België – Het paradijs voor bier

De 168 brouwerijen die
België rijk is produceren ongeveer
1.500 verschillende biermerken.
Ieder Belgisch bier heeft zijn eigen
geschiedenis, die deel uitmaakt van ons
cultureel en regionaal erfgoed.

Wie kan de wensen van de
meest veeleisende klanten
beantwoorden?
De artisanale brouwindustrie
– De kleine en middelgrote
lokale brouwers.
Deze brouwers moeten echter
een grote verscheidenheid
aanbieden in de smaak en stijl
van hun bieren.
Hiervoor, hebben zij behoefte
aan een groot aanbod van
speciaalmouten en pilsmout
van hoge kwaliteit die zoveel
mogelijk geproduceerd zijn met
lokaal geproduceerde gerst.

De Terra Brew productieketen

DE
VERWACHTINGEN
VAN
LANDBOUWER &
OPSLAG

DE
VERWACHTINGEN
VAN DE BROUWER

DE
DOELSTELLINGEN
GESTELD DOOR DE
VERDELER

DE
VERWACHTINGEN
VAN DE
CONSUMENT

•Garantie van een eerlijke prijs voor een
vastgestelde duur voor een product waarvan
de productie-eisen belangrijk zijn.
•Tegengaan van prijs speculatie.
•Zekerheid van voldoende rendement. Dit
moedigt de landbouwers aan om Belgische
gerst voor brouwtoepassingen te
verbouwen.
•Vergoeding van zijn kennis over onze
eisen (aanbod, traceerbaarheid, kwaliteit)
•Samenwerken met betrouwbare partners
uit de buurt.
•Geen financiële bottleneck creëren bij
onmogelijkheid om te leveren wegens
redenen buiten zijn controle (klimaat)

•Verzekeren van een perfecte kennis van de
oorsprong van de mout
•Bevoegdheid van belanghebbenden boeren,
opslag, mouterij
•Tarceerbaarheid van gerst tot bier
•Verzekering van een vaste prijs per ton voor
de mout gedurende 3 jaar
•Waardevermeerdering van een product
ontworpen en ontwikkeld met lokale
grondstoffen

•De spelers kennen die interesse hebben in
hun dienst
•De gevraagde hoeveelheden van lokaal
geproduceerde mout door brouwers in kaart
brengen.
•Een prijsgarantie geven voor een vaste
periode (van 3 - 4 jaar)
•Vaststellen welk kwaliteitsniveau wordt
gevraagd en welke gerstvariëteiten moeten
worden verbouwd.
• Een prijs vaststellen die voldoet voor alle
spelers binnen de productieketen.

•Product gemaakt van lokale grondstoffen.
•Product waarvan de oorsprong en
traceerbaarheid worden gegarandeerd.
•Ambachtelijk kwaliteitsproduct, aangepast
aan zijn smaak.
•Niet geïndustrialiseerd product, product
speciaal voor hem samengesteld.
•Uniek en typisch product, geproduceerd in
een specifieke en bekende omgeving.
•Bereid om meer te betalen voor een lokaal
product.

gerst voor brouwerij / gerst voor voeding

De prijs voor
gerst voor
voeding is altijd
lager dan de
prijs van
brouwgerst

Het rendement
van
brouwgerst (in
graan en halm)
is altijd 30%
lager dan die
van gerst voor
voeding

In België, kan
het klimaat er
voor zorgen
dat brouwgerst
1 op de 3 of 4
jaar wordt
gedeklasseerd
naar gerst voor
voeding

Het is dus
nodig om dit
verlies op te
vangen in de
andere 2 of 3
jaren

TOTAAL AANTAL HECTARES
POTENTIËLE LOKALE VRAAG VOOR GERST
BROUWGERST NODIG VOOR DE
VOOR BROUWERIJEN IN BELGIË
BELGISCHE MOUTINDUSTRIE IN BELGIË
Schatting van de
moutproductie in
België, in ton

Coëfficient van omzet
gerst-mout

Schatting van de
vraag naar gerst in
België, in ton

Rendement per
hectare, ton/ha

830,000

1.23

1,020,900

+/- 6.5

Productie van bier in België, hl
(2015)

18,206,545

Hoeveelheid mout om 1 hl bier
te produceren , Kg

15

Coefficient voor de omzetting
gerst-mout

1.23

Hoeveelheid gerst om 1hl bier
te produceren, Kg

18.45

Vraag voor mout voor Belgisch
bier, ton

273,099

Vraag voor brouwgerst in
België, ton (coefficient 1.23)

404,000

Rendement per hectare, ton/ha
Benodigde
oppervlakte, ha

6.5

157.062
Oppervlakte nodig voor de
Belgische brouwindustrie, ha

62.154

Productietekort voor Belgische brouwgerst
Schatting van de vraag naar brouwgerst in België, ton

404,000

Schatting van de productie van brouwgerst in België, ton

10,000

Tekort, ton

394,000

Tekort, %

97.53%

Het project Terra Brew
Van de Grond naar het Bier met een minimale impact op de
kostprijs voor de goede lokale Bieren
door:
Sensibilisatie van Belgische brouwers door informatie en prospectie op
gebied van ontwikkeling van een korte productieketen op het gebied van
brouwgerst.
Promotie van een label dat garandeert dat de fabricage van een bier
gebeurt op basis van lokale gerst. Dit label laat ons toe de brouwers aan te
sporen om te werken met lokale grondstoffen
Opvolging door de vzw promotie voor brouwgerst van de variëteiten gerst
die worden gebruikt / gekweekt (Sébastian, Prestige, ...). Met als doel om
een gerst te kiezen die zich kan onderscheiden en een meerwaarde aan de
producten kan aanbrengen.
Invoeren van contractvoorwaarden die alle spelers in het productieproces
verbinden : De landbouwer, de trader, de mouter en de brouwer, na
prospectie binnen de brouwindustrie.

LABEL

Dit label is een kwaliteitsmerk en
een identificatie van directe
verbinding met de ideeën van
LOKAAL en TRADITIE.

Het netwerk van TerraBrew verzamelt iedereen aan
dezelfde tafel:
•landbouwers
•onderhandelaars
•mouters
•brouwers

Het
doel

Ontwikkeling van de cultuur van kwaliteitsgerst voor
brouwerijen in België, door mout te voorzien met een
korte productieketen.

Uw partners voor
bieren gemaakt
met lokale
ingrediënten
www.terrabrew.com

