel-economische conditie 
van de West-Vlaamse bierproducenten in 
kaart te brengen analyseerden we diverse 
ratio’s, berekend op basis van cijfers uit 

de jaarrekeningen van de ondernemingen 
die opereren onder de vorm van een nv, 
bvba of cvba. De cijfers hebben betrekking 
op drie boekjaren: 2010, 2011 en 2012.

Liquiditeit, solvabiliteit en rendabi- 
liteit zijn de belangrijkste maatstaven 
van de fitheid van een onderneming.
De ratio’s die in dit artikel aan bod 
komen zijn de current ratio of liquiditeit 
in ruime zin, de algemene schuldgraad, 
de nettorendabiliteit van het eigen 
vermogen na belastingen alsook twee 
zelf gekozen parameters.

We vergelijken de resultaten van iedere 
ratio met de mediaan1 van deze 
becijferingen.

1. Liquiditeit: goed bij kas?
Liquiditeitsratio’s geven ons een beeld 
over de mate waarin een bedrijf in staat 
is om haar schulden op korte termijn na te 
komen. De meest gebruikte liquiditeitsratio 
is de current ratio of liquiditeit in ruime 
zin. Ze stelt de beperkte vlottende activa 
tegenover het vreemd vermogen. 
Een score die groter is dan 100% 
vertelt ons dat het bedrijf liquide is en 
dus zijn kortlopende schulden makkelijk 
kan afbetalen met zijn meest liquide 
middelen. Let op: een current ratio die de 
200% overstijgt is niet per se een goede 
score. Het kan betekenen dat het bedrijf 
te voorzichtig omgaat met zijn liquide 
middelen, deze te veel oppot en ze dus niet 
genoeg laat renderen in functie van het 
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bedrijf. In grafiek 1 zien we de verschillende resultaten voor de current ratio van de 16 betrokken West-Vlaamse brouwers voor het 
boekjaar 2012. De mediaan voor deze ratio bedraagt 98,8%, wat net niet genoeg is om als liquide te worden beschouwd, maar wat 
zeker geen slechte score is. We zien vier brouwerijen met een matige tot ongunstige score: De Bie, Gulden Spoor, De Halve Maan en De 
Plukker. Aan de andere kant van de grafiek zien we De Leite uit Ruddervoorde, brouwerij Omer Vander Ghinste en De Dolle Brouwers 
uit Diksmuide met scores die de 200% ver overstijgen. 

2. Solvabiliteit: afhankelijkheid troef?
De solvabiliteit van een bedrijf toont ons de mate waarin een bedrijf zijn financiele verplichtingen, zowel van kort- als van langlopende 
schulden, kan nakomen. In de praktijk worden twee ratio’s berekend om de afhankelijkheid van bedrijven te berekenen: de algemene 
schuldgraad en de graad van financiële onafhankelijkheid. De algemene schuldgraad geeft de verhouding weer van het vreemd 
vermogen tegenover het totaal vermogen, terwijl de graad van financiële onafhankelijkheid de verhouding is van het eigen vermogen 
tegenover het totaal vermogen. Een score van de algemene schuldgraad tussen zestig en zeventig procent vertelt ons dat de brouwerij 
in kwestie, de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen optimaal hanteert.

In grafiek 2 vinden we de verschillende waarden voor zowel de algemene schuldgraad als de graad van financiële onafhankelijkheid. 
Onze referentie is de mediaan met een waarde van 71,35% voor de algemene schuldgraad. Dat leert ons dat meer dan 70% van het 
totaal vermogen van alle brouwerijen bestaat uit schulden en deze ondernemingen dus de grenswaarden aftasten.
De drie grote professionele spelers in de West-Vlaamse biersector Van Honsebrouck, Vander Ghinste en De Brabandere scoren excellent 
qua solvabiliteit maar twee kleine spelers met weinig of geen loonkosten (De Leite en de Dolle Brouwers) doen het nog beter. 
Aan het andere uiteinde van het klassement blijkt dat twee kleine en nog jonge brouwerijen waarden halen die boven de 100%-grens 
gaan. Dat betekent dat hun ganse kapitaalbuffer is weggevaagd door opgestapelde verliescijfers, waardoor ze kampen met een 
negatief eigen vermogen. Een handicap waar ze zeker aan moeten werken in de komende boekjaren.
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Grafiek 1
De berekende current ratio voor het boekjaar 2012 voor de zestien West-Vlaamse bierbrouwerijen. 

Grafiek 2
De waarden van de algemene schuldgraad en de graad van financiële onafhankelijkheid voor de zestien West-Vlaamse bierbrouwerijen (boekjaar 2012).
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3. Rendabiliteit: wat brengt dat bier op?
Rendabiliteit vertelt ons iets over de winstgevendheid van een bedrijf. In het bijzonder nemen we de rendabiliteit van het eigen 
vermogen onder de loep. Deze ratio brengt de verhouding van de winst of het verlies tot het eigen vermogen, een zeer interessant 
gegeven voor de aandeelhouders. Hoe hoger de netto-rendabiliteit, hoe meer de geïnvesteerde middelen opbrengen. Het is belangrijk 
op te merken dat de beoordeling van deze ratio sterk beïnvloed wordt door de sector waartoe het bedrijf behoort.
In grafiek 3 zien we de resultaten voor de netto-rendabiliteit van het eigen vermogen na belastingen. Daaruit blijkt dat de waarden 
van deze ratio zeer verspreid liggen. Dit is dus een goede indicator om het succes van elke brouwerij apart te bestuderen.
Vier brouwerijen behalen forse scores voor deze ratio. VDACO (De Struise Brouwers), Sint-Bernardus, De Halve Maan en 
Verhaeghe steken hun nek ver boven de mediaan en genereren dus een mooie opbrengst op hun investeringen.
Aan de andere kant van het spectrum vinden we Het Sas, brouwerij De Bie en brouwerij Gulden Spoor. 
De mediaanwaarden van de zestien West-Vlaamse bierproducenten tonen gunstige cijfers aan voor de factor rendabiliteit: circa 12%. 
Deze resultaten situeren zich ruim boven de marktrente uit de periode 2012. 

4. Toetsing met de ganse Belgische sector
De financiële parameters van de West-Vlaamse bierbrouwerijen worden extra relevant als we ze toetsen met de grootste brouwerijen 
in België.
Als bron gebruiken we daarvoor een financiële en sectorale analyse van SECTOR® onder de titel ‘De Grote Brouwerijen van België’. 
Deze bevat alle nuttige cijfers uit de jaarrekeningen van ongeveer zestig brouwerijen. De kerncijfers van bedrijven zoals InBev Belgium, 
Alken-Maes, Duvel Moortgat, Haacht, Bockhold, Palm Breweries en tal van anderen worden in dit rapport verwerkt.
De gemiddelde waarde voor de current ratio, als parameter voor de liquiditeit van 63 van de grootste brouwerijen in België, bedraagt 
1,29 of 129% in het boekjaar 2012. 
De West-Vlaamse bierbrouwerijen scoren hier 98,1%, wat een aanzienlijk lager cijfer is. De West-Vlamingen presteren hier dus minder 
goed dan het gros van de brouwerijen in het land. 
Verzachtende omstandigheid hierbij is de wetenschap dat op de Belgische schaal enkel de 63 grootste ondernemingen zijn opgenomen, 
terwijl het West-Vlaamse contingent ook een aantal zeer kleine en jonge spelers telt.
Ook voor de parameter ‘algemene schuldgraad’ presteren de West-Vlaamse bierbrouwerijen gemiddeld minder goed dan de (deze 
keer) 55 grootste brouwerijen in het land. De mediaan van 71,4% die ze behaalden in boekjaar 2012 is een slechtere score dan het 
gemiddelde van 63,4% dat werd berekend voor 55 Belgische brouwerijen.

5. Investering per werknemer 
De in ons onderzoek behandelde groep van zestien West-Vlaamse brouwerijen verschilt uiteraard onderling qua schaalgrootte. Ze 
omvat zowel grote (op West-Vlaamse schaal) als middelgrote en kleine spelers. Logischerwijs beschikken grotere brouwerijen over 
een grotere hefboom om te investeren dan kleinere spelers. Maar hoe ziet het plaatje eruit wanneer we het aantal tewerkgestelde 
werknemers (in voltijdse equivalenten) in relatie stellen tot het investeringsvolume van de jongste jaren? In de tableteditie van dit 
themanummer werken wij deze parameter verder uit via een extra tabel.

Grafiek 3
De netto-rendabiliteit van het eigen vermogen na belastingen in procenten, voor de zestien West-Vlaamse bierbrouwerijen (boekjaar 2012).
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Uit het resultaat komt naar voor dat niet zozeer de grote brouwerijen de hoogste score halen. Een aantal middelgrote en sommige kleine 
brouwerijen manifesteren zich uitgesproken bovenaan. De doorgroeiers binnen het middensegment (De Halve Maan en Sint-Bernardus) 
staan niet toevallig hoog gerangschikt.
De koploper, brouwerij De Halve Maan, investeerde in het boekjaar 2010 zwaar in de bouw en inrichting van een logistiek centrum 
uitgerust met een bottelarij, wat de zeer hoge score verklaart. 
Investeringen zijn uiteraard een uitgesproken tijdsgebonden factor in de levenscyclus van een onderneming.

