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Je leest het goed: al sinds 1825 proef je de vrijheid in Gulpener.  

Dat gevoel van vrijheid geeft al bijna twee eeuwen ziel en 

smaak aan onze bieren. Gulpener kiest er, als onafhankelijke 

familiebrouwerij, voor om compromisloos de smakelijkste en 

eerlijkste bieren te brouwen. Eigen hop, gerst en water van 

ons mooie Limburgse land vormen daarbij voor ons de kern-

ingrediënten. Wij kiezen bewust voor grondstoffen van eigen 

bodem, omdat we geloven in de kracht van de Limburgse streek. 

Onafhankelijk en vrij maken we hierin onze keuzes. Daarbij 

doen we intuïtief wat goed voelt. Dat gevoel van vrijheid smaakt 

naar meer.
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Beste Biervriend,

Na twee jaar van afwezigheid ben ik blij dat ik 
weer een voorwoord mag schrijven voor ons 
MVO-verslag, ondanks de vreemde tijden. 
Allereerst een periode waarin Covid een 
flinke impact heeft gehad op de gezondheid 
en het welzijn van onze collega’s, familie en 
vrienden.
Daarnaast zal het geen verassing zijn dat de 
Covid-beperkingen ons en onze partners 
in onder andere de horeca serieus geraakt 
hebben. De verkoop in de horeca is voor 
onze brouwerij van essentieel belang. De 
sluitingen van onze partners hebben daarom 
een enorme impact op onze bedrijfsvoering 
gehad. Ondanks alle interne maatregelingen 
en steunpakketten van de overheid hebben 
wij twee jaar met rode cijfers achter de rug. 
Sinds februari 2022 draait de horeca gelukkig 
weer op volle toeren en met de huidige 
verkoop verwachten wij de opgelopen schade 
weer vlot weg te kunnen werken. Nu maar 
hopen (en een kaarsje opsteken zoals we dat 
hier in het katholieke zuiden doen) dat er in 
het najaar en de winter geen nieuwe opleving 
van het Covid-virus gaat ontstaan. 

Gelukkig zijn er ook hele bijzondere 
dingen gebeurd in de afgelopen periode. 
Ontwikkelingen waar we hier met zijn allen 
toch wel echt trots op zijn! 
Zo is het ons gelukt om tussen de eerst 

lockdowns van 2020 door het meest 
duurzame brouwhuis van Europa op te 
starten en in gebruik te nemen. Een enorme 
technologische en duurzame vooruitgang 
voor onze brouwerij. Een aantal technische 
innovaties zijn zeer interessant voor de gehele 
bierbranche. Uiteraard is iedereen welkom om 
ons brouwhuis te bezoeken en de technieken 
naar eigen inzicht te over te nemen. Dan pas 
maken we echt impact! 

Deze innovatieve nieuwe technieken, in 
aanvulling op de duurzaamheidsambities die 
wij al meer dan 20 jaar najagen, hebben ertoe 
geleid dat wij de Koning Willem I prijs voor 
Duurzaam Ondernemen hebben gewonnen. 
Het bijbehorende bedrijfsbezoek van Hare 
Majesteit Koningin Máxima in september 
2021 was een fantastisch cadeau waar wij 
met alle collega’s van de brouwerij en het 
BrouwLokaal enorm van hebben genoten!

Het nieuwe brouwhuis heeft ons nog meer 
gebracht. We hebben de samenwerking 
met onze Lokale Helden, onze boeren, 
uitgebreid. Door de nieuwe brouwtechniek 

“ONTWIKKELINGEN

WAAR WE MET ZIJN ALLEN 

TROTS OP ZIJN”
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kunnen we oergranen en ongemoute granen 
veel makkelijker verwerken in onze bieren. 
Hieruit zijn een aantal nieuwe bieren ontstaan 
waarbij een oergraan, in dit geval Rogge en 
Emmertarwe, geteeld door één biologische 
boer, centraal staat in de receptuur. De bieren 
Sterk Rogge Tripel en Oertarwe Blond zijn uit 
deze bijzondere samenwerkingen ontstaan.

Minstens zo trots zijn we ook op de introductie 
van een nieuwe innovatieve drank; BATU 
Kombucha. Een ambachtelijke, 100% 
natuurlijke en suikervrije frisdrank gemaakt 
van (30 dagen!) gefermenteerde thee in de 
smaken Ginger & Lemon, Lime & Mint en 
Passion Fruit & Hop.

Zoals je ziet, we hebben niet stil gezeten.

Ik wens je veel leesplezier en blijf daarbij 
vooral genieten van een goed glas bier of 
BATU!

Jan-Paul Rutten

8E GENERATIE
DIRECTEUR GULPENER BIERBROUWERIJ

VOORWOORD VOORWOORD
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,,Gulpener Bierbrouwerij staat voor duurzaamheid, ambitie en eerlijkheid en maakt deze 
visie waar door klimaatneutraal bier te produceren binnen hun familiebedrijf ”, aldus de 
jury van de Koning Willem I Prijs. Gulpener maakt gebruik van lokale producten en 
grondstoffen voor de bierproductie. ,,Dankzij het open-source businessmodel worden 
bedrijven wereldwijd geïnspireerd om mee te liften met Gulpener’s succes op het gebied 
van duurzaamheid.”

Jan-Paul Rutten: “Wij zijn waanzinnig blij met deze kroon op ons werk. Bijna 25 jaar 
duurzame inspanningen die ooit begonnen is met regionale grondstofteelt en samenwerking 
met de lokale boeren. En als kroon op ons werk hebben we dit jaar het meest duurzame 
brouwhuis van Europa in gebruik genomen. Deze prijs bevestigt voor ons dat we jaar in 
jaar uit de keuzes maken die ertoe doen.” 

25 November 2020 was een onvergetelijke dag voor onze 
brouwerij. Gulpener werd de winnaar van de Koning Willem 

I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap 2020. Deze 
prestigieuze prijs wordt tweejaarlijks toegekend aan een 

Nederlandse onderneming die excelleert op het terrein van 
duurzaam ondernemen.

Waanzinnig blij

met deze kroon
op ons werk

WILLEM I
KONING

Prijs
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De jury van de Koning Willem I Prijs 
bestaat uit vooraanstaande ondernemers 
en deskundigen. Hare Majesteit koningin 
Máxima is erevoorzitter van de jury.

De Koning Willem I Prijs is de meest 
prestigieuze ondernemingsprijs van 
Nederland. Deze ‘Oscar van het Nederlandse 
bedrijfsleven’ wordt tweejaarlijks toege-
kend aan een Grootbedrijf, MKB-bedrijf 
en een onderneming die excelleert op het 
terrein van Duurzaam Ondernemerschap.

KONINGIN MÁXIMA OP 
BEZOEK BIJ GULPENER
Op 2 september 2021 brachten Hare 
Majesteit Koningin Máxima en Klaas Knot 
een bezoek aan ons familiebedrijf ter ere 
van het winnen van de Koning Willem I 
prijs. De koningin bezocht hopvelden, het 
nieuwe brouwhuis van Gulpener en gooide 
zelf met koninklijke flair haar hopbellen in 
de ketel voor een uniek speciaalbier. Het was 
een heerlijk bezoek, en een leerzame middag 
over ondernemen en samenwerken in het 
prachtige Limburgse land. 

BEZOEK
In een heerlijk geurende hoptuin plukte 
Koningin Máxima haar eigen hopbellen 
en sprak ze met hop- en gersttelers over 
lokale productie, samenwerking tussen 
boer en brouwer en de bescherming 
van de Limburgse biodiversiteit. Aan de 
(spreekwoordelijke) arm van directeur 
Jan-Paul Rutten bezocht ze daarna het 
meest duurzame brouwhuis van Europa 
dat Gulpener vorig jaar opende. Onder 
toezicht van de brouwmeester deed ze 
haar hopbellen zelf in de ketel. Dat is 
zonder twijfel het meest koninklijke bier 
in de bijna 200 jaar dat Gulpener bestaat. 
Na gesprekken met medewerkers, familie 
en directie ging Koningin Máxima weer 
naar huis.

GULPENER HAZY IPA 
MET MAXIMALE HOP
Uniek en eenmalig Koninklijk bier

December 2021 was het zo ver, ons eerste 
Koninklijke bier ooit: Gulpener Hazy IPA 
met Maximale Hop. Het is een stevig en 
fris bier geworden met mandarijn, citroen 
en veel hop. Er waren slechts 500 f lessen 
beschikbaar. 

Koningin Máxima is erevoorzitter van 
Méér Muziek in de Klas, en daarom heeft 
Gulpener gekozen om de opbrengst van 
het dit bier aan de jeugdopleiding van de 
lokale harmonie in Gulpen en fanfare 
in Reijmerstok te schenken. Het zijn 
verenigingen die meer doen dan muziek 
maken, ze zorgen voor verbinding in de 
lokale samenleving. Het is die verbinding 
met alle Limburgers die Gulpener heeft 
gemaakt tot een duurzaam lokaal merk. 
Bovendien zijn alle feestjes beter met een 
fanfare-band, het wordt tijd dat ze dat boven 
de rivieren ook eens begrijpen. Een beetje 
hossen, zingen en plezier maken met zijn 
allen is goed voor iedereen. 

“IN DE HOPTUIN PLUKTE 

KONINGIN MÁXIMA HAAR 

EIGEN HOPBELLEN”
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We hebben een sterke band met onze 
omgeving en zijn graag van waarde voor de 
wereld om ons heen. Dat zeggen is een ding, 
maar we willen dat ook graag bewijzen. 
Door middel van dit MVO-verslag willen 
we elk jaar laten zien hoe we ons inzetten 
voor de wereld om ons heen. Maar hoe 
doe je dit op een zo transparant mogelijke 
manier? 
Die vraag hebben wij ons ook gesteld en 
daarom is dit MVO-verslag ons eerste 
verslag waarbij we de richtlijnen van het 
Global Reporting Initiative (GRI) als 
leidraad hebben gebruikt. Daarnaast 
hebben we voor het eerst de Sustainable 
Development Goals (SDG’s) aan ons eigen 
ambitiestatement gekoppeld.

GRI-RICHTLIJNEN
GRI is een organisatie die zich inzet 
voor een transparante en open dialoog 
ten aanzien van de maatschappelijke 
impact van bedrijven. Dit doen ze door 
universele richtlijnen te publiceren over hoe 
organisaties hun maatschappelijke impact 
kunnen rapporteren.
In de bijlagen van dit verslag is een GRI-
index opgenomen. Hierin is terug te vinden 
op welke maatschappelijke onderwerpen 
wij impact hebben. 

SDG’S
De Sustainable Development Goals zijn 
zeventien doelen van de Verenigde Naties 
om in 2030 van de wereld een betere plek te 
maken. Ze geven richting voor organisaties 
om te werken aan uitdagingen als armoede, 
onderwijs en de klimaatcrisis.
Voor het eerst hebben we onze eigen 
ambities voor 2030 gekoppeld aan deze 
SDG’s.

