
Van hoevebrouwerij tot middelgrote onderneming: 

na 2000 van start. Ook een nieuwe lambikbrouwerij 

Fabriek startte in 2016 haar brouwwerken en is op 
korte tijd uitgegroeid tot een vaste naam in de 
geuzewereld.

geuze zo anders dan andere bieren? We gaan in 
zevenmijlslaarzen door het brouwproces en halen de 
grootste verschillen aan met andere bierbrouwsels.

de mouterij wordt gemouten. Zowat alle mogelijke 

brouwen moet je meer dan bij andere bieren 
hoogwaardige tarwe gebruiken.

Hop wordt aan bier toegevoegd omdat het de 
schuimkraag bevordert en het bier behoedt voor 
bederf. Maar hop heeft een typische bittere smaak 
die niet past bij een zure lambik. Daarom gebruiken 

jaar oud. Deze overjaarse hop heeft nog steeds 

grotendeels kwijt.

Na een eerste brouwproces krijgt men wort. Een 
lambiekbrouwer wil hierin nog voldoende zetmeel 

het zetmeel willen opgelost zien. Een lambiek-
brouwsel wordt immers gekenmerkt door spontane 

dit zetmeel noodzakelijk.

Na het koken moet het brouwsel gekoeld worden. Het 
open koelschip zorgt ervoor dat gist en zuurstof spon-

-
ces-gisten komen hier in het bier terecht en kunnen 
hun rol spelen in de spontane gisting van de lambiek.



De lambiek wordt opgeslagen in tonnen en er 
begint een lang gist- en rijpingsproces om haar 
karakteriële smaak te verkrijgen. Na twee à drie 
jaar kan de lambiek gebruikt worden: 

een geuze. Hier speelt de ervaring van de 

andere smaken kan creëren. De geuze wordt op 

jaren bewaren: hoe langer je de geuze laat 

Artistiek technische 
vaardigheden verwer-

met een breed gamma 
-

met je handen leren 
werken in de boetseer-
klas en je gevoel voor 
kleur en vorm aanscher-

-
-

tal van redenen om je 

-
werk of houtbewerking.

INSCHRIJVINGEN & INFO 

volwassenen kan je terecht op de website van de 
academie www.sint-pieters-leeuw.be/
leeuwsekunstacademie waar u ook online kan 
inschrijven tot 30 september 2020. In de 
onlinebrochure vind u ook info over de 
muziekacademie.

Geïnteresseerden voor de volwassenenateliers van 
de kunstacademie zijn van harte welkom op de 
infosessie op dinsdag 1 september 2020 om 18u in 
de kunstacademie.
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