6. Volume per werknemer: hoe productief zijn de brouwers?
Een andere interessante parameter die ons iets vertelt over de economische dynamiek van de West-Vlaamse brouwerijen, is het aantal 
hectoliter bier dat ze produceren per werknemer. Dat zegt iets over de productiviteit van de actoren. De volumecijfers (in hectoliter 
op jaarbasis) die hier worden gebruikt, zijn afkomstig uit een bevraging van de zestien brouwerijen en hebben betrekking op het jaar 
2013. Door deze cijfers te delen door het gemiddeld aantal voltijdse equivalenten (uit de jaarrekening) komen we uit bij de resultaten 
uit tabel 1.
Brouwerij De Bie nam, als enige van onze doelgroep, niet deel aan de bevraging en komt dan ook niet voor in deze tabel.

Ook hier zien we dat het niet de grote brouwerijen zijn die de hoogste scores behalen. De top drie in deze tabel zijn allen middelgrote 
spelers: De Halve Maan (andermaal op nummer 1), Strubbe en Verhaeghe. Zij produceren meer dan 2.500 hectoliter bier per kop. 
Dat wil niet zeggen dat de drie grote spelers slecht scoren, zij zijn goed voor minstens 1.300 hl per werknemer. 
Het zijn, heel opvallend, de kleine en ook jongste bedrijven die achteraan bengelen qua productiviteit per tewerkstellingseenheid. 
Dat is niet toevallig want bij een aantal van deze kleinschalige actoren is de brouwactiviteit ontstaan vanuit een hobby of vanuit een 
nevenactiviteit en is de transformatie naar een continue, volwaardige en economisch leefbare bedrijfsactiviteit nog bezig. ■

Gemiddeld 
aantal VTE

Gepro-
duceerde
hectoliter

per VTE

Brouwerij De Halve Maan 12,5 2800

Brouwerij Strubbe 5,3 2642

Brouwerij Verhaeghe-Vichte 4,1 2561

Brouwerij De Brabandere 70 1929

Brouwerij Omer Vander Ghinste 47,9 1879

Brouwerij Sint-Bernard 18,5 1784

Brouwerij Het Sas 23,4 1410

Brouwerij Van Honsebrouck 74 1331

Brouwerij Van Eecke 8,6 1163

Brouwerij Gulden Spoor 1 900

Brouwerij De Dolle Brouwers 1,6 625

VDACO (Struise Brouwers) 3,6 583

Deca Services 1,6 563

Brouwerij De Leite 1 500

Brouwerij De Plukker 1 100
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Tabel 1: Het aantal geproduceerde hectoliters bier in 
2013 per voltijds equivalent (VTE). 
Grote brouwerijen   -  Middelgrote   -  Kleine 

In onze tableteditie vindt u een meer uitvoerige 
versie van dit artikel met ratio’s berekend voor 
de drie boekjaren 2010, 2011 en 2012.

1  Een mediaan van een groep cijfergegevens wordt verkregen door 
die gegevens van klein naar groot te ordenen en vervolgens het 
middelste cijfer van die ordening te nemen. De mediaan is handig 
bij financiële ratio’s want het houdt weinig rekening met de ex-

treem hoge en lage scores, dit in tegenstelling tot een gemiddelde.
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Een typisch kenmerk van de West-Vlaamse bierbrouwers is de sterke fysieke verbondenheid met de stad of 
de gemeente waar ze gevestigd zijn. Ze opereren meestal in de kern van hun stad, gemeente of dorp en ze 
hebben daardoor een grote visibiliteit en bekendheid. Die wordt versterkt door het monumentale karakter 
van hun gebouwenpatrimonium. De tien grootste (nog actieve) bierproducenten in onze provincie b(r)ouwen 
verder op een traditie van meer dan honderd jaar (en sommigen bijna 200 jaar) economische activiteit. Op 
deze pagina tonen we enkele sfeerbeelden die dat illustreren.

Brouwerijen als historisch-economisch erfgoed

1.  Brouwerij De Halve Maan is (met enkele onderbrekingen) sinds 1856 actief in het hart van Brugge en paalt achteraan aan de Brugse 
reien dicht bij het begijnhof. Foto persfotograaf Fernand Proot

2. De imposante gebouwen van Brouwerij Omer Vander Ghinste (Bockor) met zijn rijzige brouwtoren, waarvan de oudste vleugel dateert 
van 1892, domineren als landmark de skyline en het weefsel in de kern van Bellegem (deelgemeente van Kortrijk). Foto Brouwerij Vander 
Ghinste

3. De  pittoreske contouren van de Brouwerij Verhaeghe, waarvan de historiek teruggaat tot in 1892, zijn een monumentale blikvanger in 
de gemeente Vichte (deelgemeente van Anzegem). Foto persfotograaf Patrick Holderbeke

4.  Brouwerij Strubbe (oorsprong: 1830) is helemaal verweven met het dorpshart van Ichtegem en is slechts door een haag gescheiden van 
de kerk, terwijl aan de andere kant nog een gans onontgonnen terrein openligt. Foto persfotograaf Hannes Hosten

1

3

2
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Frank Becuwe • historicus en erfgoedonderzoeker en – ontwikkelaar

Kleinschaligheid is de rode draad in de historiek van de West-Vlaamse bierbrouwerijen. De kustprovincie telde 
in het midden van de 19'de eeuw het grootste aantal Belgische bierproducenten. In de 20'ste eeuw zorgde 
de mechanisering van het brouwproces en de doorbraak van het flessen- en lage gistingsbier voor een felle 
uitdunning van de rangen.

De West-Vlaamse Bierbrouwerijen in  
een historisch perspectief (ca. 1850 - 1950)

Na de afschaffing van de ambachten in 
1791 tijdens de Franse Revolutie, werd het 
bierbrouwen niet langer beschouwd als 
een corporatistische activiteit. Voortaan 
kon iedereen die daartoe voldoende 
kapitaalkrachtig was, zich als brouwer 
vestigen. Het aantal brouwerijen nam dan 
ook tijdelijk toe. Omstreeks 1846 was het 
brouwbedrijf met zijn 2.680 exponenten 
dan ook tot in de verste uithoeken van 
België aanwezig. Na de voeding van de 
bevolking vormden de brouwerijen samen 
met de stokerijen de tweede belangrijkste 
graanafnemer. 
In West-Vlaanderen waren er toen 512 
brouwerijen. Met dit aandeel van 
19 procent telde deze provincie in 
vergelijking met de andere provincies 
het grootste aantal brouwerijen. Van 
de 6.766 arbeiders die toen in Belgische 
brouwerijen werden tewerkgesteld, namen 
de West-Vlaamse brouwerijen er 1.016 
(waarvan 29 vrouwen en 22 kinderen) 

voor hun rekening. Met dit aandeel van 
15% kwam West-Vlaanderen wat de 
werkgelegenheid in de brouwerijsector 
betreft maar op de vierde plaats, wat wijst 
op een uitgesproken kleinschaligheid 
van het West-Vlaamse brouwbedrijf.

Minder jenever, meer bier
Tussen 1846 en 1850 kende het aantal 
brouwerijen in België in enkele jaren 
tijd een opmerkelijke stijging. Maar 
liefst 214 nieuwe brouwerijen werden 
opgestart. Even opmerkelijk is dat na 
1850 het aantal brouwerijen systematisch 
afneemt. Omstreeks 1870 lag het aantal 
brouwerijen zelfs onder het niveau van 
1846. Een verklaring voor deze terugval 
dient gezocht in een geleidelijke tendens 
van schaalvergroting en concentratie die 
zich vanaf 1840 in het brouwerijlandschap 
aftekende. In een eerste fase werden de 
zeer kleine brouwerijen uitgezuiverd die 
enkel voor de eigen herberg of voor een 

De brouwzaal van de 19de-eeuwse brouwerij-
mouterij De Snoek, thans museum-van-de-dorst 
in Alveringem (Collectie Clayhem Campagne)

De industriële brouwerij-mouterij Rodenbach in Roeselare (Collectie Clayhem Campagne)
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handvol afnemers werkten. Vanaf 1860 
echter overschreed de schaal niet alleen 
de gemeentelijke maar ook de bovenlokale 
grenzen. De langere houdbaarheid van 
het bier vergrootte immers zijn vervoer-
baarheid. Na 1870 kende het aantal 
brouwerijen, tegen deze aanzet van 
globalisering in, echter opnieuw een 
aanvankelijk trage maar uiteindelijk 
versnelde stijging. Aan de vooravond van 
de Grote Oorlog telde België dan ook 3.244 
brouwerijen. De opmerkelijke aangroei 
van het aantal brouwerijen tussen 1870 en 
1914 vindt zijn verklaring in het offensief 
van de overheid vanaf 1870 tegen het 
overmatige verbruik van sterke dranken bij 
de arbeiders. Door deze politiek vertaalde 
het verminderde jeneververbruik zich in 
een bijna evenredige vermeerdering van 
de totale bierproductie. 
Deze ontwikkeling kenmerkte eveneens 
het West-Vlaamse brouwerijlandschap. 
Ook hier trad na 1870 het herstel traag in. 
In 1880 telde West-Vlaanderen met zijn 
447 brouwerijen er nog steeds 65 minder 
dan in 1846. Met hun respectievelijk 534 
en 467 brouwerijen waren de provincies 
Henegouwen en Oost-Vlaanderen qua 
brouwerijvestigingen intussen belangrijker 
geworden. Wat de bierproductie 
betrof kwam West-Vlaanderen in 1880 
met 1.042.945 hl zelfs maar op de 
vierde plaats. De provincies Brabant, 
Henegouwen en Oost-Vlaanderen met 
hun omzet van respectievelijk 2.553.808 
hl, 2.083.381 hl en 1.294.982 hl. gingen 
vooraf. Wat de tewerkstelling van 
arbeiders in de brouwerijsector betrof, 
behield West-Vlaanderen zoals in 1846 
haar vierde plaats. Van de 9.857 arbeiders 
in Belgische brouwerijen werkten er 
1.239 (d.i. 12,6%) in West-Vlaanderen. 
In de daaropvolgende jaren kende het 
aantal West-Vlaamse brouwerijen echter 
een  vrij spectaculaire stijging. Omstreeks 
1896 telde de provincie opnieuw 515 
brouwerijen, en veertien jaar later zelfs 
573.