Jan-Paul Rutten, directeur Gulpener Bier-
brouwerij: “Het is fijn dat we zelf geloven in 
wat we doen, maar uiteindelijk vinden we het 
ook belangrijk dat geïnteresseerden dit op 
een transparante manier kunnen beoordelen. 
Pas dan kunnen onze inspanningen op 
waarde worden geschat. Met deze professio-
naliseringsslag dagen we onszelf uit om 
iedere keer weer een volgende stap te nemen 
en dit ook duidelijke te communiceren aan 
iedereen die daar in interesse in heeft.”

GRI en SDG
INTRODUCTIE

De Sustainable Development Goals waar we ons op focussen zijn:

elk jaar
hoe
weLaten zien

ons Inzetten 
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Nieuwe fustenlijn in gebruik genomen. 
Deze zorgt voor minder energiegebruik en 

minder belasting voor de medewerkers.

Winnaar Koning Willem I Prijs 
voor Duurzaam Ondernemen.

Maatschappelijk 

door de 
jaren heen

verantwoorde 
investeringen en

duurzaamheid

 Introductie Korenwolf Witbier, waarvan een deel van 
de opbrengst ten goede kwam aan Natuurmonumenten en de 
bescherming van de Korenwolf (hamster) in Limburg.

Oprichting Triligran, een 
coöperatie van boeren die 

milieuvriendelijke brouwgranen 
gaan telen voor Gulpener.

Eerste oogst van hop uit eigen 
hoptuin in Reijmerstok. 

Fossielvrije bierproductie

Reductie van energieverbruik, 
teeltcontracten met graanboeren, 
recycling etiketten. 

Publicatie ambitiestatement 
‘Verbond met de Natuur’.

100% groene stroom van waterkrachtmolen en windenergie, 
uitbreiding hopteelt in Reijmerstok. 

Introductie Gulpener Duim voor regionale 
vrijwilligersorganisatie. 

 Plaatsing zonnecollectoren op de brouwerij. 

 Aanschaf bioreactor voor zuivering afvalwater. 

Introductie biologische bierrange: Ur-
Pilsner, Ur-Weizen en Ur-Amber. 

Uitbreiding productiehal met 225 
vierkante meter.

Installatie warmtepomp

Gulpener wint de MVO Nederland 
Award, introductie van biologisch Gulpener 

Ur-Hop, nieuwe etiketteermachine.

 Milieuvriendelijkere 
waterverwerking, Gulpener wint de 

HIER Klimaatpenning. 

Gulpener is de duurzaamste brouwerij 
van Nederland volgens Rank a Brand. 

Duurzame aanpassingen aan de stoomketel 
d.m.v. onder andere installatie economiser voor 

terugdringen gasverbruik. Centrifuge geïnstalleerd, 
waardoor er minder bieren gefilterd worden met 

als resultaat terugdringen afvalstroom kiezelguhr, 
water en minder belasting voor medewerkers.

1994

1996
1999

2030

2000 2001

2002

2003 

2004
2005

2012

2013

2023

20142015

2016

2017

2018

2020

MVO en duurzaamheid door de jaren heenMVO en duurzaamheid door de jaren heen

Inkoop groen gas, certificering van 
biologische hop. 

2011

Inkoop groen gas, certificering 
van biologische hop. 

2011

2007  Eerste Gulpener Hopoogst in 
Reijmerstok, aanplant 5 hectare Gulpener Bos 
op Koning van Spanje in Gulpen. 



2120 Bestuur van de onderneming Bestuur van de onderneming

MISSIE Al sinds de jaren ‘90 zijn wij ervan overtuigd dat we 
in deze wereld beter voor elkaar en voor het milieu moeten 
zorgen. Dit doen we door, middels het 25-miles concept, de 

lekkerste (speciaal)bieren te brouwen die een positieve impact 
hebben op onze regio, onze mensen en het milieu. 

VISIE
Wij geloven in de kracht en pracht van onze 
regio en in langetermijn partnerschappen 
met mensen uit de regio. Daarom werken 
we al meer dan 25 jaar samen met 30 lokale 
boeren die 95% van al onze grondstoffen 
telen. Met vrienden uit de buurt brouw je 
nou eenmaal de lekkerste bieren. Daarnaast 
verlagen we onze footprint drastisch en 
stimuleren we de biodiversiteit, want ook dat 
vinden we heel belangrijk. Zo ontwikkelen 
we onze regio op een duurzame manier. Wij 
geloven in een toekomst zonder fossiele 
brandstof. Ons nieuwe, meest duurzame 
brouwhuis van Europa is de eerste grote 
stap om dit doel in 2030 te bereiken voor 
onze brouwerij. We willen het voorbeeld 
zijn voor anderen, daarom delen we onze 
innovaties graag met de rest van de wereld. 
Alleen open source kan duurzaamheid in 
een versnelling brengen.

STRATEGIE
Wij geloven al acht generaties in de kracht 
van vrijheid. Vrij zijn om te doen wat goed 
voelt. Daarom brouwen wij ons bier met 
natuurproducten van lokale boeren, hebben 
we in 2020 het meest duurzame brouwhuis 
van Europa in gebruik genomen en streven 
we naar 100% duurzaamheid. Dankzij 
onze (biologische) lokale ingrediënten uit 
de natuur, brouwen we met creativiteit de 
lekkerste bieren met echte smaak. Eerlijk 
bier voor bewuste genieters.

ONDERNEMING

van
deBESTUUR
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FAMILIE
De brouwerij is in 1825 opgericht. Directeur 
Jan-Paul Rutten en Maart je Rutten 
(marketing en communicatie) zijn de achtste 
generatie die werkzaam zijn in de brouwerij. 
De Gulpener Bierbrouwerij denkt in 
generaties. De familie is zeer betrokken 
bij de brouwerij. Meerdere familieleden 
vervullen een functie als commissaris, in 
de Stichting Administratiekantoor of zijn 
werkzaam in de brouwerij. De aandelen zijn 
in bezit van de familie.

TRANSPARANTIE 
Gulpener Bierbrouwerij staat voor trans-
parantie. Transparantie naar leveranciers, 
afnemers, consumenten en werknemers. De 
brouwerij wordt op basis van vertrouwen 
en wederzijds respect geleid. We hebben een 
open source beleid en delen dan ook graag 
onze kennis en kunde.

Het a f leggen van verantwoording 
gebeurt onder andere aan de Raad van 
Commissarissen, de Aandeelhouders-
vergaderingen en aan u in dit verslag. 
Intern zijn medewerkers betrokken via het 
Management Team, de OR, bulletins en 
interne memo’s en de verschillende meetings 
per afdeling. Elk kwartaal komt het voltallig 
personeel bij elkaar om geïnformeerd te 
worden over alle ontwikkelingen binnen 
de brouwerij. Daarnaast is er elk jaar een 
nieuwjaarsbijeenkomst waar we terugkijken 
op het afgelopen jaar. Elke tweede vrijdag 
van de maand is er een personeelsborrel, die 
is natuurlijk het leukste!

Van links naar rechts:  Jan-Paul, Maartje en Paul Rutten
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De Gulpener Bierbrouwerij voert sinds de jaren 90 een ambitieus duurzaamheidsbeleid. 
Dat is vanuit overtuiging ontstaan en in 2001 vastgelegd in het ambitiestatement ‘Het 
verbond met de Natuur’. Dit ambitie statement gaat uit van de kracht van de regio en het 
minimaliseren van milieubelasting. Top op de dag van vandaag zijn dit de waarden die de 
basis vormen van ons MVO-beleid. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat diversiteit en 
innovatie essentieel zijn voor een verder ontwikkeling van ons MVO-beleid. Nu de achtste 
generatie van ons familiebedrijf het roer in handen heeft, zijn we klaar om de lat weer een 
stuk hoger te leggen. Daarbij zijn de volgende doelstellingen en ambities geformuleerd. 

REGIONAAL IS DE STANDAARD; Wij geloven sinds jaar en dag in de kracht van de regio 
en de verbondenheid met lokale partners. Wij proberen 
daarbij zoveel als mogelijk samen te werken met partners 
binnen een straal van 25 mijl – zo’n 40 kilometer- rond 
de brouwerij. Dit voorkomt niet alleen milieubelasting, 
doordat er onder andere minder transport plaatsvindt, 
maar zorgt ook regionale verbondenheid en gezamenlijke 
trots. Naast de regionale grondstofproductie voor onze 
bieren en regionale opzet van ons BrouwLokaal (brouw- 
en horeca-invulling), vormt dit in principe de basis van ons 
toekomstige handelen.

 
DUURZAME RELATIES: Wij zijn continue op zoek naar een gelijkwaardige, 

duurzame, langetermijnrelatie met onze medewerkers en 
partners. Persoonlijk contact, transparantie en dialoog 
zijn daarbij de standaard. Wij dagen onze medewerkers 
en partners uit om gezamenlijk deze ambities te realiseren 
of beter nog: te overtreffen. 

FOSSIELVRIJ IN 2030:  Wij willen uiterlijk in 2030 al onze bieren brouwen zonder 
gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Hiermee 
maken wij in de toekomst volledig gebruik van groene 

HET 25-MILES PRINCIPE

MVO AMBITIES
2030
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energie. Deze ambitieuze projecten bevatten een aantal 
spannende innovaties en dit alles doen wij vanuit een 
“open source” benadering. Iedereen mag onze innovaties 
kopiëren. Beter nog, iedereen mag onze tekeningen en 
berekeningen hebben. Want alleen op die manier maken 
we echt impact! 

VOORTAAN SCHONER DAN IN 2017: Wij gebruiken de vervuilingsgraad van het jaar 2017 als 
ijkpunt en hebben de ambitie om nooit méér te vervuilen 
dan in 2017, ongeacht eventuele toekomstige groei in 
volume. Onder vervuiling valt onder andere de CO2-
uitstoot en de (rest) afvalstromen.

GROEIAMBITIE BIOLOGISCHE BIEREN: Wij geloven in verduurzaming van onze voedselketen door 
gebruik te maken van biologische grondstoffen. Daarom 
streven wij om jaarlijks 10% meer biologische grondstoffen 
te verwerken in onze bieren.

