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Speciaalbieren  
in de lift
Duurzaamste brouwerij van België

Familiebrouwerij Huyghe, bekend van het biermerk Delirium 
Tremens, wil de duurzaamste brouwerij van België worden. De 
groei van het bedrijf in de speciaalbieren- en de exportmarkt 
moet bijdragen aan de noodzakelijke investeringen in duurzaam 
produceren. Eigenaar en ceo Alain De Laet verduidelijkt zijn 
strategie.

de met 10%, het waterverbruik met 30% en 
het stroom- en stoomverbruik beide met 
50%.” 
Ook elders realiseerde de brouwerij milieu-
winsten. Zo werd het totale waterverbruik 
verminderd van 8,5 naar 5 liter per liter bier, 
een halve liter beter dan de vooropgestelde 
doelstelling. Dit betekent een verbetering 
van 46% in vijf jaar. Zo werd een volledige 
automatische CIP-installatie geïnstalleerd. 
“Vroeger werd er om verschillende redenen 
nogal eens veel langer gespoeld dan nodig 
was”, merkt De Laet tijdens de rondleiding 
op. Zodra de nieuwe flessenspoelmachine 
stilligt, stoppen de waterspuiten. Het laatste 
spoelwater wordt gebruikt voor het wassen 
van de bierbakken. De nieuwe tunnelpasteu-
risatie-installatie draagt aan het verminderd 
waterverbruik bij door hergebruik van het 
water voor het koelen van de koeltoren.
Het elektriciteitsverbruik verminderde in die 
periode van 27,3 tot 20 kWh per hectoliter, 
-27% in vijf jaar. De doelstelling is 16 kWh, 
of nog eens ruim 20% beter. Naast het isole-
ren van koelleidingen werden ook enkele 
grote stroomverbruikers vervangen. De 

Na een bijna faillissement in 1985 vond een 
grondige herstructurering van de familiebrou-
werij Huyghe plaats. “De omzet was inmid-
dels gezakt tot 1,5 miljoen euro en we brouw-
den niet meer dan 13.000 hectoliter”, blikt ceo 
Alain De Laet terug. Naast een eerste produc-
tiemodernisering koos hij voor marktgerichte 
productontwikkeling en export. “De consu-
ment vraagt, wij brouwen.” In 1989 kwam de 
brouwerij met het internationaal succesrijke 
Delirium Tremens op de markt, nu veruit het 
belangrijkste merk. In 1990 volgde al snel het 
eerste merk voor de Amerikaanse markt, 
Blanche des Neiges. Daar bleef het niet bij: de 
biermerken Campus, St. Idesbald en La Guil-
lotine werden gelanceerd. Met Mongozo Pre-
mium Pilsener, fairtrade, biologisch en glu-
tenvrij, had de brouwerij een wereldprimeur. 
Sinds april brouwt het bedrijf ook het abdij-
bier voor de Abdij Averbode. 
Succes van de strategie bleef dan ook niet uit. 
In 2000 draaide het bedrijf met een produc-
tievolume van 40.000 hl break-even. In 2002 
bedroeg de omzet 4 miljoen euro. Acht jaar 
later was dit 15 miljoen euro. De Laet is heel 
open met de cijfers. “De afgelopen vijf jaar is 

de productie verdubbeld. In 2013 werd 
170.000 hl gebrouwen, goed voor een omzet 
van ruim 21,5 miljoen euro.” Driekwart van 
de productie gaat naar 65 landen wereldwijd, 
onder meer buurlanden Frankrijk, Groot-
Brittannië en Nederland, maar ook de Ver-
enigde Staten. De Laet: “We zijn niet voor 
niets twee keer genomineerd geweest voor de 
Leeuw van de Export.” 
De brouwerij telt 48 medewerkers, waarvan 
27 in de productie, 10 in de commercie en de 
overigen in administratie en logistiek. 