Exit mouterij
Opmerkelijk voor het einde van de 19de 
en het begin van de 20ste eeuw is echter 
het dalende  aantal brouwerijen dat over 
een eigen mouterij beschikte. In 1896 
hadden van de 2.918 actieve brouwerijen 

in België er nog 1.543 een eigen mouterij. 
In 1910 was dit aantal herleid tot 981. Van 
de 515 West-Vlaamse brouwerijen in 1896 
beschikten er 310 over een eigen mouterij. 
Van de 573 brouwerijen in 1910 moutten 
er nog amper 37 zelf. Een verklaring voor 
deze evolutie dient gezocht in de industri-
alisering van het moutbedrijf dat zich 
vanaf het einde van de 19de eeuw meer 
en meer losmaakte van het brouwbedrijf 
waarmee het eeuwenlang een tandem 
had gevormd. Deze industrialisering was 
in belangrijke mate ingegeven door de 
massale graaninvoer vanaf het laatste 
kwart van de 19de eeuw via de haven van 
Antwerpen uit voornamelijk het westen 
van Amerika.

Uitdunning van de rangen
Met de Eerste Wereldoorlog kwam aan 
deze heropflakkering van het brouwbedrijf 
definitief een einde. Terwijl in de 
frontstreek de oorlog over de brouwerijen 
walste, werden de brouwerijen in het 
bezette gebied ontmanteld. Vanaf eind 
1915 eiste de Duitse bezetter er ten 
behoeve van de oorlogsmunitie immers 
bijna overal het koper van de brouwerijen 
op. Enkel her en der bleef een brouwerij 
die onder Duits toezicht werd geplaatst, 
operationeel. Op deze brouwerijen na 
was het ooit zo bloeiende Belgische 
brouwbedrijf herleid tot de ongeveer 115 
brouwerijen in het onbezette gebied. Die 
bleven gedurende de oorlog actief  en 
zorgden daar voor een niet onbelangrijke 
oorlogseconomie. 

Na de Eerste Wereldoorlog stond de 
brouwerijsector voor bijna onoverko-
melijke problemen. Niet alleen kregen de 
brouwers  pas in de loop van de beginjaren 
1920 oorlogsschade, maar zonder eigen 
solvabiliteit bleek deze schadever-
goeding, de herbelegvergoeding incluis, 
in de praktijk ook ontoereikend om een 
heropstart te financieren. De oprukkende 
mechanisering van het brouwbedrijf en 
de doorbraak van het flessen- en lage 
gistingsbier plaatsten de brouwers immers 
voor bijkomende dure investeringen. Veel 
brouwerijen sloten dan ook hun poorten 
of fusioneerden. Van de meer dan 3.000 
vooroorlogse brouwerijen waren er in 
1930 dan ook maar 1.568 nog of opnieuw 

in bedrijf. Van deze brouwerijen bevonden 
er zich 308 in West-Vlaanderen, waarvan 
21 met een mouterij. Hiermee telde 
deze provincie op Oost-Vlaanderen na 
het meeste aantal brouwerijen. Van de 
20.833 tewerkstellingsplaatsen die de 
Belgische brouwerijnijverheid toen los van 
de patroons of directeurs bood, bevonden 
er zich 1.968 in West-Vlaanderen. Met 
7.303 jobs zorgden de 242 brouwerijen in 
Brabant voor de grootste tewerkstelling, 
wat aangeeft dat er zich onder de 
Brabantse brouwerijen meer industriële 
brouwerijen bevonden. 
Deze halvering van het aantal brouwerijen 
belette niet dat de bierproductie, die met 
de oorlog eveneens fel was geslonken, zich 
tamelijk vlug herstelde. In 1930 werd zelfs 
tijdelijk het vooroorlogse peil overtroffen, 
wat eens te meer de voortschrijdende 
industrialisering en schaalvergroting van 
de sector illustreerde.

De grote economische crisis van 1930 en 
de daaropvolgende Tweede Wereldoorlog 
versnelden het concentratie- en schaalver-
grotingsproces. In 1939 namen amper 
vijftien grote brouwerijen maar liefst 45 % 
van de totale binnenlandse bierproductie 
voor hun rekening. De kleine en middelgrote, 
veelal familiale brouwerijen kregen het 
steeds moeilijker om het hoofd boven water 
te houden. Na De Tweede Wereldoorlog 
was het aantal brouwerijen dan ook meer 
dan gehalveerd. In 1946 waren in België 
nog slechts 757 brouwerijen, waarvan 
139 in West-Vlaanderen (zie tabel 1). 

1846 1946

Antwerpen 279 87

Brabant 483 150

Henegouwen 454 143

Limburg 172 17

Luik 117 24

Luxemburg 54 9

Namen 169 30

Oost-Vlaanderen 440 158

West-Vlaanderen 512 139

2680 757

Tabel 1. Evolutie van het aantal 
brouwerijen tussen 1846 en 1946
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Qua aantal brouwerijen 
gingen Oost-Vlaanderen, 
Brabant en Henegouwen met 
respectievelijk 158, 150 en 
143 vooraf. Uit productiecijfers 
voor februari 1946 blijkt dat 
West-Vlaanderen samen met 
Namen en Luxemburg vooral 
kleine brouwerijen telde. De 
grootste industriële brouwerijen 
bevonden zich in Brabant, 
gevolgd door Limburg.

Ook de totale bierproductie 
nam terug af, zij het weliswaar 
niet evenredig met het aantal 
brouwerijen. Pas met de 
economische hoogconjunctuur in de jaren 
'60 kende de evolutie van de Belgische 
bierproductie opnieuw een opwaartse 
trend. Deze bleef aanhouden tot het 
begin van de jaren '80. Het vooroorlogse 
niveau werd echter niet meer geëvenaard. 
Intussen had de steeds beperktere 

rentabiliteit veel lokale en regionale 
brouwers gedwongen  hun bedrijf stop 
te zetten. Zeer velen grepen de hoge 
koperprijzen tijdens de Koreaanse Oorlog 
(1950-53) aan om de ontmanteling van 
hun brouwerij nog enigermate lucratief 
te maken. De teloorgang van de lokale 

brouwindustrie was hiermee 
evenwel een feit.

Frank Becuwe is historicus en 
werkt sinds decennia als erfgoed-
onderzoeker en -ontwikkelaar. 
Zo ligt hij onder meer aan 
de basis van de cultuurtoe-
ristische revalorisatie van het 
Mout- & Brouwhuis de Snoek 
in Alveringem en (samen met 
architect Rudy Vereecke) van de 
oprichting van het erfgoedbureau 
M in O | Monument in Ontwikke- 
ling bvba. ■

 
In de tableteditie vindt u de 
integrale versie van 
dit artikel met 
daarin ook 
extra sfeerfoto’s 
van oude 
brouwerijen en 
een literatuurlijst.
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Als ondernemer verdient u vandaag – meer dan ooit – een compliment. 

Het hoofd boven water houden in deze harde tijden, is niet evident. 

Goede communicatie kan u daarbij helpen. Met een doordachte 

communicatiestrategie kan u zelfs het verschil maken en blijft u niet 

onopgemerkt. Contacteer ons op 050 671 724 of surf naar cayman.be 

en wen alvast aan de complimenten die u straks krijgt. 

Cayman maakt deel uit van de Vanden Broele Group

De brouwerij-mouterij ’t Hamerken in Brugge (Collectie Clayhem  
Campagne)
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Brouwerij De Leite houdt het artisanaal
Brouwerij De Leite is een buitenbeentje binnen de West-Vlaamse 
brouwersgilde.

Luc Vermeersch, de zaakvoerder van Helbig nv, (ontwerper en 
producent van creatieve modulaire systemen voor winkelinrichting) 
uit Ruddervoorde, fundeert zijn bedrijf samen met zijn team rond 
een aantal waarden. Hartelijkheid is daar één van. Daarom verhuisde 
hij in april 2008 de brouwinstallatie, die voorheen in het tuinhuis 
van zijn private woning in Gullegem stond, naar het hart van het 
bedrijfsgebouw van Helbig op het industrieterrein de Leite in 
Ruddervoorde. Samen met twee brouwbroeders stookt Vermeersch 
eenmaal in de maand  een aantal pittige brouwsels (bieren van hoge 
gisting met nagisting in de fles) met originele merknamen zoals Femme 
Fatale, Bon Homme en Enfant Terriple.  De microbrouwerij fungeert 
als een ontmoetingsplaats, attractie  en een marketinginstrument voor 
Helbig, maar kreeg tegelijk ook een aparte en volwaardige commerciële 
structuur (en dito missie) via de bvba De Leite.  In het najaar van 
2011 investeerde de artisanale brouwerij 150.000 euro in onder meer 
vier nieuwe brouwtanks, waarmee de capaciteit per brouwsel werd 
opgetrokken naar 4.250 liter. ■

�� www.deleite.be

Hoe communiceren  
West-Vlaamse brouwers 
met de buitenwereld?
Yannick Maekelberg •  bachelor netwerkeconomie Howest

In de grote bevraging van West-Vlaanderen Werkt en Howest 
polsten we bij 16 West-Vlaamse brouwers ook naar hun com-
municatie-inspanningen op het vlak van traditionele reclame, 
sociale media en websites.