“WIJ WILLEN HET VERSCHIL MAKEN EN 

EEN BETERE WERELD ACHTERLATEN”

VERBOND MET DE NATUUR
21 Jaar geleden, in 2001, tekenden alle medewerkers van de brouwerij voor het eerst het 
ambitiestatement; ‘Het verbond met de natuur’. Het ambitiestatement beschrijft het MVO-
beleid dat sinds de jaren ‘90 een belangrijke kernwaarde van de brouwerij is, maar ook onze 
visie en ambities met betrekking tot eerlijk en duurzaam ondernemen.
2020 Was voor ons het jaar van het nieuwe brouwhuis, het meest duurzame brouwhuis van 
Europa. Omdat we hoge ambities hebben en voor 2030 een volledig fossielvrije bierproductie 
willen, hebben we het ambitiestatement aangescherpt en sluiten we opnieuw een verbond 
met elkaar, met de omgeving en met ons eigen MVO-beleid dat we al sinds de jaren ’90 
voeren.
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Standaard

regionaal
is 

de

AMBITIE Wij geloven sinds jaar en dag in de kracht van de eigen 
regio en de verbondenheid met lokale partners. Dit voorkomt niet 
alleen milieubelasting, doordat er onder andere minder transport 
plaatsvindt, maar zorgt ook voor regionale verbondenheid en 
gezamenlijke trots. Naast de regionale grondstofproductie voor 
onze bieren en lokale opzet van ons BrouwLokaal, vormt dit 

principe de basis van ons toekomstig handelen.

LOKALE GERST EN HOP
In de wetenschap dat je met Limburgse grondstoffen het lekkerste bier kunt brouwen en 
met de wens om de keten te verkorten, werd in 1996 coöperatie Triligran opgericht. Een 
unieke samenwerking met zo’n 25 boeren uit de regio die voor beide partijen gunstig zou 
blijken. Wij zijn verzekerd van Limburgse gerst, tarwe, spelt en rogge van uitstekende 
kwaliteit die volgens de strenge eisen van PlanetProof of biologisch geteeld zijn. De boeren 
zijn verzekerd van een eerlijke prijs en structurele afname. Voor Limburg betekent het 
diversiteit in het landschap.
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Ook onze hop komt uit de regio. In Reijmerstok, een dorpje vlakbij de brouwerij, verbouwt 
de familie Wouters volledig milieuvriendelijk verschillende hopsoorten die onmisbaar zijn 
voor onze bieren. Het oogsten van de hop rond de tweede zondag van september is elk jaar 
weer een bijzonder moment dat we graag delen met familie, vrienden en relaties van de 
brouwerij, tijdens onze jaarlijkse Hopoogst festival.

In 2020 is daarnaast ons nieuwe brouwhuis in gebruik genomen (daarover later meer). Een 
nieuw filterproces zorgt ervoor dat wij naast brouwgerst ook andere (oer)granen kunnen 
gebruiken om ons bier te brouwen. Samen met verschillende bio-boeren hebben we bieren 
gebrouwen met oorspronkelijke oergranen uit de regio. De herintroductie van deze granen 
is goed voor de biodiversiteit. Een ander voordeel is dat deze granen niet bespoten hoeven 
te worden, omdat ze van oudsher een natuurlijke afweer hebben tegen lokale ziektes. Met 
deze stap wordt lokaal nóg lokaler.

In 2021 is ons eerste oergranen bier gelanceerd, Sterk Rogge Tripel. Verderop in dit verslag 
daar nog meer over!

BIERBOSTEL
Bostel is een typisch voorbeeld van een reststof uit de het brouwproces. Deze bestaat 
uit het residu van het moutbeslag dat overblijft nadat het wort is afgetrokken. De bostel 
is zeer gewild als veevoer en we zetten dit dan ook af bij boeren binnen een straal van 
40 kilometer van de brouwerij. Daarnaast zijn we een samenwerking aangegaan met 
Bakkerij en Graanpakkerij De Bisschopsmolen in Maastricht. Desem Gerstbrood wordt 
gemaakt met Gulpener bierbostel. Samen ontwikkelden we de Puurzaam 1891 Bol met 
Gulpener bierbostel. In de zestiende eeuw was het voor bakkers heel gewoon om bierbostel 
te gebruiken in hun desem. Het maakt het brood namelijk lekker mals en vezelrijk. Dat het 
ook het cholesterolgehalte verlaagt, wisten ze in de zestiende eeuw nog niet. Dat vinden 
wij in onze tijd wel een leuk bijkomend voordeel. Bierbostel bevat ook heel veel eiwit 
doordat de koolhydraten tijdens het brouwproces onttrokken zijn. Zo brengen we ambacht, 
karaktervolle smaak en vitaliteit bij elkaar in één product. 

BOSTEL
DESEM 

GERSTBROOD 
WORDT 

GEMAAKT MET 
GULPENER 

BIERBOSTEL 

IN DE ZESTIENDE EEUW WAS 
HET VOOR BAKKERS HEEL 

GEWOON OM BIERBOSTEL TE 
GEBRUIKEN IN HUN DESEM. 

HET MAAKT HET BROOD 
NAMELIJK LEKKER MALS 

EN VEZELRIJK. 
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HET BROUWLOKAAL 
WORDT VERWARMD 
MET RESTWARMTE 
UIT DE BROUWERIJ! 

HET 
MEEST
COMPLETE
BIER-
BELEVINGS-

CENTRUM
VAN NL!

BROUWLOKAAL
Het Gulpener BrouwLokaal is ook opgezet volgens het 25 miles-concept. Alles wat er op de 
menukaart staat is gemaakt met ingrediënten die binnen een straal van 40 kilometer zijn 
geproduceerd. En met 16 Gulpener bieren van de tap, waaronder ook experimentele bieren 
uit de Microbrouwerij, komt het lokale gedachtegoed van Gulpener in het BrouwLokaal 
helemaal samen. Vandaar dat het ook een van onze favoriete plekken in de brouwerij is!

25-MILES PRINCIPE
Vrijwel alle producten die we in het BrouwLokaal gebruiken, komen van lokale bodem. De pure 
en smaakvolle gerechten zijn bereid met ingrediënten die binnen een straal van 40 kilometer (25 
miles) zijn geproduceerd. Naast onze bieren en BATU kombucha serveren we regionale sappen 
en wijnen. Bij het BrouwLokaal is net als bij de Gulpener Bierbrouwerij regionaliteit een van 
de pijlers van ons duurzame karakter.

STUDIELAB
Hier bevindt zich een inspirerende verzameling boeken over bieren, brouwprocessen en de 
geschiedenis van Gulpener. Daarnaast is het Studielab voorzien van alle audiovisuele middelen 
om het tot een ideale plek te maken voor het volgen van bierstudies en -workshops of het geven 
van (bedrijfs)presentaties. Tevens een unieke vergaderlocatie.

BIERWINKEL
Naast alle Gulpener bieren vind je hier ook bieren gebrouwen in onze Microbrouwerij, leuke 
biersouvenirs en -geschenken. Er is altijd een vriendelijke medewerker aanwezig om je vragen 
te beantwoorden.

SMAAKBIBLIOTHEEK
In de eeuwenoude kelders van onze brouwerij bewaren we meer dan 100 verschillende 
bierstijlen uit binnen- en buitenland. Hier onderzoeken we o.a. wat het verouderingsproces 
met de smaak van bier doet. Boek het Geheime Biergelag arrangement en daal met ons af 
naar de gewelfde kelders om onze vintage schatten te proeven.

MICROBROUWERIJ
De ideale proeftuin voor de ontwikkeling van onze nieuwe bierrecepten, -smaken en -stijlen, 
maar ook de plek waar enthousiaste bierliefhebbers hun eigen bier kunnen brouwen of een 
dagje kunnen meedraaien met onze eigen brouwer.

BELEEF DE WERELD VAN DE VRIJE BROUWER
Boek een rondleiding of een van onze andere arrangementen via: 
www.gulpenerbrouwlokaal.nl

Regionaal is de standaardRegionaal is de standaard
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Lokale gerst, tarwe, spelt en rogge telers
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MEDEWERKERS 
Onze medewerkers worden via bulletins, het personeelsblad en kwartaalbijeenkomsten 
constant op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen op het gebied van MVO. De 
betrokkenheid met de regio zit diep in de vezels van onze brouwerij en onze medewerkers. 
Daarnaast ontvangt elke medewerker een jaarlijks persoonsgebonden sponsorbudget. Met 
dit geld mag hij of zij een vereniging, goed doel of club sponsoren die bijdraagt aan het 
welzijn van de regio. Vaak zijn de medewerkers zelf actief in die verenigingen die ze via 
dit budget ondersteunen. 

De brouwerij beschikt over een RIE (Risico Inventarisatie & Evaluatie). Dit wordt 
gecontroleerd door preventiemedewerkers en de ondernemingsraad (OR). Daarnaast 
wordt er twee keer per jaar een veiligheidsvoorlichting gegeven aan de medewerkers die 
in productie werkzaam zijn.
 
Ons bedrijf heeft de mogelijkheid voor een invulling van de werkzaamheden van een 
medewerker in het kader van duurzame inzetbaarheid. Deze invulling is primair gericht op 
het voorkomen van uitval van werk aan het einde van de loopbaan door te veel werkdruk 
of fysieke belasting.
 
Diversiteit

Bij Gulpener is niemand hetzelfde. Misschien is dat ook wel onze grootste kracht. Bij de 
selectieprocedure van vacatures worden alle kandidaten dan ook gelijkwaardig beoordeeld. 
Afkomst, religie, leeftijd, geslacht of seksuele voorkeur heeft geen invloed op onze keuze. 
Zelfs niet als iemand van boven de rivieren komt.  Diversiteit mag gevierd worden, liefst 
met een goed glas bier.

AMBITIE Wij zijn continue op zoek naar een gelijkwaardige, 
duurzame, langetermijnrelatie met onze medewerkers en 
partners. Persoonlijk contact, transparantie en dialoog zijn 

daarbij de standaard. Wij dagen onze medewerkers en 
partners uit om gezamenlijk deze ambities te realiseren of 

beter nog: te overtreffen.

DuurzamE
Relaties



3938 duurzame relatiesduurzame relaties

De Hopoogst van 2020 & 2021 was totaal anders, vanwege Covid-19. We hebben wel onze 
Gulpener Vrunden kunnen ontvangen, in kleine groepen verdeeld en laten oogsten. Op 
het brouwerijterrein werd na afloop van de noeste arbeid een bescheiden feestje gevierd. 
Ook hadden de Vrunden de mogelijkheid en de primeur om als eersten het nieuwe, meest 
duurzame brouwhuis van Europa, te bezichtigen en hun naam te zoeken die in de nieuwe 
brouwketel vereeuwigd is.