Oost-Vlaams milieucharter 
Uit de milieucijfers van de brouwerij, begin 
2013 verzameld door een externe adviseur, 
blijkt alvast dat de afgelopen vijf jaar – 2008-
2013 – met succes de nodige duurzaamheids-
maatregelen werden genomen. Dankzij uit-
eenlopende inspanningen was de brouwerij 
vorig jaar laureaat voor het Oost-Vlaams 
Milieucharter. De ‘state-of-the-art’ Steinecker 
brouwzaal van Krones (capaciteit: 300.000 hl), 
die sinds eind 2011 in gebruik is, zorgde voor 
bijzonder gunstige duurzaamheidsverbeterin-
gen. De Laet: “Het grondstoffenverbruik daal-
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dompelbeluchter in de waterzuivering maak-
te plaats voor blowers met fijne bellen- 
beluchting en de oude koelcompressoren 

werden vervangen door hoge rendements-
compressoren. Bijna alle motoren kregen 
energiebesparende frequentieregelaars. 
De hoeveelheid stookolie (in MJ per hl) ver-
minderde van 315 MJ in 2008 naar 199 MJ 
in 2013, ofwel een milieuwinst van 37%. 
Naast de isolatie van de stoom- en de warm-
waterleidingen investeerde de brouwerij in 
een nieuwe stoomcondensatieketel op aard-
gas. De vorige installatie op stookolie fun-
geert alleen nog maar als back-up installatie. 
De warmte uit de rookgassen gebruikt het 
bedrijf voor het opwarmen van het reini-
gingswater voor de vaten van 15°C tot 65°C. 
Het terugdringen van het koolzuurgasver-
bruik in de brouwerij is nog een belangrijke 
uitdaging. Tussen 2008 en 2013 werd het 
verbruik met slechts 11% teruggedrongen 
tot 6,7 gram per hectoliter bier. De doelstel-
ling voor dit jaar is 5 gram per hectoliter. 
Dat is een extra verbetering van 25%! Maat-
regelen die tot dusver zijn genomen, zijn het 
verlagen van de druk voor het leegdrukken 
van de gisttanks en recuperatie van de CO2 

voor het lossen van de tankwagens die de 
CO2 komen leveren. 

Duurzaamheid
Volgens De Laet zijn duurzaamheid en inves-
teringen de afgelopen jaren onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Belangrijk is wel dat 
tijdens de groei van een bedrijf de juiste prio-
riteiten worden gesteld. Zo kreeg de nieuwe 
verpakkingslijn voor vaten in de productie in 
2007 wel voorrang boven de installatie van 
zonnepanelen. Van uitstel kwam echter geen 
afstel. De zonnepanelen werden geplaatst in 
mei 2011 en in april dit jaar werd de capaci-
teit verdubbeld. De panelen (nu 8.000 m2 
dakoppervlakte) leveren circa 20% van de 
huidige stroomvoorziening. Tegenover de 
omvangrijke investering van 5 miljoen in de 
brouwzaal staat met de huidige energieprijzen 
een opbrengst van meer dan 500.000 euro per 
jaar. Brouwerij Huyghe blijft verder investe-
ren (zie kader) en reserveert hiervoor een 
belangrijk deel van de winst. Zo nodig stapt 
het bedrijf naar de bank. “De huidige lage 
rente en onze financiële situatie door de ster-
ke groei maken het relatief gemakkelijk om 
geld te lenen”, rondt de ceo af.

Investeringen 2014-2015
In mei breidde de brouwerij haar waterzui-
veringsinstallatie uit met een membraanfil-
tratie. Dit is een eerste stap naar hergebruik 
van het gezuiverde afvalwater. Een tweede 
stap is een investering in een omgekeerde 
osmose-installatie, die gepland staat voor 
2015. “Hiermee gaan we 70% van het 
gezuiverd afvalwater hergebruiken als reini-
gingswater voor alle installaties. Heftrucks 
die nog op diesel rijden worden verder ver-
vangen door heftrucks op gas. Ook zijn 
nieuwe luchtcompressoren met energie- 
terugwinning gepland. Het aantal energie- 
en watermeters wordt nog verder uitge-
breid, voor gerichtere verbetermaatregelen. 
Ook bestelde ceo Alain De Laet een studie 
naar het persluchtgebruik in de productie, 
zodat verliezen worden aangepakt en het 
gebruik verder geoptimaliseerd.

Å  Alain De Laet: “We zijn 

niet voor niets twee keer 

genomineerd geweest 

voor de Leeuw van de 

Export.” 

É  Belangrijk is dat bij investeringen 

in duurzaamheid de juiste  

prioriteiten worden gesteld.
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