Uit de bevraging bleek dat 14 van de 16 brouwerijen bezig zijn met sociale 
media en dat 9 op 16 actoren ook fors inzetten op traditionele reclame.
In een aparte bijdrage zoomen we in op de websites van deze brouwerijen. 
Een website is immers een belangrijk communicatietool gericht naar klanten 
en belangstellenden.
De zestien websites werden geëvalueerd op basis van de situatie einde 
april 2014 en gequoteerd op zes criteria: vindbaarheid, technologie, lay-out, 
gebruiksvriendelijkheid, content en interactie met onder andere sociale 
media. Deze zes criteria zijn telkens beoordeeld met een score van 1 tot 10.
Zijn de West-Vlaamse bierproducenten op een professionele manier bezig 
met hun online marketingstrategie en zijn ze prominent en doeltreffend 
aanwezig op internet?
Hoe scoren de 16 West-Vlaamse bierproducenten gemiddeld op onze 
analyse? 
Welke brouwerijen kunnen pronken met de beste resultaten voor hun 
website?
Het antwoord op deze vragen leest u in de tableteditie en in de digitale 
website-editie van dit themanummer van West-Vlaanderen Werkt. ■
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“Natuurlijk dronken ze streekbier. Hebben ze een hart voor onze 
regio, die medewerkers van SD Worx, of hebben ze dat niet?” Het 
streekbierglas glunderde. 
De andere glazen gaven geen antwoord. Sommige vragen 
behoeven geen antwoord. 
Het bolle glas waarin nog een klein restje roodbruin te herkennen 
viel, beaamde: “En fl exibel dat die mensen van SD zijn. Toen 
het allerbeste bier ter wereld, je weet wel die Trappist van hier, 
niet voorradig bleek, kozen ze mij uit als alternatief, en vonden 
ze me, in alle bescheidenheid, zo mogelijk nog beter”. “Dat we 
in alle omstandigheden de beste oplossing willen vinden en dus 
meedenken met de vraagsteller, hoorde ik de oudste, niet de 
meest wijze van de groep, de collega’s voorzeggen”. 
Het glas champagne roemde de kwaliteit van de groep en het 
spuitwatertje de transparantie. Beide waren het er ook roerend 
over eens dat het heel leuk was zo broederlijk naast elkaar op een 
tafel te staan. ‘Voor elk wat wils’ hadden de SD-ers elkaar toege-
toast en: ‘wij bedienen op maat’. 
“Heb ik jou al eerder ontmoet” vroeg de chocoladebeker aan een 
frivool designglaasje? 
“Wellicht niet, mag ik me daarom even voorstellen? Ik ben van 
het allernieuwste biertje, net in huis gehaald, en zie, blij dat ik als 
eerste geschonken werd aan een SD-er. Innovatief en altijd geïn-
teresseerd om de nieuwste trends te volgen, zelfs voor te zijn, zo 
kennen we ze hé?” Wat konden de gin-tonicglazen anders doen 
dan heel instemmend knikken? 
De pilsglazen wilden niet buitenspel gezet worden en scoorden op 

hun beurt met een: “Jazeker, SD Worx is in voor nieuwigheden, 
maar dit op een basis van zekerheid, van bewezen traditie, van 
oerdegelijke kennis”.  
“SD Worx is al bijna 70 jaar synoniem van vanzelfsprekende 
kwaliteit”, bromde het pilsribbeke, “en zolang SD er is, zullen er 
pilsglazen zijn”…
“Hebben jullie gezien hoe geestig en spiritueel die SD-ers 
zijn’ opperde het jeneverglas”?  Zelf vond ze het een leuke 
woordspeling.   
“Wij waren toch ook weer heel populair” haastten de frisdrank-
glazen zich. “Dat ze het hoofd koel houden dat wekt vertrouwen”. 
“Wat ze met mij deden, ik moet eerlijk zijn, ik had er nog nooit 
van gehoord” beaamde het cocktailglas: “maar die mix van allerlei 
lekkers tot iets uniek qua smaak, ik kan het iedereen aanraden. Die 
persoonlijke benadering, ach ja, ik ga niet meer zeggen aan welke 
dienstverlener het me doet denken… “
“Wat je zegt, ik werd al klaargezet nog voor de SD-ers goed en 
wel neerzaten’ beaamde het witte wijnglas. ‘Ken je klant en anti-
cipeer nog voor ze een vraag hoeven te stellen’, je weet wel… “

Waarna de glazen weer aan het werk werden 
gezet, want net als de SD-ers steken ze graag 
de handen uit de mouwen nog vooraleer de 
job zich aandient. Al is dat voor een glas iets 
moeilijker. 

 ❱  Johan Van Duyse
SD Worx

Daar stonden ze allemaal, opgeruimd maar niet netjes, op het dienblad dat de ijverige ober had gevuld nadat de mede-
werkers van SD Worx het terras verlaten hadden. Ze voelden zich een beetje leeg, die glazen, een gevoel dat ze meerdere 
keer per dag hadden. Na een fris badje zouden ze vlug klaar zijn om opnieuw vol energie getankt te worden: het leven 
van een glas is soms voorspelbaar. Maar tussen de spoelbeurten door, babbelden ze steeds bij: zo onder collega’s…

Foto Jurgen de Witte

Hoog het glas…
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Artes Group realiseert multifunctioneel woonproject op 
site Brouwerij Louwaege in Kortemark
In hartje Kortemark, waar de familie Louwaege 125 jaar brouwde, komen de gemeentelijke bibliotheek en 46 
appartementen, 7 rijwoningen, 3 lofts en 2 winkelruimten. De gemeente gunde de PPS-opdracht aan Artes Group.

Vanaf 1877 brouwden vijf generaties Louwaege in Kortemark 
bekende bieren als Akila Pils, Hapkin en Thouroutenaere. Tegen 
het einde van de 20ste eeuw viel de industriële activiteit echter 
niet meer te verzoenen met het omringende woonkarakter. 
Jean-Baptiste Louwaege zag op tegen een complete 
nieuwbouw buiten de dorpskern van Kortemark of elders, en 
liet in 2002 de zaak over aan Alken-Maes. Die verhuisde een 
aantal bieren naar haar andere brouwerijen en sloot Louwaege. 
De brouwerij produceerde in 2001 met 17 medewerkers nog 
16.000 hectoliter.
In 2006 kocht de gemeente het bijna 8.000 m² grote complex 
met de bedoeling er een woonwijk met publieke functies aan 
te leggen. In 2010 werd een ontwerpwedstrijd uitgeschreven, 
gewonnen door Olivier Salens van het Brugse bureau Salens 
architecten. In 2013 werd de brouwerij gesloopt. 

Landmark blijft
Als herinnering aan dit rijke industriële verleden bleven drie torens 
staan: de mouttoren, een ronde en een vierkante schoorsteen.
In de mouttoren komen op de gelijkvloerse en eerste verdieping 
de gemeentelijke bibliotheek en polyvalente ruimtes. Op de 
tweede, derde en vierde verdieping komen twee appartementen 
en drie lofts voor private bewoning. Daarnaast worden, verspreid 
over de site, 44 appartementen en 7 rijwoningen gebouwd. Op de 
Markt komen 2 handelsruimtes. 
Eind juni werd de uitvoering gegund aan Artes Group, bekend van 
het bouwbedrijf Artes-Depret uit Zeebrugge, dat via dochterbedrijf 
Vanhaerents (voorheen gevestigd in Torhout nu in Gent) gespecialiseerd 
is in publiek-private samenwerkingen (PPS). De projectontwikkelaar 
zal vermoedelijk na de zomer van 2015 kunnen beschikken over een 
stedenbouwkundige vergunning, waarna het werk binnen de twee 
jaar moet starten. Dit betekent dat de eerste bewoners vanaf 2016 hun 
welkomstpintje uit de koelkast zullen halen. ■

Roel Jacobus

West-Vlaanderen telt 22 ‘Brouwerijstraten…’
In 22 West-Vlaamse steden en gemeenten vinden we vandaag 
een ‘Brouwerijstraat’ terug. Opvallend: in 21 van die 22 gevallen 
staat er vandaag geen actieve brouwerij meer in de bewuste 
‘Brouwerijstraat’. Enkel in Ichtegem staat de straatnaam nog in 
relatie met de nabijgelegen Brouwerij Strubbe. In de overige gevallen 
alluderen de straatnamen op de verleden tijd waarin bijna iedere 
West-Vlaamse parochie zijn eigen brouwerij herbergde. Op de foto 
de Brouwerijstraat in Sijsele (Groot-Damme) waar tot een halve eeuw 
geleden de brouwerij Maenhout actief was. (foto Roel Jacobus) 

Op de plaats van de voormalige brouwerij Louwaege in Kortemark komen gemeentelijke diensten, woningen en winkels. (Beeld: Salens architecten)
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Personeelsbeleid voor de kmo
Of het nu over loonberekeningen of personeelsadministratie, advies over uw loonpositionering of 
personeelsbeleid gaat, bij SD Worx bent u aan het juiste adres. Onze regionale kantoren in Brugge 
en Kortrijk leveren een persoonlijke service op maat van uw kmo.