WEBSHOP.GULPENER.NL/
GULPENERVRUND

GULPENERVRUND WORDEN? 
MELD JE AAN OP

GULPENER VRUNDEN
Vrienden zijn de basis van het merk Gulpener, vindt Jan-Paul Rutten. Elk jaar in september 
komen onze Vrunden gezamenlijk onze hop plukken, om vervolgens feest te vieren. Eind 
2018 hebben we besloten om ons met de Gulpener Vrunden meer te gaan richten op een 
community. “Een community diede leden/vrienden veel meer biedt dan alleen eenjaarlijkse 
Hopoogst dag en aansluitend een mooi feest”, legt hij uit. “Als Gulpener Vrund ben je 
namelijk niet alleen onderdeel van een toffe groep mensen, maar profiteer je eveneens van 
allerlei extra voordelen. Van uitnodigingen voor leuke events en het als eerste proeven 
van onze nieuwe bieren, tot 10 procent korting in de webshop en het ontvangen van het 
Gulpener-jaarboek. En niet te vergeten; de namen van onze vrunden staan vereeuwigd in 
de brouwketel van ons nieuwe brouwhuis” 

Gulpener HopFest

Gulpener Vrund zijn betekent ook genieten van een bijzonder feest in Reijmerstok. “De dag 
voor de hopoogst organiseren we een tof feest, waar we de nieuwe oogst vieren met lekker 
lokaal eten, muziek en een goed glas bier of kombucha. Zaterdag én zondag feest dus.” De 
locatie en het terrein in Reijmerstok lenen zich perfect voor dergelijke festiviteiten, vindt 
Jan-Paul. “Sinds we slechts met een hand vol medewerkers de hop oogsten, zo’n 20 jaar gelden, 
is het feest op dit moment uitgegroeid tot een supergaaf festival. Met heerlijke gerechten 
volgens het 25-miles principe, bijzondere bieren uit onze microbrouwerij, interessante 
biercolleges, leuke activiteiten voor jong en oud, lekkere muziek en natuurlijk het kronen 
van de hopkoningin.” “Die transformatie is te danken aan een creatief team”, vertelt hij. 
“Een team dat het DNA van ons bedrijf begrijpt en er écht iets leuks van maakt (lacht). 
Ze begrijpen het zelfs zo goed, dat ik me niet eens veel met de organisatie van het festival 
hoef te bemoeien. Af en toe wordt me eens iets voorgelegd en negen van de tien keer roep 
ik dan ‘doen!’”. 

MAATSCHAPPELIJKE 
BETROKKENHEID
De Gulpener Bierbrouwerij toont haar 
maatschappelijke betrokkenheid op ver-
schillende manieren. Een daarvan is de 
Gulpener Duim. Deze stimuleringsprijs 
wordt jaarl ijks uitgereikt aan een 
maatschappelijk initiatief in de gemeenten 
Vaa ls,  Gu lpen-Wit tem en Eijsden 
Margaten. Het stichtingsbestuur selecteert  

 

elk jaar de prijswinnaar. In de stichting  
zitten Noortje Voncken, Ruud Verhoeven, 
Jo van  der Meij, Dyanne Sleijpen, Stan 
Spauwen en Jan-Paul Rutten. Zij zoeken niet 
‘zomaar’ op eigen beoordeling kandidaten 
voor de prijs. Iedereen kan gegadigden 
aandragen. 
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Ook in 2020 en 2021 is de Gulpener Duim 
weer uitgereikt door het stichtingsbestuur. 
In 2020 ging de prijs naar de vrijwilligers 
die zorg dragen voor het Buurtbusproject 
Valbenburg-Margraten. 
Het Buurtbusproject verzorgt het vervoer 
tussen de kleine kernen op en rond het 
Plateau van Margraten en levert daarmee 
een belangrijke bijdrage aan de mobiliteit 
van inwoners van dat gebied, die niet 
op eigen vervoer kunnen terugvallen. 
Hoe groot het belang van dat werk is, 
bleek wel toen in coronatijd dat vervoer 
noodgedwongen een tijd moest uitvallen. 
Voor veel mensen vergrootte het hun 
geïsoleerde positie in de kleine woonkernen 
in het gebied. Het bestuur van de Stichting 
Gulpener Duim onderstreept met deze 
uitverkiezing andermaal het belang van het 
vele vrijwilligerswerk in de streek en richt 
de schijnwerper op het vele werk, dat vaak 
onopvallend en ‘heel vanzelfsprekend’ door 
tallozen week in week uitgedaan wordt. 
Ook in dit geval, waarin de chauffeurs dan 

wél, heel letterlijk, zichtbaar zijn in het 
straatbeeld, zullen de meeste mensen zich 
niet realiseren dat die belangrijke dienst 
levend gehouden wordt door mensen die 
dat vrijwillig op zich nemen als service 
voor bewoners van kleine kernen. Het is 
dus goed om hun bijzondere werk een keer 
ten voorbeeld te stellen.

In 2021 is de prijs uitgereikt aan de stichting 
Catherinakapels-Lemiers!
De “Auw Kapel”, zoals de Catharinakapel 
in de volksmond wordt genoemd, stamt 
uit de 12e eeuw en is van oorsprong 
een Romaans zaalkerkje, dat tot 1896 
gebruikt werd. Daarna is het vaker als 
opslag gebruikt en vonden er bijvoorbeeld 
verenigingsactiviteiten in plaats. Rond 
1977 werd de kapel opnieuw opgeknapt 
met het idee haar weer in gebruik te nemen. 
Het sluitstuk van deze renovatie was de 
muurschildering door Hans Truijen in 
1978. Van het in-gebruik-nemen is niets 
gekomen; na de beschildering bleef de kapel 

weer leeg en ongebruikt. In 1979 begon 
Peter Bodelier er rondleidingen te geven. 
Rondom hem vormde zich een groepje dat 
de instandhouding van de kapel tot zijn 
roeping maakte, met de instandhouding 
van de muurschilderingen als speciaal 
zorgenkind. Deels door de gebruikte 
technieken en ondergrond, deels door de 
onverwarmde status van het gebouw, ging 
er erg veel tijd en geld zitten in restauratie en 
onderhoud. De stichting verzamelde dat geld 
met niet aflatende ijver via rondleidingen 
en fondsenwerving, verhuur, donaties. De 
schare fans groeit weliswaar maar uiteraard 
heeft de coronatijd grote gaten geslagen in 

hun restauratiebegroting. Desalniettemin 
staan ze, na de lockdown, weer vol in de 
stijgbeugels om met hernieuwd energie 
hun kleinood te koesteren en te promoten, 
waar dat binnen de maatregelen weer wél 
kan. Daarmee staan ze voor het bestuur 
van de stichting Gulpener Duim model 
voor de noeste volharing en ijver waarmee 
menig vrijwilligersinitiatief tegen de 
coronastroom in roeit. Bij de Catherinakapel 
en de bijzondere beschildering door Hans 
Truijen gebeurt dat door stukje bij beetje 
aandacht te blijven genereren en daarmee, 
en nu letterlijk, stukje bij beetje het 
bijzondere kunstwerk te redden.

Vrijwilligerswerkvoor

Een jaarlijkse

Aanmoedigingsprijs

duurzame relaties
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GERARDUS KLOOSTER
In de buurt van de brouwerij ligt het 
Klooster Wittem. Dit klooster heeft 
vooral landelijke bekendheid vanwege de 
Heilige Gerardus Majella, een van de eerste 
redemptoristen, die van 1726 tot 1755 leefde 
in het bergland rond Napels in Zuid-Italië. 
Deze kloosterbroeder ontwikkelde zich 
tot een raadsman voor vele mensen, die 
hij - vaak op wonderlijke wijze - hulp en 
uitkomst bood.
Speciaal voor dit klooster brouwen we sinds 
2001 Gerardus bieren. Tot 1952 werd er in 
het klooster door de kloosterlingen zelf bier 
gebrouwen. Dit was bedoeld als vervanging  

van drinkwater, wat toentertijd nauwelijks 
drinkbaar was. Het was een bier met een 
laag alcoholpercentage.
Speciaal voor de lancering van onze 
Gerardus bieren is er een nieuw recept 
samengesteld met medewerking van enkele 
kloosterlingen.
Tot op de dag van vandaag is een deel van 
de omzet van de Gerardus bieren bestemd 
voor het behoud van het Gerardus Klooster!

BENIEUWD NAAR HET KLOOSTER?

TOT 1952 WERD ER IN 
HET KLOOSTER DOOR DE 
KLOOSTERLINGEN ZELF 

BIER GEBROUWEN.

Dit bier was bedoeld 
als vervanging van 

drinkwater.

WWW.KLOOSTERWITTEM.NL

HORECA EN RETAIL RELATIES
We leveren onze bieren aan onze horeca en retail relaties. We streven hierbij naar een 
langdurige goede relatie. Dit doen we door in kaart te brengen wat onze afnemers van ons 
verwachten als brouwerij.  Door persoonlijk contact via onze Horeca Adviseurs proberen 
we altijd aan deze verwachtingen te voldoen. Door ons te onderscheiden als merk op 
het gebied van duurzaamheid, lekkere bieren, diversiteit in het aanbod, goede kwaliteit, 
leveringszekerheid en een goede prijs hopen we langdurige relaties op te bouwen met 
onze partners. 

LEVERANCIERS
Leveranciers van grond- en hulpstoffen, primaire verpakkingsmaterialen en diensten 
kunnen de voedselveiligheid, uitstraling en imago van de producten beïnvloeden. Daarom 
werken we alleen met gecertificeerde leveranciers, waarmee we al een jarenlange relatie 
heeft opgebouwd. Kwaliteit, voedselveiligheid en duurzaamheid staan hierbij altijd 
voorop. Leveranciers worden regelmatig beoordeeld. Dit geldt voor leveranciers van onze 
grondstoffen, verpakkingen, machines, maar ook voor leveranciers van diensten zoals 
designers.

DUURZAME RELATIES
Wij zijn continu op zoek naar een gelijkwaardige, duurzame, lange termijn relatie met 
onze partners. Persoonlijk contact, transparantie en dialoog zijn daarbij de standaard. Wij 
dagen onze partners uit om gezamenlijk onze mvo-ambities te realiseren of beter nog, te 
overtreffen. 

CONSUMENTEN

Verantwoord alcoholgebruik

In al onze uitingen benoemen wij het verbod op gebruik van alcohol onder de 18 jaar. 
Daarnaast ontraden wij vrouwen die in verwachting zijn het drinken van bier. Dit gebeurt 
middels een duidelijk symbool op onze verpakkingen en andere communicatie-uitingen. 
Sinds 2020 hebben wij twee alcoholarme bieren (Original en Weizen) en BATU Kombucha 
in drie smaken in het assortiment.

Eerlijke marketing

Eerlijke marketing is grotendeels geregeld door de overheid met wetten en regels. Deze 
belemmeren ons niet, daar wij deze regelgeving juist ondersteunen. In onze marketing- en 
communicatie-uitingen vertellen wij het echte verhaal van de Gulpener Bierbrouwerij. 
Wij doen niet aan kleine lettertjes en communiceren zo transparant mogelijk. Wij zijn 
wie we zeggen dat we zijn. Consumenten en (horeca)relaties houden wij op de hoogte met 
ons MVO-verslag, onze social media kanalen, nieuwsbrieven, horeca- en winkelacties, 
mediacampagnes, maar ook middels presentaties, biercolleges, festivals en rondleidingen.

