ondernemen met

vaktechniek

PROFILEREN
Hier draait alles
om kwaliteit
Hoedemakers BV in Ulestraten levert brouwgerst aan Gulpener Bierbrouwerij
Het leveren van brouwgerst aan de Gulpener Bierbrouwerij via de hiervoor opgerichte coöperatie Triligran is
voor Hoedemakers elk jaar een kwaliteitsuitdaging. Daarbij zijn de lijnen kort en de contacten met de afnemer
direct. Het dwingt de hele keten dingen steeds beter te doen om te voldoen aan de kwaliteitseisen binnen
een duurzaam kader.
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Project: 	teelt brouwgerst voor Gulpener Bierbrouwerij
Opdrachtgever:
Gulpener Bierbrouwerij
Aannemer:
coöperatie Triligran
Omvang:
circa 400 hectare (2500 ton) brouwgranen
Onderaanneming: 35 telers, waaronder cumelabedrijf Hoedemakers, Ulestraten
Looptijd: 	vanaf 1997
Werkzaamheden: 	jaarlijkse teelt en loondorsen van brouwgranen
John Hoedemakers. “Het telen en dorsen van brouwgerst levert direct geen extra
loonwerk op, maar geeft wel uitstraling aan het bedrijf en profileert mede onze
streek. Wat dat oplevert, is moeilijk in cijfers uit te drukken.”

Wie wel eens in de Gulpener-brouwerij is geweest, heeft vast de Wall of Farm
gezien van de participerende telers die brouwgranen leveren. De Gulpener Bierbrouwerij is een familieonderneming, waarbij de familie Rutten heeft gekozen
voor de route van speciaalbieren. Gulpener heeft daarbij het thema duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen al in 2001 vastgelegd in het
ambitiestatement ‘Het verbond met de Natuur’. Eén van de pijlers is het betrekken
van grondstoffen uit de eigen streek. Gulpener wil uiterlijk in 2030 al zijn bieren
brouwen zonder het gebruik van fossiele brandstoffen en met brouwprocessen
die zijn ingericht op het verwerken van (lastiger te mouten en te brouwen) lokale
producten. Rutten geeft aan dat daar een prijskaartje aan hangt en het Gulpener
verplicht dingen beter te doen. Hij ziet dat als een hoger goed dan het behalen
van een zo hoog mogelijke winstdoelstelling. Gulpener betrekt het graan via de
coöperatie Triligran. John Hoedemakers is als één van de participanten opgenomen in de Wall of Farm.

Kwaliteit voorop
Als de zomer eind juli op zijn heetst is, oogst de nieuwe New Holland CR 8.80-axiaaldorser van Hoedemakers de twintig hectare eigen brouwgerst. Dankzij de extra invoerwals voor een gelijkmatiger invoer en de twin rotors met hogere gewaskappen is
een rijsnelheid van 7 tot 7,5 km/u mogelijk. “Voor de brouwgerst zetten we onze beste
machine in”, vertelt John Hoedemakers. “Het moet goed. Het enige wat hier telt, is
kwaliteit.” De meters geven een opbrengst aan van zevenenhalf tot acht ton per hectare. “We waren bang voor een tegenvallende opbrengst, maar de regen die we toch
nog in mei hebben gehad, heeft het gewas waarschijnlijk gered”, zegt John. De transportcombinaties voeren de brouwgerst af naar één van de twee verzamelplekken. Bij
het lossen wordt een monster getrokken en gekeken of de gestelde kwaliteitseisen
zijn gehaald. “Dat komt nauw: het moet goed zijn, anders wordt het afgekeurd en is
het ‘dus’ voergerst”, aldus John. Het eiwitgehalte moet onder de twaalf procent liggen
en het vochtgehalte mag maximaal vijftien procent bedragen. John knikt tevreden als
we het afnamepunt bezoeken. “Dit jaar liggen het vochtgehalte en het eiwitgehalte
beide rond de 11,5 procent”, stelt John vast. Bij de fractieproef ook volle tevredenheid.
“98 procent fractie 2,2-2,8 millimeter, dat is wat we willen. De mouterij en de brouwerij
eisen een zeer homogene fractie. Wat daarbuiten valt, is niet te gebruiken als brouwgraan”, legt Hoedemakers uit.

Selecte groep
Hoedemakers oogst het brouwgerst ook voor een collega-akkerbouwer. “Theoretisch zouden we voor meer boeren kunnen oogsten, zeker dit droge jaar met ideale
oogstomstandigheden, maar dat past niet binnen de kwaliteitsnormen in een moeilijk
jaar”, vertelt hij. Hij geeft aan dat hij zijn eigen percelen in de planning mee laat lopen
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1 	Hoedemakers zet zijn
ondernemen
met
nieuwste New Holland
CR 8.80-maaidorser in.
Hij gaat in samen
werking met New
Holland Topcon-3DGPS installeren voor
plaatsspecifieke
opbrengstregistratie.

vaktechniek

2 	De teelt van brouwgerst vergt een
certificatie voor SGS
milieukeur plantaardige producten,
een uitgekiend
bemestingsplan en
een teelt- en gewasbeschermingsplan en
-eisen.
3 	De gewasbeschermingsmiddelen zijn
voor een duurzame
teelt geminimaliseerd
en strikt voor
geschreven. Ook hier
GPS-aansturing met
sectieafsluiting.