� Gistelsesteenweg 294, bus 203 - 8200 Brugge - tel. 050 28 94 00 - www.sdworx.be/kmo/brugge
 President Kennedypark 33 - 8500 Kortrijk - tel. 056 52 99 00 - www.sdworx.be/kmo/kortrijk
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Geduldig rijpt de voormalige Riva
Vier (bouw)ondernemers, die in 2009 de voormalige brouwerijsite Riva in Dentergem kochten, wachten 
geduldig op een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan om een woon- en kmo-zone te ontwikkelen, in overleg met 
de gemeente. Sinds het faillissement in 2007 wordt er niet meer gebrouwen.

In 1896 startte Henri Desplenter in 
Dentergem een brouwerij die vanaf 1968 
door het leven ging onder de naam Riva. 
Vanaf de jaren '70 kende de brouwerij 
een sterke groei door onder meer het 
succes van het Dentergems Witbier - 
verdeeld door Alken-Maes. Riva ging het 
overnamepad op en verwierf (tijdelijk) 
De Halve Maan uit Brugge en het 
Anker uit Mechelen. Vanaf 1990 werd 
de Oudenaardse Brouwerij Liefmans 
geïntegreerd.
De vierde generatie Desplenter kwam in troebel water toen 
Alken-Maes de commerciële deal beëindigde ten voordele van 
het Brugs Tarwebier. In 2002 verkocht ze haar brouwerij aan Gino 
Vantieghem en Renaldo Delabie, die eerder in Canada met succes 
‘Belgisch witbier’ brouwden. Zij herdoopten Riva en haar zuster in 
Oudenaarde in 2005 samen tot Liefmans Breweries.
Niettegenstaande de grote ambitie ging de dubbelbrouwerij 
eind 2007 failliet. Het onderdeel Liefmans in Oudenaarde werd 
overgenomen door Duvel Moortgat. Maar in Dentergem, waar ooit 
50.000 hl per jaar werd gebrouwen, kwam een einde aan meer dan 
een eeuw brouwgeschiedenis en verloren 54 mensen hun baan. 
De 4 ha grote site, die zich uitstrekt aan beide zijden van de 

Wontergemstraat, werd in september 
2009 gekocht door de bvba Riva Invest. 
Dit consortium omvat vier partijen: de 
aannemersfamilies Van Tornhaut en 
Meerschman (Mevaco) en verdeler van 
landbouwmachines Frank De Muynck, 
allen uit Aalter, en de Dentergemse 
wegenbouwer nv Devaere die in 2013 
overging naar nv Ankelaar.
Met uitzondering van een aantal gevels 
die op de inventaris van onroerend 

erfgoed staan, is het grootste gedeelte van de gebouwen intussen 
gesloopt.
Omdat de site ruimtelijk ingekleurd staat als zone voor zwaar milieube-
lastende industrie, wat uiteraard niet meer past in een woonkern, 
moest eerst de bestemming wijzigen in voorbereiding van een nieuwe 
invulling. De goedkeuring van het aangepaste provinciaal ruimtelijk 
structuurplan kwam er in de lente van 2014 en momenteel loopt 
bij de gemeente de opmaakprocedure voor een nieuw ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP). Dit gaat iets ruimer dan de Rivasite en omvat 
1,8 ha woongebied en 3 ha kmo-zone. Dit zou overigens de eerste 
kmo-zone in de deelgemeente Dentergem worden. ■

Tekst en foto Roel Jacobus

Joris Ide b(r)ouwt woonproject op site Brouwerij Callewaert

In Zwevezele ging in juli de voormalige Brouwerij Sint-Aldegonde tegen de vlakte. Tot 1998 maakten vier 
generaties Callewaert er naam en faam met bieren en limonades. De site werd door de gemeente bestemd 
voor bewoning en is intussen aangekocht door de bekende lokale zakenman Joris Ide. 

In de 19de eeuw kende de gemeente 
Zwevezele (Wingene) niet minder dan 
zeven brouwerijen en 102 herbergen. 
Brouwerij Sint-Aldegonde was eigendom 
van de adellijke burgemeestersfamilie 
Thibault de Boesinghe. In 1897 verhuisde 
ze haar brouwerij naar de hoek van de 
Lichterveldestraat en Ricksteenweg en 
gaf de productie in handen van Jules 
Callewaert, afkomstig uit Lichtervelde. 
Het oorspronkelijke schoolgebouw werd tussen 1935 en 1951 
stapsgewijs uitgebreid. De derde generatie – de broers Jules en 
Marcel Callewaert - werd vanaf 1965 eigenaar van de toen nog enige 
overblijvende Zwevezeelse brouwerij.
De Callewaerts maakten naam met zowel pils, exportpils en tafelbier 
als met tripels, scotch en stout. Een belangrijke nevenproductie betrof 
limonade en water onder de naam White Star. In 1986 werkten er 
nog 15 mensen en bestond de productie voor 70% uit tafelbier en 
30% uit pils en speciale bieren met onder meer Judas, Elckerlyc en 

later Schavuit.
In 1998 werd gestopt met brouwen 
en ging de firma nog even verder als 
drive-in drankenhandel. Na het plotse 
overlijden van zaakvoerder Firmin 
Callewaert (60) in maart 2006 werd de 
bvba Brouwerij-Mouterij Callewaert in 
maart 2010 ontbonden. Ondertussen 
ging de conditie van de gebouwen fel 
achteruit waarop het gemeentebestuur 

voorstelde om ze te slopen voor woongelegenheid. Bij de herziening 
van het gemeentelijk RUP in 2013 hield de gemeenteraad ook de 
mogelijkheid voor serviceflats open.
De site beslaat bijna 0,4 ha en werd enkele jaren geleden aangekocht 
door de Zwevezeelse ondernemer Joris Ide. Bij de sloping was nog 
niet duidelijk of Ide de huizen zelf wil realiseren ofwel de site zal 
klaarmaken voor doorverkoop aan een bouwpromotor. ■

Tekst en foto Roel Jacobus
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Opleving West-Vlaamse conjunctuur 
vertaalt zich (nog) niet in herstel 
arbeidsmarkt
Analyse van het verloop van de sociaaleconomische
indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen

Sabine Traen •  POM West-Vlaanderen 

Het groeiritme van de afgevlakte curve van de synthetische 
conjunctuurcurve voor West-Vlaanderen vertraagt, maar de curve 
is nog steeds opwaarts gericht (figuur 1). 

Figuur 1
Synthetische conjunctuurcurve voor West-Vlaanderen.

Bij steeds meer sociaaleconomische indicatoren zien we gunstige 
evoluties.

Arbeidsmarktindicatoren
Het aantal werklozen op jaarbasis  neemt nog steeds toe, al was 
de aangroei in april 2014 (+9,2%) wel lager dan in het eerste 
kwartaal van 2014 (gemiddeld +11,8%). Vanaf februari 2014 stijgt 
het aantal vrouwelijke werklozen sneller dan het aantal mannelijke 
werklozen. Het aantal niet-werkende werkzoekenden van 50 jaar 
en ouder neemt aanzienlijk toe op jaarbasis. Het aantal oudere 
uitgeschreven werklozen daarentegen neemt fors af op jaarbasis.
Het aantal jeugdwerklozen stijgt minder snel: in het eerste 
kwartaal van 2014 bedroeg de toename gemiddeld 6,2%, in april 
2014 bleef de stijging beperkt tot 2,2%. De tijdelijke werkloosheid 

kromp in de eerste drie maanden van 2014 aanzienlijk, gemeten 
op jaarbasis (gemiddeld -36,2%). Goed nieuws is ook de 
verbetering op de vacaturemarkt. Het aantal ontvangen vacatures 
klom in het eerste kwartaal van 2014 met gemiddeld 18,1% en 
in april 2014 was er een toename met 22,7% op jaarbasis. Na 

een onafgebroken afname op jaarbasis lag 
het aantal vacatures dat openstond op het 
einde van de maanden maart en april 2014 
hoger dan in de overeenkomstige maanden 
van 2013. De arbeidsmarktkrapte was in 
de eerste vier maanden van 2014 iets lager 
dan in 2013.

Bij de arbeidsmarktindicatoren in het 
Vlaamse Gewest zien we eenzelfde beeld. 
In het eerste kwartaal van 2014 bleef de 
toename van het aantal jeugdwerklozen 
beperkt tot 3,3% op jaarbasis; in april 
2014 was er zelfs een afname met 2,5% 
op jaarbasis. De tijdelijke werkloosheid in 
Vlaanderen lag op jaarbasis 41,7% lager 
in het eerste kwartaal van 2014. Voor 
deze indicatoren doet Vlaanderen het 
dus nog iets beter dan West-Vlaanderen. 

Inzake de heropleving van de vacaturemarkt 
doet West-Vlaanderen het dan weer iets beter dan het Vlaamse 
Gewest. 
Het aantal werklozen steeg in Vlaanderen in het eerste kwartaal 
van 2014 met 10,1% op jaarbasis en in april 2014 met 7% op 
jaarbasis. Deze toenames zijn iets kleiner dan in West-Vlaanderen. 
Het aantal niet-werkende werkzoekenden van 50 jaar en ouder 
en het aantal oudere uitgeschreven werklozen verlopen sterk 
gelijkaardig in West-Vlaanderen en Vlaanderen. 

Producentenvertrouwen
Ook hier zien we enkele hoopvolle signalen. In april 2014 gingen 
weliswaar op jaarbasis meer bedrijven failliet, maar in het 
eerste kwartaal van 2014 werden 4,2% minder faillissementen 
opgetekend dan in het eerste kwartaal van 2013. Desondanks 
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gingen in het eerste kwartaal van 2014 op jaarbasis meer jobs 
verloren ten gevolge van een faillissement; voor april 2014 zien we 
het omgekeerde. 
De invoering van de BTW-plicht voor advocaten zorgt voor een 
sterke toename op jaarbasis van het aantal starters (oprichtingen 
van handelszaken) in januari 2014. Het verminderde aantal starters 
in 2013 in vergelijking met 2012 kan worden toegeschreven aan het 
eerste halfjaar (-12,7%). In de laatste zes maanden van 2013 was er 
namelijk een lichte toename op jaarbasis (+0,2%). 