Voedselveiligheid

Gulpener heeft de certif icatie van de voedselveiligheidstandaard FSSC 22000: 
Food Safety System Certification 22000, de eerste wereldwijde standaard voor de 
voedingsmiddelenindustrie. In ons eigen laboratorium worden al onze bieren getest op 
kwaliteit.

BIER
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HET NIEUWE BROUWHUIS
Het meest duurzame brouwhuis van Europa!
Nieuwe brouwtechnieken, oergranen en de uitdagingen: 
“Met het nieuwe brouwhuis tillen we ons vakmanschap naar een nog hoger niveau”

Sinds 2017 hebben we volop gewerkt aan het ontwikkelen van ons nieuwe brouwhuis. In 
2020 hebben we dan ook het meest duurzame brouwhuis van Europa in gebruik mogen 
nemen.  Een brouwhuis vol innovatieve brouwtechnieken die een stabielere en vollere 
smaak garanderen en waarmee we samen met de boeren de biodiversiteit in het Limburgse 
landschap naar een hoger niveau kunnen tillen. 

Het vorige brouwhuis was aan vervanging toe, legt directeur Jan-Paul Rutten uit. “ons 
vorige brouwhuis stamde nog uit 1965; uit de tijd dat mijn opa nog aan het roer stond. Een 
‘vervangingsinvestering’ was dus wel op zijn plaats. Al is de term ‘vervangingsinvestering’ 
wellicht iets te bescheiden… Het nieuwe brouwhuis is namelijk het meest duurzame van 
Europa. Door 75% minder energie verbruik. De overige 25% zal in de toekomst worden 
geleverd door een warmtepomp. “De eerste industriële warmtepomp ter wereld die op dit 
niveau gaat werken. Onze ambitie is om in 2030 volledig fossielvrij te brouwen”.  

Door deze ontwikkeling hebben we feitelijk een stap van zeventig jaar vooruit in de tijd 
gezet. Vijftig jaar ten opzichte van de vorige vernieuwing en we verwachten dat brouwers 
van ons formaat deze stap de komende twintig jaar nog niet gaan zetten.  De Belgische 
brouwhuisbouwer Meura die het brouwhuis met ons ontwierp is dan ook heel ver gegaan 
in dit partnerschap, waardoor we nu de eerste brouwerij zijn die een dergelijk duurzaam 
brouwhuis heeft weten te realiseren.

AMBITIE Wij willen uiterlijk in 2030 al onze bieren brouwen 
zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Hiermee 

maken wij in de toekomst volledig gebruik van groene energie.

Fossielvrije 

BIERPRODUCTIE
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IN HET ALGEMEEN
Het brouwen van bier is onder te verdelen in een warm en een koud deel. Het warme deel 
van het proces vindt plaats in het nieuwe brouwhuis en bestaat uit maischen, klaren en 
koken. Het koude deel van het proces komt daarna: koelen, vergisten en lageren. 

MEURA 2001 MAISCHFILTER
De eerste stap in het brouwhuis is het maischen. De brouwer laat de mout (gekiemde gerst) 
in warm water weken zodat het zetmeel zich kan omzetten in suikers. Als al het zetmeel 
uit de mout is omgezet wordt het brouwsel geklaard (gefilterd). Het brouwsel komt in een 
klassiek brouwhuis in de filterkuip tot stilstand, de moutresten en het kaf zakken naar de 
bodem van de kuip en vormen een natuurlijk filterbed waar het brouwsel doorheen gefilterd 
wordt. Wat overblijft is wort (gerstsuikerwater) – het begin van bier.

Onze nieuwe maischfilter doet het anders. De gerst wordt nog maar gedeeltelijk vermout, 
en vermoute en onvermoute gerst worden samen tot meel vermalen en na het maischen 
door een filter geperst. Dat is snel en efficiënt, en het levert vijf tot tien procent meer wort 
op. De filter levert een zeer constant resultaat. Dat maakt het ook mogelijk om andere 
graansoorten te gebruiken. Samen met de boeren zijn we nu Limburgse oergranen aan 
het telen zoals emmer, oertarwe, spelt en rogge. Dit is minder milieubelastend voor de 
landbouw en beter voor de biodiversiteit. 

CRAFT ECOSTRIPPER 
Na het maischen wordt het wort gekookt om het voedselveilig te maken en om stoffen 
als DMS (dat naar gekookte groente smaakt) uit het brouwsel te destilleren. Traditioneel 
gebeurt dat in grote kookketels, maar vanaf nu doet de nieuwe Ecostripper dat werk. Die 
kookt niet, maar stuwt het wort met kleine hoeveelheden tegelijk door een zes meter hoge 
verticale buis met hete stoom. Dat is een stuk sneller, kost minder energie en het zorgt er 
bovendien voor dat er nog maar 1% brouwsel verloren gaat in plaats van 9 a 10% bij het 
koken in het vorige brouwhuis. Gulpener is de eerste speciaalbier brouwerij ter wereld 
met een Ecostripper.

WARMTEPOMP-INNOVATIE
Een nieuwe innovatieve warmtepomp gaat de energie leveren voor het brouwhuis. 
Warmtepompen zijn een populaire duurzame keuze omdat ze met relatief weinig energie 
de temperatuur van een medium fors kunnen verhogen. Ze werken bovendien op 
(hernieuwbare groene) stroom en niet op gas. 

Een brouwerij is een geschikte plek voor een warmtepomp, omdat er veel warmte én veel 
koeling nodig is in het proces. De restwarmte van ongeveer 50 tot 60 graden die vrijkomt uit 
de koelingen wordt straks door de warmtepomp opgewaardeerd tot 130 graden – voldoende 
voor het brouwproces. 

De innovatie in de warmtepomp gaat dus hand in hand met innovatieve technieken van het 
brouwhuis. De warmtepomp kan efficiënt stoom (127 °C) en heet (110 °C) water leveren – 
en de nieuwe processen zijn daar reeds op ingericht want de brouwsels worden verwarmd 
door zowel stoom injectie als heet water injectie. Deze innovatie heeft ervoor gezorgd dat 
de piekbelasting van het brouwhuis drastisch verlaagd is. Met de warmtepomp wordt het 
nieuwe brouwhuis van Gulpener volledig fossielvrij.

Vanwege de rode cijfers van de afgelopen twee jaar, hebben we helaas de investering voor een 
warmtepomp moeten uitstellen. Zodra de cijfers het toelaten is dit een van de belangrijkste 
projecten die we gaan realiseren.
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SCHONER

AMBITIE Wij gebruiken de vervuilingsgraad van het jaar 2017 
als ijkpunt en hebben de ambitie om nooit méér te vervuilen 
dan in 2017, ongeacht eventuele toekomstige groei in volume.

Onder vervuiling valt onder andere de CO2-uitstoot en de (rest) 
afvalstromen.

VERPAKKINGEN
Wij hebben als doelstelling de milieu-impact van verpakkingen te minimaliseren. 
Momenteel wordt meer dan 98% van ons consumentenverpakkingsmateriaal hergebruikt. 
Voor het bier dat wij in 2020 in fles hebben verkocht, is voor 86% gebruik gemaakt van 
retourflessen en in 2019 was dit 64%. Deze flessen komen middels het statiegeldsysteem 
terug in de brouwerij en worden hergebruikt. Uiteraard worden ook de etiketten en 
verpakkingen, zoals sixpacks, gerecycled.

DAN IN 2017

EMISSIES

Scope 1: directe CO2-uitstoot, veroorzaakt door eigen bronnen binnen de organisatie. Het 
betreft de uitstoot door eigen gebouwen-, vervoer- en productie-gerelateerde activiteiten.
Scope 2: indirecte CO2-uitstoot, door opwekking van ingekochte en verbruikte elektriciteit- of 
warmte.

Totale hoeveelheid broeikasgassen 
uitgestoten Scope 1

In tonnen, en uitleg wat er 
allemaal onder Scope 1 valt

2021: 894
2020: 1.140,2
2017: 1.498,5 *

Totale hoeveelheid broeikasgassen 
uitgestoten Scope 2

In tonnen, en uitleg wat er 
allemaal onder Scope 2 valt

2021: 0 
2020: 0

Totale reductie van broeikasgassen Hoeveel CO2 t.o.v. 2018 
gereduceerd plus uitleg hoe 
en welke scope

2021: 77%
2020: 38%

* excl. Diesel

MOMENTEEL WORDT 
MEER DAN 95% VAN 
ONS CONSUMENTEN 

VERPAKKINGS-
MATERIAAL HERGEBRUIKT! 

AL ONS AFVAL, ZOALS 
GLAS, PAPIER EN KARTON, 

WORDT GESCHEIDEN. 

MILIEU

 IMPACT
VOOR 98% MAKEN WE 
GEBRUIK VAN RETOUR-

FLESSEN.

98
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AFVAL

Totale gewicht van 
geproduceerd afval

In tonnen en onderverdeeld 
in soort afval

2021: 2.377
2020: 2.468

2018: 3.302 *

Totale gewicht van gerecycled afval In tonnen hoeveel afval er 
is afgeleid van verwijdering

2021: 2.377
2020: 2.429

2018: 3.261 *

Totale gewicht afvalverwijdering In tonnen, hoeveel afval is er 
totaal verwijderd

2021: 40
2020: 39

2018: 41 *

WATER
Met een groeiende bevolking, een toenemende consumptie en veranderdende 
klimaatpatronen staan de watervoorraden in de wereld steeds meer onder druk. 
Waterschaarste en watervervuiling vormen een grote bedreiging voor zowel de toegang 
van individuen tot drinkwater als de industrie. Als wij de toegang tot schoon water in 
de toekomst willen behouden dan wordt het hoog tijd om het watergebruik in onze 
toeleveringsketen en onze brouwerij te onderzoeken en maatregelen te nemen om onze 
gezamelijke ‘water footprint’ te verkleinen.

Om inzicht te krijgen in onze volledige water footprint zijn wij daarom in 2021 een 
samenwerking aangegaan met Water Footprint Implementation. Met hun kennis hebben 
we waardevolle inzichten verkregen in het waterverbruik.

* Informatie 2017 was incompleet

ENERGIE

Wat is het totale energieverbruik 
uit hernieuwbare bron?

In Gigajoules, onderverdeeld in 
soort (zon/wind etc.)

2021: 1.0073 
2020: 8.867
2017: 9.110

Wat is het totale energieverbruik 
uit niet-hernieuwbare bron?

In Gigajoules, onderverdeeld in 
soort (gas, olie etc.)

2021: 10.892 
2020: 15.189
2017: 23.455

Wat is het totale energieverbruik? In Gigajoules 2021: 20.965 
2020: 24.056
2017: 32.565

De volledige water footprint kan verdeeld worden in twee takken: het water dat verbruikt 
wordt in de eigen bedrijfsvoering (directe water footprint) en water dat verbruikt wordt in 
de rest van de keten (indirecte water footprint). Waar we eerder alleen het door de brouwerij 
opgepompte water (directe water footprint) in ons mvo-verslag hebben vermeld, hebben 
we door het team van Water Footprint Implementation nu ook inzicht verkregen in onze 
indirecte water footprint.