1

2

4 	Gulpener heeft in het
eigen brouwlokaal een
Wall of Farm ingericht om de directe
verbondenheid met de
telers te benadrukken.
John Hoedemakers is
één van de geportret
teerden.

3
met de klanten, zodat op het ideale moment wordt geoogst. “Daar past
dan nog een enkele klant bij, die voor de volgende dag op het programma
staat.” In totaal doen er 35 akkerbouwers mee, verenigd in de coöperatie
Triligran. Samen telen ze circa 400 hectare brouwgranen, voornamelijk
brouwgerst. Hub Diederen, één van de initiatiefnemers die in 1997 vanuit de suikerbietencoöperatie Covas Triligran oprichtte en beheerder van
een innamepunt is, geeft aan dat vanwege de hoge eisen die er aan de
teelt en het product worden gesteld alleen gespecialiseerde telers zijn
overgebleven. “Destijds kwamen we als telersvereniging binnen Covas in
onze speurtocht naar een rendabel vierde gewas op brouwgerst uit. Van
daaruit is T riligran opgericht. We hebben toen aangeklopt bij Gulpener
Bierbrouwerij om een eigen bier te brouwen, genaamd Dageraad. Later
is er een betere samenwerking gekomen, zodat nu alle brouwgerst door
Gulpener in zijn eigen bier wordt verwerkt.”
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4
Certificeren
John Hoedemakers bevestigt dat aan het telen en leveren van brouwgerst hoge eisen worden gesteld. “We zijn gecertificeerd voor SGS milieu
keur plantaardige producten en moeten de nodige maatregelen nemen”,
vertelt hij. Uiteraard moet alles controleerbaar geregistreerd zijn. Denk
aan een teeltplan, een spuitlicentie, een SKL-keuring van de spuit, een
keuring van de kunstmeststrooier, bodemanalyses, een bemestings- en
gewasbeschermingsplan en een uitgebreid stikstof- en fosfaatplan. “Via
Gulpener wordt elk jaar in samenwerking met de proefboerderij de rassenkeuze vastgesteld”, vertelt John. “Ook krijgen we teelt- en gewas
beschermingsadviezen en -eisen.” Om de brouwgerstwaarden binnen
de kaders van duurzaamheid te realiseren, zijn er strikte eisen aan gewas
beschermingsmiddelen (minimaliseren met behoud van zoveel mogelijk
leven) en de toediening van meststoffen. “Het is een lastige uitdaging om

5 	De mouterij en
brouwerij stellen
hoge eisen. Het
eiwitgehalte is maximaal twaalf procent
en het vochtgehalte
maximaal vijftien
procent. Ook aan
de fractieverdeling w
 orden eisen
gesteld. Dit jaar een
mooie score van 98
procent 2,2-2,8 millimeter. De rest wordt
afgekeurd.

5

6 	Hub Diederen voert
per aangevoerde
vracht de kwaliteitscontroles zelf uit. Hij
heeft nauw contact
met de mouterij en
Gulpener over de
gestelde eisen en
communiceert dit
binnen de telers
vereniging Triligran.

6

7 	Na inname wordt
het graan binnen
twee dagen getransporteerd naar de
mouterij. Dat scheelt
Triligran opslag- en
bewaringsactiviteiten. Daarmee zit de
taak van de coöpe
ratie er officieel op.

7

8 	Jan-Paul Rutten van
Gulpener: “Het is
toch veel mooier om
de grondstoffen uit
de eigen streek te betrekken. De hogere
prijs verplicht ons
wel om de dingen
beter te doen. Daar
wordt een onder
neming beter van.”

8
via een u
 itgekiend bemestingsplan de lage eiwitgehaltes te realiseren met
toch een goede opbrengst”, zegt John. Volgens hem hebben die eisen een
schifting aangebracht in het aanbod van telers richting de professionele
telers. Over de financiën zit John niet in. “Er is een rekenformule opgesteld
waarbij de prijs is gerelateerd aan de wereldtarweprijs met een omrekenfactor naar opbrengstverhouding en een extra vergoeding (circa € 0,05 per
kilogram; red.) om meer per hectare te ontvangen. Die verwachting is al die
jaren waargemaakt”, stelt John vast.

Netwerk
Er staat een bord bij de velden dat er voor Gulpener brouwgerst wordt
geteeld. “Dat is voor de omgeving en bezoekers van onze streek heel
transparant”, geeft John aan. “Via de coöperatie Triligran hebben we een
netwerk, dat levert altijd wat op voor het bedrijf”, voegt hij daaraan toe.

Hub waardeert het dat je via de coöperatie rechtstreeks contact met de
mouterij en de brouwerij hebt. “Je kent ze persoonlijk, kent hun wensen
één op één en ziet het eindproduct elke dag in de eigen streek genuttigd
worden. Dat schept verplichtingen.” Als we de net geladen vrachtwagen
die het brouwgerst naar de mouterij brengt zien vertrekken, benadrukken
John en Hub dat nog eens nadrukkelijk. “Officieel zit onze taak er nu op,
maar toch laat het je niet los.” Tegelijk blikt John alweer vooruit. “Voor de
toekomst zijn we nog bezig met het verbeteren van de spuittechnieken.
We laten binnenkort Topcon-3D-GPS op de New Holland CR 8.80 installeren voor plaatsspecifieke opbrengstregistratie. De samenwerking stimuleert ons ook om de teelt steeds beter te doen.”
TEKST: Gert Vreemann
FOTO’S Hoedemakers-Pro, Vreemann en Gulpener
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