De indicatoren die het producentenvertrouwen weerspiegelen, 
evolueren iets gunstiger in Vlaanderen. In de periode januari-april 
2014 daalde het aantal faillissementen in Vlaanderen met 0,3% op 
jaarbasis. In West-Vlaanderen was er een lichte toename met 1,2%. 
Het aantal jobs dat verloren ging ten gevolge van een faillissement lag 
in West-Vlaanderen in dezelfde periode 25,6% hoger; in Vlaanderen 
gingen daarentegen 13% minder jobs verloren. De afname van 
het aantal starters in 2013 bleef in Vlaanderen iets beperkter dan 
in West-Vlaanderen (-6,3% ten opzichte van -7,1% op jaarbasis). 

Consumentenvertrouwen
Ook bij de consumenten zien we tekenen dat het vertrouwen zich 
stilaan herpakt.
In januari en februari 2014 werden op jaarbasis aanzienlijk meer 
nieuwbouwwoningen vergund in West-Vlaanderen. Ook het aantal 
renovatiewoningen dat werd vergund kende in januari en februari 
2014 toenames op jaarbasis. Het aantal nieuwbouwwoningen 

waarvan de werken effectief startten volgt de stijgende evolutie 
van het aantal vergunde nieuwbouwwoningen vooralsnog niet. 
Hoopvol is wel dat deze achterstand op jaarbasis in de eerste zes 
maanden van 2013 beduidend groter was dan in het laatste halfjaar.
Het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens evolueert 
niet eenduidig positief. Ondanks het autosalon begin 2014 lag het 
aantal inschrijvingen in de eerste drie maanden telkens lager dan 
in dezelfde maanden van 2013. In april 2014 was er wel een lichte 
toename met 2% in vergelijking met april 2013.

De indicatoren van het consumentenvertrouwen in Vlaanderen 
vertonen een sterk gelijkaardige evolutie in vergelijking met 
West-Vlaanderen. Het aantal vergunde nieuwbouw- en renovatie-
woningen in Vlaanderen lag in januari en februari 2014 hoger dan 
in de overeenkomstige maanden van 2013. Inzake de vergunde 
nieuwbouwwoningen waren de toenames in West-Vlaanderen 
groter dan in Vlaanderen; bij de vergunde renovatiewoningen 
geldt het omgekeerde. De afname op jaarbasis van het aantal 
nieuwbouwwoningen waarvan de werken effectief startten was 
in 2013 in Vlaanderen minder groot dan in West-Vlaanderen. In 
Vlaanderen was er in het eerste halfjaar een afname met 9,8%, in 
het laatste halfjaar was er zelfs een lichte toename met 0,8%.
De volledige analyse kunt u terugvinden op de website www.pomwvl.be.

�� Meer info: 
Afdeling Data, Studie en Advies

 sabine.traen@pomwvl.be of 050 40 33 56 

Snelle technologische veranderingen, sociale media en e-commerce leggen druk op de detailhandel. Ook de consument 
verandert. Hij wordt grijzer, koopt en vergelijkt online, is prijsbewuster en steeds meer een marketeer. 

Voor lokale ondernemers is het niet altijd gemakkelijk om met 
deze uitdagingen om te gaan. Daarom lanceerde de Vlaamse 
overheid, in uitvoering van de startnota ‘Winkelen in Vlaanderen’, 
begin 2014 het project Commerciële Inspiratie. Samen met 
wes research & strategy en UNIZO wil ze op deze manier het 
ondernemerschap en vernieuwingsgedrag van ondernemers 
stimuleren. 
Via een individueel coachingtraject worden gevestigde detailhan-
delaars, horeca-uitbaters en dienstverleners aangezet om na te 
denken over de toekomst van hun zaak. Professionele coaches 
ondersteunen de ondernemers bij de uitwerking van concrete 
vernieuwingsacties. Er is tot 2017 ruimte voor een 600-tal 
individuele begeleidingen verspreid over Vlaanderen. 
Nu al engageerden 14 gemeenten zich om de inspiratietrajecten 

aan lokale ondernemers aan te bieden. Goed voor ruim 200 
begeleidingen. Het zijn:
� 2014: Ichtegem, Sint-Niklaas, Lier, Grimbergen, Leuven, Neerpelt, 
  Diepenbeek, Maaseik
� 2015: Poperinge, Knokke-Heist, Lokeren, Overpelt, Tongeren
� 2017: Wevelgem

Commerciële Inspiratie zorgt voor een creatieve en dynamische 
sfeer in gemeenten, wat bijdraagt tot de creatie van aantrekkelijke 
kernen. 

�� Steden en gemeenten die meer informatie wensen of die zelf 
willen inzetten op kernversterking kunnen zich nog steeds 
inschrijven via de website www.commercieleinspiratie.be.

❱ Commerciële Inspiratie in Vlaanderen, neemt u al deel? 
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wes research & strategy is partner in nieuwe joint-venture

❱ City D geeft stads- en centrumontwikkeling een nieuw elan

CityD bvba is een gezamenlijk initiatief van wes research & strategy, Quares en BRO België. 
De drie partners ondersteunen steden en gemeenten bij het ontwikkelen en realiseren van 
een nieuwe identiteit en positionering.

Openbare besturen en andere marktpartijen hebben een scherp 
profiel nodig om aantrekkelijk te blijven voor hun bewoners, 
bedrijven en bezoekers. Ze zijn dan ook op zoek naar een 
professionele begeleiding op lange termijn. Vanuit een visie, 
strategie en citymarketingplan wensen ze hun beleids- en investe-
ringsbeslissingen te verantwoorden en de voortgang van hun 
ontwikkelingsprocessen te verzekeren. Maar om tot een duurzaam 
resultaat te komen hebben ze ook behoefte aan externe expertise 
inzake stads- en gebiedsontwikkeling, retail- en commercieel 
vastgoed, proces- en centrummanagement.
Daarom werd CityD gecreëerd door drie toonaangevende bedrijven 
op het vlak van retailadvies, centrumbeheer en procesmanagement: 
wes research & strategy, de vastgoed- en duurzaamheidsspe-
cialist Quares en BRO België (dat zich via deze nieuwe structuur 
zelfstandig opstelt t.o.v. de Nederlandse BRO Groep).
CityD staat voor “Dynamic City Improvement”. De partners zagen 
namelijk dat goede initiatieven soms naast elkaar lopen, met als 

gevolg een onvoldoende draagvlak en synergie, kwaliteitsverlies 
en het project dat uiteindelijk doodloopt.
CityD bvba wil dit via dynamische processen en een strategische 
totaalaanpak optimaliseren. Goede bedoelingen duurzaam 
realiseren door een draagvlak te creëren. Continuïteit bieden en 
voortdurend werken aan verbetering en vernieuwing. 
De drie partners beschikken over de nodige expertise en ervaring 
binnen hun domein en bundelen die binnen CityD tot een sterk 
aanbod.
CityD staat dus klaar om samen met haar opdrachtgevers de vele 
uitdagingen op het vlak van detailhandel en stads- of centrum-
ontwikkeling aan te gaan. CityD wordt geleid door Jan Boots.  
Als zaakvoerder van BRO België begeleidt hij al heel wat lokale 
overheden en private partijen en is hij gepassioneerd door retail- 
en binnenstadsmanagement.  ■

❱ Voor meer informatie: www.cityD.be

wes research & strategy staat in voor de opmaak van een strategisch-commercieel plan voor de stad Deinze. Het plan beoogt 
de aantrekkelijkheid, het economisch functioneren en de leefbaarheid van het centrum te versterken. Het commercieel 
strategisch plan is holistisch en omvat een intern en extern gedragen visie om het detailhandelsgebeuren in Deinze te 
revitaliseren. Deze visie wordt vertaald in een concreet actieplan dat geïntegreerd kan worden in de stadsontwikkeling.

Het finale doel van de opdracht is:
� het revitaliseren en dynamiseren van het 

handelsgebeuren in Deinze waarbij een 
verschraling van de detailhandel wordt 
tegengegaan, de leegstand wordt verminderd 
en de koopvlucht afneemt, dit alles binnen 
een realistisch ambitieniveau; 

� het scheppen van een aangenaam en 
bloeiend klimaat voor zowel de handelaar als 
de consument;

� het stimuleren van de kruisbestuiving tussen 
toerisme, handel, wonen, horeca, diensten, 
recreatie en andere voorzieningen.  ■

Voor meer informatie contacteer 
SofieVanneste op  

050/36 71 20 of sofie.vanneste@wes.be 

❱ Strategisch commercieel plan versterkt winkelhart van Deinze
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❱ Nieuw tijdperk voor WES via wes research & strategy

WES gaat een nieuwe dynamische levensfase in onder een aangepaste 
naam, een verkwikkende huisstijl, een verjongd team en een nieuw 
hedendaags onderkomen in Huis Scepperus in de Baron Ruzettelaan 27.

wes bouwt verder op meer dan 50 jaar traditie in dienstverlening voor 
bedrijven, organisaties en overheden, onder het nieuwe uithangbord: 
wes research & strategy. Dat loopt samen met een een kersverse 
baseline en huisstijl. Waarom deze transformatie? Op de eerste plaats 
kiezen meer en meer internationale bedrijven voor wes research & 
strategy. Ze zien in ons een gedegen en gedreven partner die niet 
alleen onderzoekt maar ook een adequate strategie ontwikkelt op 
maat van hun DNA. Ten tweede zijn er de constante veranderingen 
in de werkomgeving. wes research & strategy helpt bedrijven en 
overheidsorganisaties om daarop gepast in te spelen en te anticiperen 
met up-to-date informatie en passende strategieën en actieplannen. 
De nieuwe baseline luidt Eye-opening. Together. Results. 