De water footprint van een gewas (onze lokale gerst en hop), de indirecte water footprint, 
bestaat uit drie componenten: de blauwe, groene en grijze water footprint. De blauwe water 
footprint verwijst naar de hoeveelheid verbruikt (verdampt) oppervlakte- en grondwater, 
terwijl de groene watervoetafdruk verwijst naar het verbruikte regenwater. De grijze 
water footprint verwijst naar de hoeveelheid zoetwater noodzakelijk om de belasting van 
verontreinigende stoffen te assimilileren op basis van bestaande kwaliteitsnormen voor 
omgevingswater. Voor landbouwproducten is de grijze water footprint voornamelijk het 
resultaat van de hoeveelheid toegepaste meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

Het team van Water Footprint Implementation heeft voor ons de water footprint van Ur-
Pilsner, Pilsner, Ur-Hop IPA en Korenwolf onderzocht. Deze bieren zijn gekozen vanwege 
de verschillende ingredïenten die de bieren bevatten, het biologische en niet-biologische 
karakter en op basis van de verkoopcijfers. Om zo efficiënt mogelijk de water footprint 
van deze bieren te bepalen heeft het team de volgende onderdelen van het brouwproces 
onderzocht:

• Gewasgroei (indirect waterverbruik)
• Waterverbruik bij onze mouterij (indirect waterverbruik)
• Waterverbruik in de Gulpener Brouwerij (direct waterverbruik)
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Groene footprint
83O/O

Blauwe footprint
0,75O/O

Grijze footprint
16O/O

PILSNER

Groene footprint
79O/O

Blauwe footprint
1O/O

Grijze footprint
20O/O

KORENWOLF

Groene footprint
87O/O

Blauwe footprint
0,49O/O

Grijze footprint
12O/O

UR-HOP IPA

Groene footprint
87O/O

Blauwe footprint
0,55O/O

Grijze footprint
12O/O

UR-PILSNER

RESULTATEN WATER FOOTPRINT IMPLEMENTATION
In de resultaten is er onderscheid gemaakt tussen de directe en indirecte water footprint. 
Als eerste beschrijven we de indirecte water footprint. Vervolgens zijn de resultaten van 
de directe en indirecte water footprint met elkaar vergeleken.

INDIRECTE WATER FOOTPRINT
De indirecte water footprint bestaat uit het water dat nodig is voor het telen van de 
grondstoffen en het water dat verbruikt wordt in de mouterij. Hiernaast is per bier 
weergegeven wat het aandeel van de groene, blauwe en grijze water footprint is.

Het valt op dat voor alle bieren de verdeling van de groene, grijze en blauwe water footprint 
ongeveer hetzelfde is. De groene varieert tussen de 79 en 87%, de grijze tussen 12 en 20% en 
de blauwe is kleinder dan 1%. Dit komt doordat de lokaal verbouwde granen niet geïrrigeerd 
worden en daarmee afhankelijk zijn van regenwater. Dit laat de grote afhankelijkheid zien 
van regenwater voor het brouwen van onze bieren.

Schoner dan in 2017

MOUTERIJ

GRANEN

INDIRECTE WATER FOOTPRINT

GULPENER 

BROUWERIJ

DIRECTE WATER
FOOTPRINT

VERGELIJK ING DIRECTE EN 
INDIRECTE WATER FOOTPRINT
De directe water footprint bestaat uit het 
water wat gebruikt wordt in de brouwerij 
zelf. In overleg met het team is bepaald 
welke stappen in het brouwproces zijn 
meegenomen voor de directe water 
footprint. Het waterverbruik is bepaald 
door de volgende componenten:

• Water verwerkt in het bier
• Spoelen van CKT’s (gist- en lager 

tanks)
• Spoelen van het leidingnet
• Filtratieproces

• Centrifugeren
• Spoelen CKT’s (gist- en lager tanks) 

voor tussenopslag
• Spoelen van helderbier tanks
• Afvulproces

In de grafiek met tabel hierboven is de 
verhouding tussen de directe en indirecte 
water footprint per biersoort gegeven.
De directe waterfootprint is bij al le 
bieren hetzelfde. Dit komt omdat er in de 
berekening een gemiddelde is genomen van 
het gebrouwen bier in de jaren 2020 en 2021.
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Vanwege de lockdowns in 2020 en 2021 is 
het lastig om een conclusie aan het directe 
waterverbruik te verbinden. Doordat er 
minder is gebrouwen tijdens de lockdowns, 
is het gemiddelde gebruik van de directe 
water footprint per liter bier anders dan 
normaal.

De water footprint van Pilsner is het 
kleinst, gevolgd door Korenwolf. De 
grootste water footprint heeft Ur-Hop IPA 
gevolgd door Ur-Pilsner. Hierbij valt op 
dat de biologische bieren een grotere water 
footprint hebben dan de niet-biologische 
bieren. Dit verschil wordt veroorzaakt 
doordat de opbrengst per hectare bij 
biologische grondstoffen kleiner is. Echter 
geeft het Water Footprint Implementation 
team aan dat dit een vertekend beeld geeft. 
Voor de grondstoffen van bieren met een 
biologisch keurmerk worden namelijk geen 
kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen 
toegepast, waar dat wel het geval is voor de 
niet-biologische bieren. Echter ontbreekt 
een goede indicatie van de grijze water 
footprint, waardoor deze lager uitvalt voor 
de regulier gebrouwen bieren. 

Verder toont het onderzoek aan dat alle 
bieren in grote mate afhankelijk zijn van 
regenwater. Dit betekent dat we kwetsbaar 
zijn voor droge periodes. Droogte kan 
immers zorgen voor een lagere oogst 
opbrengst.

Tot slot heeft de directe water footprint 
maar een klein aandeel in de gehele water 
footprint, slechts 2% ten opzichte van 98% 
voor de indirecte. Dit betekent dat de water 
footprint voor het telen van de grondstoffen 
die gebruikt worden in het brouwproces 
veruit het grootste aandeel hebben in de 
gehele water footprint.

Johan Oost, mede-eigenaar, Water 
Footprint Implementation: ‘Gulpeners 
toeleveringsketen voor de grondstoffen 
(gerst en hop) ligt in de omgeving en 
daar zit zo’n 95% van de water footprint 
van het bier. Vanwege het lokale karakter 
van de toeleveringsketen voorziet het 
watersysteem zowel het water van de 
interne brouwprocessen als dat van de 
telers. Met het oog op vaker voorkomende 
perioden van droogte kun je overwegen om 
samen de juiste maatregelen te nemen om zo 
het lokale karakter van de toeleveringsketen 
te behouden. Hiermee kan Gulpener 
duurzaam en lokaal bier blijven brouwen.’’ 

WATER

Wat is de totale hoeveelheid 
waterontrekking?

Opgepompt + water van derde 
partijen. In liters

2021: 56.933
2020: 74.864

Wat is de totale hoeveelheid 
waterafvoer?

Hoeveel water is er afgevoerd 
en waarheen

2021: 44.980
2020: 48.671

Vervuilingseenheden van 
afgevoerde water

Hoeveel VE in het water, 
plus uitleg wat dit inhoud

2021: 1.533
2020: 1.392

PILSNER

100,88 liter

8,0 liter

6,6 liter

KORENWOLF

123,21 liter

8,0 liter

6,6 liter

UR-PILSNER

135,69 liter

8,0 liter

6,6 liter

UR-HOP IPA

190,57 liter

8,0 liter

6,6 liter

DIRECTE EN 
INDIRECTE 
WATER
FOOTPRINT

INDIRECT

DIRECT 2020

DIRECT 2021

Totale directe en 
indirecte water 
footprint in liters 
per biersoort in 
liter per liter.

“DE WATER FOOTPRINT 

VAN PILSNER IS HET 

KLEINST”
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Gulpener   2020 - 2021

OPBRENGST Opbrengst (alphazuur)

Opbrengst Regulier
Irina (in tonnen)Regulier Irina

Irina Bio
Cassiopee Bio

Taurus 
Merkur
Progress

Bramling Cross
Bio Triskel

Opbrengst Cassiopee 
Bio (in tonnen)

Opbrengst Irina 
Bio (in tonnen)

Opbrengst droge hop
van de hopbel

2020 5.477 KG

2021 3.912,4 KG

2020      16.537.146

2021      16.293.291

2020 72.254 HL

 = 2,89 OLYMPISCHE ZWEMBADEN

2021 72.769 HL

 = 2,91 OLYMPISCHE ZWEMBADEN

2020 153,6 KG

2021  94,4 KG

2020 1.200 TON

2021 1.650 TON

2020 100 TON

2021  0 TON

2020 250 TON

2021 190 TON

2020 1.217,1 KG

2021  869,4 KG

4,8HA

GERST

322 HA

WATER & ENERGIE

OMZET

2021 795.961,9 KILO
 TGV AARDGAS

 0 KILO
 TGV ELECTRICITEIT

2021 1.870.100 KWH

 6.732.360 MJ

2021 449.696 M3

 14.232.878,4 MJ

2021 167 MJ/HL

GRIJZE STROOM

2020/2021  0

CO2 UITSTOOT

2020 1.036.285,4 KILO
 TGV AARDGAS

 0 KILO
 TGV ELECTRICITEIT

ELECTRICITEIT

2020 1.535.118 KWH

 5.526.424,8 MJ

GAS

2020 585.472 M3

 18.530.188 MJ

ENERGIEVERBRUIK

2020 229 MJ/HL

GROEN GAS

2020/2021  80.000 M3

GROENE STROOM

2020/2021  100

TOTAAL WATERVERBRUIK

2020 74.864 M3

 748.640 HL

2021 56.933 M3

 569.330 HL

2020  3   2021  4 2020  0   2021  0

BEDRIJFSVOERING

MEDEWERKERS

3.3 MILJOEN

2020 

48 FTE

255 opleidings- en 
   trainingsuren

0,72     kort ziekteverzuim
2 in dienst
0 uit dienst

2021 

54 FTE

700 opleidings- en 
   trainingsuren

0,73       kort ziekteverzuim
8 in dienst
8 uit dienst

Aantal bedrijfsongevallen 
met verzuim

2020 1.200 TON   

2021 1.650 TON

Aantal kleine / bijna
bedrijfsongevallen

Sociale werkverschaffing
(per jaar)

Begeleiding ziekteverzuim
en Arbo projecten

2020      11.827,43   

2021      16.302,32

2020  62 PERSONEN

 51 mannen
 11 vrouwen

2021  68 PERSONEN

 57 mannen
 11 vrouwen
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KEURMERK
Het Europees biologische keurmerk (Skal) maakt duidelijk dat een product voldoet aan de 
EU-regels voor biologische landbouw. Het logo staat verplicht op alle biologische bieren van 
Gulpener: Ur-Pilsner, Ur-Weizen, Ur-Hop IPA, Ijsbock, Sterk Rogge Tripel en Oertarwe 
Blond. Het Europees biologisch keurmerk is een topkeurmerk vanwege de hoge eisen op 
het gebied van controle, transparantie en duurzaamheid.

BIODIVERSITEIT
Maar waarom is biologisch produceren nou zo goed? Biologisch betekent dat er geen gebruik 
wordt gemaakt van kunstmest en synthetische bestrijdingsmiddelen. Deze middelen worden 
bij biologische geteelde granen dus niet in de bodem gespoeld. Dit heeft als gevolg een 
gezondere bodem met veel meer biodiversiteit. Over het algemeen is het wel zo dat de 
opbrengst per hectare bij biologische landbouw kleiner is, waardoor er meer ruimte nodig 
is. Maar hier staat een betere kwaliteit van het landschap, de bodem en de biodiversiteit 
tegenover!

Biologisch  
Groei in

AMBITIE Wij geloven in verduurzaming van onze voedselketen 
door gebruik te maken van biologische grondstoffen. Daarom 
streven wij om jaarlijks 10% meer biologische grondstoffen te 

verwerken in onze bieren.
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LOKALE HELDEN
Vorige zomer namen we ons nieuwe brouwhuis in gebruik. Een nieuw filter-proces heeft 
ervoor gezorgd dat we naast brouwgerst ook andere (oer)granen kunnen gebruiken om 
bier te brouwen. Iets wat we nog nooit gedaan hadden. Tot nu! Samen met lokale boer 
Felix Huntjes hebben we in 2021 een mooi bier ontwikkeld. Felix heeft gezorgd voor het 
oergraan rogge dat op biologische wijze is geteeld en wij hebben deze verwerkt in ons nieuwe 
brouwhuis tot een bier met een volmoutig, fruitig en licht pikant karakter.
Rogge is een oorspronkelijk oergraan uit de regio. De herintroductie is goed voor de 
biodiversiteit. Door het regionale karakter van dit oergraan hoeft het ook niet bespoten 
te worden, omdat ze al een natuurlijke afweer hebben tegen lokale ziektes. En zoals hiervoor 
te lezen is, is dat weer goed voor een langdurig gezonde bodem.

En waar we al helemaal trots op zijn, onze Sterk Rogge Tripel is uitgeroepen tot ‘Biologisch 
product van het jaar 2021’. De jury, bestaande uit Anneke Ammerlaan, Ronald van Marlen 
en Michaël Wilde, was eensgezind over de uitslag. Anneke Ammerlaan vertelde bij de 
bekendmaking van de winnaar dat de jury met name veel waardering heeft voor het verhaal 
achter het product Sterk Rogge Tripel. “De jury is bijzonder onder de indruk dat co-creatie 
tussen brouwer Jan-Paul Rutten en teler Felix Huntjes, waarin de zorg voor Biodiversiteit 
(de oer rogge), lokale biologische teelt en een zorgvuldig brouwproces in de duurzaamste 
brouwerij van Europa hebben geleid tot een bijzonder smaakvol bier, waarin je het basis 
ingrediënt, de rogge, ook echt proeft. Hiermee is Sterk Rogge Tripel voor de jury de terechte 
winnaar.”

Ondertussen is onze 2e Boeren Collab ook al uit-gekomen. Oertarwe Blond is gebrouwen met 
biologische emmertarwe afkomstig van lokale bio-boeren de Graven Johannes en Leopold 
d’Ansembourg. Maar dit komt volgend jaar verder aan bod in ons MVO-verslag van 2022.

Felix Huntjens – Lokale bioboer

Samen met de boeren 
zijn we nu Limburgse 

oergranen aan het telen 
zoals emmer, oertarwe, 
spelt en rogge. Dit is 

minder milieubelastend 
voor de landbouw en 

beter voor de 
biodiversiteit. 
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Als Jan-Paul, een paar jaar terug, bij De 
Ceuvel in Amsterdam zit, krijgt hij van de 
kok een glas zelfgemaakte kombucha. Jan-
Paul is gelijk onder de indruk. Het drankje 
is heerlijk fris, complex en de smaak is 
volwassen. Het blijkt nog gebrouwen te 
zijn ook! Jan-Paul verdiept zich in thee, 
scoby’s en wilde fermentatie en vormt zich 
een visie. Samen met zijn team werkt hij aan 
een biologische kombucha vol smaak, maar 
zonder suiker. Het duurt anderhalf jaar en 
dan zijn ze tevreden. Jan-Paul noemt het 
merk BATU, en staat voor de moed en kracht 
om nieuwe dingen te doen.  In november 
2020 wordt BATU geïntroduceerd. 

BATU kombucha is geen snel geproduceerde 
frisdrank. Het wordt ambachtelijk, met échte 
aandacht in kleine handgemaakte batches 
gemaakt. De basis is biologische groene 
en zwarte thee. Nadat de thee zorgvuldig 
is gebrouwen, worden hier biologische 
rietsuiker en een combinatie van gisten 
en bacteriën aan toegevoegd. Dan volgt 
een dertig-dagen-lang fermentatieproces 
waarbij alle suikers volledig worden 
‘opgegeten’. Als deze compleet weg zijn, 
worden er extra ingrediënten toegevoegd 
(zoals bijv. biologische cold pressed juice of 
verse kruiden) waarna het een weekje rust. 
Daarna is de kombucha op smaak en ook: 
suikervrij. 

BATU is geïntroduceerd in november 2020, 
middenin de corona-crisis en lockdown 
periodes. Toch is het inmiddels het best 
verkopende kombucha merk van Nederland 
en nu ook verkrijgbaar in 20cl slimcans.

BATU KOMBUCHABATU Kombucha

IN NOVEMBER 2020 IS BATU KOMBUCHA 
GEÏNTRODUCEERD EN BEGON HET AVONTUUR. 
DE LANCERING WAS ZEER UITDAGEND GEZIEN DE 
CORONA-CRISIS EN LOCKDOWNS MET DAARBIJ 
HET FEIT DAT WE EEN NICHEMARKT WILDEN 
BETREDEN MET BATU. DE AMBITIES WAREN EN 
ZIJN NOG STEEDS ZEER HOOG.

BATU IS EEN 100% NATUURLIJKE KOMBUCHA 
ZÓNDER SUIKER. BATU IS BIOLOGISCH EN BEVAT 
ECHT FRUITSAP. EEN HEERLIJK VERFRISSEND, 
AVONTUURLIJK DRANKJE OP BASIS VAN 
30-DAGEN-LANGE FERMENTATIE IN DE SMAKEN 
PASSION FRUIT & HOP, GINGER & LEMON EN LIME 
& MINT.

BATU KOMBUCHA
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BATU KOMBUCHA
LIME & MINT

BATU KOMBUCHA
GINGER & LEMON

BATU KOMBUCHA
PASSION FRUIT & HOP

ASSORTIMENT



7170 assortimentassortiment

WINTERVRUNDWINTERVRUNDKORENWOLFKORENWOLF

Verfrissend
4-granen witbier

Krachtig kruidig
winterbier

HERFSTBOCKHERFSTBOCK

Stevig moutig
bockbier

Bitter
Zuur
Karamel
Zoet
Fruitig
Kruidig

Bitter
Zuur
Karamel
Zoet
Fruitig
Kruidig

Bitter
Zuur
Karamel
Zoet
Fruitig
Kruidig

Bitter
Zuur
Karamel
Zoet
Fruitig
Kruidig

Bitter
Zuur
Karamel
Zoet
Fruitig
Kruidig

Bitter
Zuur
Karamel
Zoet
Fruitig
Kruidig

PREMIUM PILSNERPREMIUM PILSNER LENTEBOCKLENTEBOCKCHÂTEAU CHÂTEAU 
NEUBOURGNEUBOURG

Vrijzinnig pils
 van Limburgs land

Superieur, hoppig 
en rijkelijk 

bekroond pilsner
Licht moutig 

bockbier

Al 8 generaties brouwt onze familie in de Zuid-Limburgse 
heuvels de meest smakelijke, uitgesproken en eerlijke 

speciaalbieren. Dit doen wij met gerst, hop en water uit eigen 
regio. Onze onafhankelijkheid geeft ons de vrijheid om de 

keuzes te maken die goed zijn voor onze bieren en omgeving.

Assortiment
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UR-HOP IPAUR-HOP IPA UR-WEIZENUR-WEIZEN UR-PILSNERUR-PILSNER STERK ROGGE STERK ROGGE 
TRIPELTRIPEL

OERTARWE BLONDOERTARWE BLOND

Ongefilterd & koud
gehopte biologische

India Pale Ale

Fruitig dorstlessend 
biologisch tarwebier

Vrijzinnig 
biologisch pils

 van Limburgs land
Fruitig, licht pikant

bier van lokale
oergranen

Zijdezacht, fruitig bier
van lokale oergranen

IJSBOCKIJSBOCK

Intens krachtige 
vries-gedestilleerde 
tarwe dubbelbock

Bitter
Zuur
Karamel
Zoet
Fruitig
Kruidig

Bitter
Zuur
Karamel
Zoet
Fruitig
Kruidig

Bitter
Zuur
Karamel
Zoet
Fruitig
Kruidig

Bitter
Zuur
Karamel
Zoet
Fruitig
Kruidig

Bitter
Zuur
Karamel
Zoet
Fruitig
Kruidig

Bitter
Zuur
Karamel
Zoet
Fruitig
Kruidig

100% Biologische bieren van uitsluitend biologisch geteelde 
gerst- en hopsoorten. Deze natuurlijke grondstoffen 

inspireerden onze brouwmeester tot het brouwen van 
eigenwijze en hoogwaardige bieren.



7574 assortimentassortiment

GERARDUS BLONDGERARDUS BLOND

Rijk lichtzoet 
Kloosterbier

GERARDUS DUBBELGERARDUS DUBBEL

Eigentijds stevig 
Kloosterbier

GERARDUS TRIPELGERARDUS TRIPEL

Krachtig kruidig 
 meergranen 
Kloosterbier 

ZWARTE RUITERZWARTE RUITER
ORIGINAL 0,3 %ORIGINAL 0,3 %
Licht moutig en

verfrissend

ZWARTE RUITERZWARTE RUITER
WEIZEN 0,3 %WEIZEN 0,3 %

Fruitig en verfrissend
met een ronde,
zachte afdronk

Bitter
Zuur
Karamel
Zoet
Fruitig
Kruidig

Bitter
Zuur
Karamel
Zoet
Fruitig
Kruidig

Bitter
Zuur
Karamel
Zoet
Fruitig
Kruidig

OUD BRUINOUD BRUIN

Zacht zoetig
donkerbier

Bitter
Zuur
Karamel
Zoet
Fruitig
Kruidig

Sinds 2001 brouwen we Gerardus Kloosterbier, dat zijn 
oorsprong vindt in het redemptoristenklooster te Wittem. 