Eye-opening: we willen onze opdrachtgevers een verhelderend 
inzicht bieden op basis van feiten en cijfers. 

Together: een persoonlijke aanpak bij elk project zorgt voor draagvlak 
binnen de organisatie voor de latere implementatie. Elk project wordt 
uitgewerkt op maat van de klant. 

Results: door vaak te overleggen gaan we de juiste vragen stellen 
en zal de rapportage perfect aansluiten bij de verwachtingen van 
de klanten. We willen geen rapporten die in de kast verdwijnen. Ze 
moeten worden omgezet in concrete, implementeerbare acties die 
resultaten opleveren. 

Aan onze missie verandert er niets: we willen onze klanten blijven 
informeren over wat er gebeurt in de veranderende omgeving rondom 
ons via onderzoek, we inspireren hen naar de toekomst toe via strategisch 
advies en we helpen hen lessen te trekken en te verbeteren via evaluatie 
en monitoring. Ook ons DNA verandert niet: we doen dit nog steeds 
op een kwaliteitsvolle en betrouwbare manier, we blijven streven 
naar hoge klanttevredenheid en garanderen onafhankelijkheid.  ■

❱  De vernieuwde website www.wes.be biedt meer inzicht  
in ons bedrijf, zijn activiteiten en zijn medewerkers. 
Het team van wes research & strategy is op 1 juli 2014 ook 
verhuisd naar een nieuwe, moderne hedendaagse omgeving in 
de Baron Ruzettelaan 27 te Assebroek-Brugge.

❱ Je kan ons ook volgen via Twitter op @wesstrat

Het team van wes research & strategy is klaar voor een nieuw tijdperk… (foto Jan Dhartet) 
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Leren samenwerken tussen organisaties: samen 
bouwen aan allianties, netwerken, ketens en 
partnerships

Samenwerking is nodig, maar niet vanzelf-
sprekend. Het helpt om een gemeenschappelijke 
bril en bijhorende taal te hanteren om naar de 
samenwerking te kijken. Dit boek biedt een 
overzicht van de verschillende invalshoeken bij 
samenwerking en voor ieder van die invalshoeken 
ook inzichten die het mogelijk maken om 
ermee aan de slag te gaan. Geen kant- en 
-klaar pakket. Want de alliantie- en netwerk-
bouwers moeten zelf blijven nadenken over de 
toepassing in de eigen en persoonlijke praktijk.

Auteurs: Kaats Edwin en Wilfrid Opheij
Uitgave:  Kluwer, 2012  - ISBN 978-90-13-09487-9 -  

Managementboek van het jaar 2013

In deze rubriek stellen we telkens enkele titels voor uit de collectie 
van de bibliotheek van het Kenniscentrum Economie. In deze 
uitgave gaat het vooral om publicaties die iets te maken hebben 
met het dossiernummer.

Brouwen en mouten

Het themanummer van het Vlaams-Nederlands 
tijdschrift voor industriecultuur neemt de 
lezer mee op biertocht door België (Brugge, 
Alveringem, Hoegaarden, Zottegem) en 
Nederland om de rijke geschiedenis van 
het mouten en brouwen te ontdekken, 
van de middeleeuwen tot nu. Nieuwe 
initiatieven, gaande van museale functies tot 

herbestemming, tonen hoe dit erfgoed voor volgende generaties 
behouden en ontsloten wordt.

Auteurs: Vanneste Paul et. al.
Tijdschrift:  Erfgoed van Industrie en Techniek, 22ste jrg,  

nummer 1+2, maart 2013
Uitgave: Stichting Erfgoed, 2013

Brugse bierhistories: 25 jaar ‘t Hamerken, vzw voor 
brouwerijgeschiedenis

Het 25-jarig bestaan van vzw ’t Hamerken 
gaf aanleiding tot een tentoonstelling en de 
uitgave van deze publicatie. Enkele historici en 
Brugge-bierstadkenners doken het rijke Brugse 
brouwerijverleden in. Het bier, oorspronkelijk 
gebrouwen op de oude artisanale manier, 
stapt mee in de industrialisatie. Industriële 
mouterijen werden opgericht. Ook talrijke 
kleine ondernemingen droegen, als toeleve-
ringsbedrijven, bij tot het succes van de Brugse 
brouwers. Wie zijn die bedrijven? Welke 

productiecijfers boekten deze brouwers toen? U leest het in deze uitgave.

Auteurs:  Henk Anseeuw et al.
Uitgave: vzw ‘t Hamerken, 2013

Jaarrapport van de Belgische Brouwers 

 
De Belgische Brouwers is één van de oudste 
beroepsverenigingen in de wereld en 
groepeert de meeste brouwerijen van het 
land. Hun jaarverslag, dat telkens midden juni 
verschijnt, biedt een gedetailleerd overzicht 
van kerncijfers over bierproductie, import/
export tot consumptie in België. In het 
jaarverslag van 2013 wordt tevens aandacht 
geschonken aan de maatregelen die Belgische 
brouwers nemen om respectvol en duurzaam 
om te gaan met het milieu. 

Uitgave:  Belgische Brouwers, 2014 Te downloaden via de site van de 
Belgische Brouwers of via www.kennisplatformeconomie.be

Er is leven in Brugge: van Halve Maan tot Brugse Zot 
1856-2006

In het  historisch centrum van Brugge 
actief bier brouwen, vandaag en al meer 
dan 150 jaar lang,  getuigt van dynamisch 
ondernemerschap over de generaties heen. 
Henk Anseeuw, beschrijft het verhaal van 
Brouwerij De Halve Maan, opgericht in 1856, 
tot in de details. De rijk geïllustreerde uitgave 
geeft een boeiend bedrijfsportret weer waar 
veel Bruggelingen nog herinneringen aan 
hebben.

Auteur: Henk Anseeuw
Uitgave: De Halve Maan, 2006 

Ook het lezen waard!

Groei maakt gelukkig: een optimist over vrije markt 
en vooruitgang

Een verademing, een boek met hoop in deze 
economisch moeilijke tijden. Geen utopisch 
discours, maar een onderbouwd pleidooi 
voor meer optimisme, meer risico, minder 
collectivisme en meer vrijheid. “De economie 
moet blijven groeien.” Dat is de stelling van 
topeconoom Peter De Keyzer. Een vrije markt 
en intelligente groei is volgens de auteur het 
enige recept voor meer vrijheid en welvaart 
voor iedereen.

Auteur: Peter De Keyzer
Uitgave:  Lannoo, 2013, 4e druk  -  ISBN 978-94-014-11424

Onze volledige catalogus vindt u op www.kennisplatformeconomie.be’ Zoeken via trefwoord:  
‘Brouwerijen’’ biedt u de mogelijkheid om ook andere boeken en artikels over het thema te vinden.
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Zijn er fiscale redenen voor het succes  
van de West-Vlaamse brouwers ?

Eerder in dit nummer kon u een doorlichting lezen van de West-Vlaamse bierbrouwers.
In deze fiscale rubriek wordt nagegaan of er fiscale redenen zijn voor de aangroei en het succes van deze 
bierproducenten.

Onze bierbrouwers genieten van dezelfde 
fiscale voor- en nadelen als de andere 
ondernemers in dit land. Zij hebben geen 
fiscaal uitzonderingsregime specifiek voor 
hun sector. Zij genieten m.a.w. evenzeer 
van:

 � de notionele intrestaftrek, waarbij een 
fictieve aftrek wordt toegestaan op 
het eigen vermogen;

 � de gewone investeringsaftrek op de 
aankoop van nieuwe activa;

 � de verhoogde investeringsaftrek 
op investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling die leiden tot gunstige 
milieueffecten of energiebesparingen; 

 � de vermindering van 80% op 
inkomsten uit octrooien;

 � andere verminderingen en aftrekken 
die gelden in het land met de tweede 
hoogste belastingdruk in de EU.

Aan de andere kant worden zij evenzeer 
geconfronteerd met :

 � de hoge belastingdruk en de eruit 
voortvloeiende hoge personeelskosten

 � de beperkte aftrek van restaurant- en 
receptiekosten en relatiegeschenken, 
die een rechtstreekse invloed heeft op 
de afzet van hun producten

 � een BTW-tarief van in principe 21%. 
Enkel bier met een alcoholvolu-
megehalte van minder dan 0,5% 
geniet het tarief van 6%.

Accijnzen
Specifiek voor de sector is evenwel dat bier 
onderworpen is aan accijnzen.
De meesten onder ons worden daar niet 
rechtstreeks mee geconfronteerd.
Het gaat nochtans om een reeds lang 
bestaande belasting, die opgelegd wordt 
door de federale overheid. Accijnzen worden 
geheven op welbepaalde producten: 
olieproducten, tabak en dranken.

Ze zijn verschuldigd bij de productie of de 
invoer, vandaar dat de consumenten hier 
niet mee vertrouwd zijn.
In tegenstelling tot bijvoorbeeld de BTW 
geldt hier geen aftrekregeling.
Om een idee te geven van het belang 
van accijnzen: de regering rekent op een 
verhoging van de inkomsten uit accijnzen 
voor 2014 met 82,5 miljoen euro 
tegenover 2013.  Dit ten gevolge van een 
“actualisering van bepaalde tarieven” zoals 
ze eufemistisch aangeeft.
In de toelichting bij de begroting wordt 
echter geen uitsplitsing bekendgemaakt 
van de opbrengst van accijnzen op bier.

Voor 2014 wordt gerekend op een totale 
opbrengst aan accijnzen van 7,9 miljard 
euro op een totaal van 109 miljard aan 
fiscale ontvangsten. Dat is meer dan de 
vennootschapsbelasting, die ‘slechts’ voor 
4 miljard euro wordt meegerekend.
Ongekend, en nog meer onbemind dus.

Bier met een alcoholgehalte van meer dan 
0,5% is onderworpen aan een gewone 
accijns van 0,7933 euro per hectoliter en 
een bijzondere accijns van 1,054 euro per 
hectoliter.

De gewone accijns geldt voor België & 
Luxemburg, de bijzondere geldt enkel in 
België.
Voor brouwers met een jaarproductie van 
minder dan 200.000 hectoliter is er een 
verlaagd tarief.
Ter vergelijking: de accijnzen op wijn 
variëren van 18,036 tot 194,94 euro per 
hectoliter. Voor gedistilleerde dranken 
zelfs 1.529,1  euro per hectoliter.
De accijnzen op limonade, bieren met 
minder dan 0,5% alcoholgehalte en lichte 
wijn bedraagt 3,7184 euro per hectoliter.
De accijnzen op mineraal water bedragen 

NUL komma NUL !!
Volgens hun memorandum voor de 
verkiezingen van 2014, hebben de 
bierbrouwers in 2012 voor 472 miljoen 
euro bijgedragen aan de Schatkist, 
waarvan 180 miljoen aan accijnzen, 120 
miljoen aan BTW, bijna 25 miljoen aan 
taksen op verpakkingen en 146 miljoen 
aan belastingen en sociale bijdragen.

Naast de recente ‘actualisering 
van bepaalde tarieven’, worden de 
bierbrouwers ook geconfronteerd met de 
drastische belastingverhogingen op bier 
in Frankrijk, die toch een belangrijke 
afzetmarkt is.
Willen we onze biercultuur bewaren, dan 
zullen we toch voor wat fiscale steunmaat-
regelen moeten zorgen.
Hierbij kunnen we ons laten inspireren 
door de gunstmaatregelen die Duitsland 
heeft ingevoerd voor zijn bierbrouwers.  ■

Stefaan KINDT • zaakvoerder ALASKA KORTRIJK - IEPER



44

ColofonWest-Vlaanderen Werkt 2, 2014

Colofon

De artikelen in West-Vlaanderen Werkt zijn 
niet noodzakelijk de weergave van officiële 
standpunten van wes research & strategy. Bij 
naamvermelding verschijnt de bijdrage onder 
de verantwoordelijkheid van de auteur.

Reproductie van of verwijzing naar één van 
de artikelen mag uitsluitend met correcte 
vermelding van auteur en bron én mits het 
bezorgen van een kopie aan de redactie.

Redactiecomité

Voorzitter: prof. dr. Norbert Vanhove
Rik De Keyser, Tanja Termote, Lieselot 
Denorme, Brigitte Declerck, Pascal Steeland,  
Lode Vanden Bussche

Coördinatie en eindredactie

Jan Bart Van In

Verantwoordelijke uitgever

Norbert Vanhove
Krakkestraat 3, 8200 St.-Andries (Brugge) 

Advertentiewerving

Johan Bisschop
tel. 050 36 71 18 - fax 050 36 31 86
e-mail: johan.bisschop@wes.be

Oplage: 4.850 exemplaren

Redactie
Kenniscentrum Economie
Baron Ruzettelaan 33
8310 Brugge-Assebroek
tel. 050 40 71 24
BTW BE 0408 382 668
E-mail: janbart.vanin@
west-vlaanderen.be
www.westvlaanderenwerkt.be

Opmaak: Vanden Broele Productions
Coverfoto: Patrick Holderbeke

Druk: Vanden Broele Productions, 
Brugge

Lid van de Unie van de  
Uitgevers  van de Periodieke 
Pers

ISSN=1374-6235

‘West-Vlaanderen Werkt’
West-Vlaanderen Werkt is een uitgave van  
wes research & strategy vzw.
In elk nummer brengen wij:
•  sociaaleconomisch nieuws met speciale 

aandacht voor West-Vlaanderen;
•  wetenschappelijk onderbouwde 

artikelen en actuele informatie voor 
privaat en publiek management.

Abonnement
Een jaarabonnement 2014 is gratis.  
Het tijdschrift ‘West-Vlaanderen Werkt’  
verschijnt viermaal per jaar.
Registreren kan via de website:
www.westvlaanderenwerkt.be

Wet op de privacy van 8/12/1992
‘West-Vlaanderen Werkt’ wordt u gratis 
toegestuurd. Indien uw gegevens onjuist 
zijn of indien u het tijdschrift niet meer 
wenst te ontvangen, neem dan contact 
met de redactie. Uw persoonlijke gegevens 
worden niet aan derden overgemaakt.

Andere publicaties

Meerwaardeneconomie
‘Zonder vooroordelen’ - getuigenissen 
van West-Vlaamse organisaties over  
het werken met kansengroepen, 2007,  
48 blz., gratis publicatie.

Regionale economie
(Ver)ken uw grens. Onderzoek naar de 
grensoverschrijdende bezoekersstromen 
in de Euregio Scheldemond, 2007, 35 blz.

Reeks  
Facetten van West-Vlaanderen
60 Shoppingcentra in de weegschaal. 

Inspiratiegids voor de toepassing van 
het ruimtelijke afwegingskader voor 
grootschalige detailhandel, 2012,  
46 blz., € 30,00.

59 Transvisite: grensoverschrijdende 
koop- en bezoekersstromen tussen 
West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk, 
2012, 40 blz., € 30,00

58 Demografische veranderingen en 
uitdagingen voor de West-Vlaamse 
regio’s, 2011, 120 blz., € 30,00

57 Economische betekenis van het  
agrocomplex in West-Vlaanderen, 
2009, 78 blz., € 30,00

56 Logistieke poort West-Vlaanderen, 
2008, 82 blz., € 25,00

55 Koopstromen in kaart, 2007,  
102 blz., € 25,00

De betalende publicaties zijn btw  
inbegrepen, exclusief portkosten

De volledige lijst van alle publicaties kunt 
u aanvragen via info@wes.be  
of telefonisch via 050 36 67 70 
Ook terug te vinden op  
www.kennisplatformeconomie.be 
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Nieuws van de provincie over de meest uiteenlopende beleidsdomeinen, achtergrondinfo, 

beslissingen van de provincieraad en nog zoveel meer, 7 dagen op 7, de klok rond via

www.west-vlaanderen.be

  www.facebook.com/westvlaanderen 

 @provinciewvl 

 www.west-vlaanderen.tv

Verhelderende brochures, toeristische routekaarten en 

diverse provinciale publicaties vind je in het 

Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis

Jan Van Eyckplein 2, 8000 Brugge

T 0800 20 021 (gratis nummer)

E provincie@west-vlaanderen.be

www.west-vlaanderen.be/informatiecentrum (e-shop)

BEN JIJ 
AL FAN
van West-Vlaanderen?



Uw professionele activiteit beheren en verder ontwikkelen: 
dat is een uitdaging van formaat in economisch onzekere tijden. 

Samen met u gaan wij ze graag aan. 

Hoe? Door samen met u uw activiteit te analyseren en op maat 
gemaakte oplossingen aan te bieden. Volledig in lijn met uw wensen 
en verwachtingen en met een uitgebreid gamma aan performante 
spaarproducten, beleggingsoplossingen en fl exibele kredietvormen. 

            BKCP Bank, thuis in West-Vlaanderen

BKCP Brugge Adriaan Willaertstraat 9 8000 Brugge BKCP_brugge@bkcp.be 050/44.59.00
BKCP Knokke-Heist Lippenslaan 115 8300 Knokke-Heist BKCP_Knokke@bkcp.be 050/60.37.01
BKCP Kortrijk Veemarkt  20 8500 Kortrijk kortrijk@bkcp.be 056/23.18.12
BKCP Oostende Hendrik Serruyslaan 34 8400 Oostende BKCP_oostende@bkcp.be 059/70.52.89
BKCP Tielt Markt  35 8700 Tielt BKCP_tielt@bkcp.be 051/40.23.76
BKCP Waregem Stationsstraat  75 8790 Waregem waregem@bkcp.be 056 61 26 76 
BKCP Ieper Rijselstraat 7 8900 Ieper BKCP_ieper@bkcp.be 057/20.33.01
BKCP Menen Grote Markt  22 8930 Menen menen@bkcp.be 056/22.78.14
BKCP Roeselare Noordstraat  41 8800 Roeselare roeselare@bkcp.be 051/25.22.73

*U kunt onze kantoren contacteren van maandag tot vrijdag (van 9u. tot 13u. en van 14u. tot 16.30u.). 
Contacteer voor elke vrijblijvende vraag onze cliëntendienst op 078/ 155 144 of bezoek onze website op www.bkcp.be. 

 Gelukkig niet de grootste.

Wij maken
een zaak

van uw zaak.

Neem gerust contact op met één 

van onze BKCP-kantoren, maak een afspraak 

en ontdek hoe wij méér voor u kunnen doen. 