Het bier werd hier gebrouwen tot 1952. Met een deel van de 
omzet dragen wij bij aan de instandhouding van dit historische 

bedevaartklooster.

MESTREECHS MESTREECHS 
AAJTAAJT

Fris oerbier met 
de perfecte balans

tussen zu rig en zoet

Bitter
Zuur
Karamel
Zoet
Fruitig
Kruidig
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BARREL AGEDBARREL AGED
WHISKEY BOURBONWHISKEY BOURBON
6 maanden gerijpt op 

Amerikaanse eikenhouten 
Bourbon Whiskey vaten

BARREL AGEDBARREL AGED
JAMAICAN RUMJAMAICAN RUM

10 maanden gerijpt op 
Amerikaanse eikenhouten 

vaten uit Jamaica

Elk Barrel Aged bier heeft zijn eigen bijzondere karakter. 
Gelagerd op houten vaten in de gewelfde kelders onder de 

brouwerij. Unieke bieren om uitgebreid van te genieten.

BARREL AGEDBARREL AGED
CALVADOSCALVADOS

10 maanden gerijpt op 
vsop calvados vaten 

uit Normandiëy

BARREL AGEDBARREL AGED
GULLE TINUSGULLE TINUS

12 Maanden lang rijpte 
de vries-gedestilleerde 

Wintervrund in de 
wijnvaten van lokaal 

wijndomein St. Martinus.
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1. Stakeholderanalyse Gulpener 
Bierbrouwerij B.V.

DOEL
In deze stakeholder analyse worden de in- en externe factoren genoemd die invloed hebben 
op (de voedselveiligheid van de producten van) de Gulpener bierbrouwerij B.V.

TOEPASSINGSGEBIED
De stakeholders die de voedselveiligheid van de producten en of de Gulpener Bierbrouwerij 
in z’n algemeen kunnen beïnvloeden.

UITVOERING
In onderstaande matrix worden de stakeholders benoemd, die van invloed zijn. Deze worden 
vervolgens afzonderlijk besproken.

BIJLAGEN

   ONDERWERP                                                     

 01. VOEDSELVEILIGHEID EN ALGEMEEN                         

 02. VOEDSELVEILIGHEID EN ALGEMEEN                     

 03. ALGEMEEN                                                        

 04. VOEDSELVEILIGHEID EN ALGEMEEN                   

 05. VOEDSELVEILIGHEID EN ALGEMEEN                

 06. VOEDSELVEILIGHEID EN ALGEMEEN               

 07. VOEDSELVEILIGHEID EN ALGEMEEN                 

 08. ALGEMEEN                                                        

 09. VOEDSELVEILIGHEID EN ALGEMEEN                   

 10. VOEDSELVEILIGHEID EN ALGEMEEN                      

 11. ALGEMEEN                                                      

 12. ALGEMEEN                                                      

 13. ALGEMEEN                                                        

 14. ALGEMEEN                                                        

 15. ALGEMEEN                                                        

STAKEHOLDER 

WERKNEMERS                                             

DIRECTIE                                                   

AANDEELHOUDERS EN FAMILIE                    

AFNEMERS                                               

CONSUMENTEN                                   

HORECA                                                  

RETAIL                                                    

DUURZAME RELATIES                                  

LEVERANCIERS                                          

OVERHEID                                                 

BRANCHEORGANISATIES                            

MEDIA                                                          

CONCURRENTEN                                                        

REGIO                                                      

FINANCIËLE INSTELLINGEN                           

01. WERKNEMERS 
Werknemers zijn invloedrijke stakeholders. Productie werknemers zijn degenen die onze 
kwalitatieve bieren brouwen, kritische controlepunten en de algemene beheersmaatregels 
uitvoeren, en als eerste afwijkingen in de processen waarnemen, waarbij de voedselveiligheid 
in het geding zou kunnen komen. Onze medewerkers worden constant op de hoogte gehouden 
van alle ontwikkelingen. De arbeidsvoorwaarden zijn zeer goed. Elke medewerker heeft een 
persoonsgebonden sponsorbudget. Met dit geld mag hij of zij een vereniging, goed doel of 
club sponsoren die bijdraagt aan het welzijn van de regio. Medewerkers worden gestimuleerd 
zich (door) te ontwikkelen. Dit gebeurt via cursussen en trainingen. In productie worden 
medewerkers opgeleid om meerdere functies te kunnen vervullen. Dit zorgt voor diversiteit in 
hun werkzaamheden en het goed kunnen opvangen van werk indien een collega afwezig is. Er 
wordt verwacht van ons dat we plezierig en uitdagend werk bieden in een een stabiele en veilige 
werkomgeving met een marktconforme beloning. Dit zorgt voor een lange termijn relatie, een 
hoge productiviteit en een positieve en vrolijke medewerker. Het verloop van de medewerkers 
is daardoor gering. Als wij niet aan deze verwachtingen zouden voldoen dan volgt mogelijk een 
uitval van medewerkers, verlies van kennis en ervaring en een verminderde productiviteit. Om 
dit te voorkomen gaan we ons niveau handhaven en waar mogelijk verbeteren. 

02. DIRECTIE
De directie is een belangrijke stakeholder. Zij dienen financiële middelen ter beschikking 
te stellen voor aanschaf en onderhoud van kritische procesapparatuur, opleiding van 
medewerkers en dragen zorg voor de toekomstvisie en strategie van het bedrijf. Er wordt 
verwacht van ons dat we een uitdagende werkomgeving bieden met ruimte om plannen te 
realiseren. Dit resulteert in een gemotiveerde directie en voorkomt directie wisselingen. 

03. AANDEELHOUDERS EN FAMILIE
De Gulpener Bierbrouwerij is in 1825 opgericht. Directeur Jan-Paul Rutten is de 8e generatie 
van dit familiebedrijf. Zijn zus Maartje Rutten is ook werkzaam in het bedrijf op de afdeling 
Marketing & Communicatie. De familie is zeer betrokken bij de brouwerij. Meerdere 
familieleden vervullen een functie als commissaris, in de Stichting Administratiekantoor of 
zijn werkzaam in de brouwerij. De aandelen zijn in het bezit van de familie. Aandeelhouders 
en dus de familie zijn belangrijke stakeholders. Gulpener denkt in generaties en de 
aandeelhouders/ familieleden spelen een belangrijke rol bij het realiseren van de duurzame 
groei van het bedrijf. Er wordt verwacht dat we een sociaal en maatschappelijk verantwoord 
beleid voeren met betrokkenheid van de aandeelhouders en familie. Verder is een stabiele, 
winstgevende en verbeterende bedrijfsvoering gewenst met een gepaste dividendstroom. 

“WERKNEMERS ZIJN 
INVLOEDRIJKE STAKEHOLDERS”
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Dit beleid leidt tot een betrokken en geïnteresseerde groep aandeelhouders en stabiele 
investeerders. Als de verwachtingen niet gerealiseerd zouden worden zorgt dit voor een 
onvrede onder de aandeelhouders en het vrijvallen van aandelen. Het is belangrijk om de 
aandeelhouders aangesloten te houden en een eenduidig dividend beleid te voeren. 

04. AFNEMERS
Rest producten worden afgenomen t.b.v. de diervoederindustrie. De afnemers melden, 
indien dit voorkomt, afwijkingen m.b.t de diervoedernorm bij de Gulpener Bierbrouwerij 
B.V. De afnemers verwachten een betrouwbare levering van dierenvoeding conform aan 
de gemaakte afspraken. Verder zijn de kwaliteitsnormen behaald en is er sprake van fair 
pricing. Voldoen aan deze verwachtingen resulteert in een partnership op lange termijn. 
Voldoet er niet aan deze verwachtingen dan kan dat resulteren in een afname van reststroom 
en een waardeverlies op voedingswaarde of financiële opbrengst. Het is daarom essentieel 
om deze kwalitatieve samenwerking en het partnership te bewaken en te continueren. 

05. CONSUMENTEN
Consumenten zijn belangrijke stakeholders, zij geven feed back over de gekochte producten. 
Klachten met een mogelijk voedselveiligheidsrisico worden altijd bij de klanten opgevraagd 
voor verder onderzoek. Overige feedback over bijvoorbeeld verpakkingen, communicatie-
uitingen etc. is voor ons ook zeer waardevol. We zijn via diverse (social media) kanalen 
constant in gesprek met onze consumenten, waaronder een groep Gulpener Vrunden. Dit zijn 
onze ambassadeurs en daardoor zeer belangrijk. Consumenten verwachten lekkere bieren 
van een goede kwaliteit en een duurzame (en biologische) invulling van de bedrijfsvoering 
. Als dit gerealiseerd wordt zorgt dit voor een binding van de consument aan het merk, 
herhaaldelijke aankopen en mond-tot-mond reclame. Mochten deze verwachtingen niet 
gerealiseerd worden, kan dit leiden tot een merkafbreuk bij klachten. Aldus is het belangrijk 
om de consumenten te bereiken met onze boodschap.

06. HORECA
Horecarelaties verwachten dat we een onderscheidend concept en merk bieden. Hierbij horen 
lekkere bieren, een diversiteit in aanbod onder een goede kwaliteit. De leveringszekerheid 
tegen een marktconforme prijs is voor de horeca belangrijk. Als aan deze verwachtingen 
wordt voldaan, zal dit een lange termijn binding voortbrengen met volume verkopen en 
reclame voor de consumenten en bezoekers. Mochten deze verwachtingen niet worden 
waargemaakt, kan dit leiden tot een merkafbreuk en het verlies van relaties, resulterend 
in een verlies van verkoop en volume. Het is daarom belangrijk om bestaande relaties 
te behouden en voldoen aan de verwachtingen, maar ook om nieuwe relaties te blijven 
ontwikkelen. 

07. RETAIL
De retail rekent op een onderscheidend concept en merk voor een lage prijs. Verder zijn 
hoge rotaties, leveringszekerheid en lekkere bieren van een goede kwaliteit van belang. Als 
dit gerealiseerd wordt kan dit zorgen voor een groei als retail merk in volume en opbrengst. 

Verder kan de consument beter bereikt worden. Mochten deze verwachtingen niet gehaald 
worden, kan dit zorgen in het genereren van te lage marges en verlies van de schap positie 
bij onvoldoende rotatie. Het is hier belangrijk om de marketing te richten op de consument.

08. DUURZAME RELATIES
Wij zijn continue op zoek naar een gelijkwaardige, duurzame, lange termijn relatie met 
onze partners. Persoonlijk contact, transparantie en dialoog zijn daarbij de standaard. Wij 
dagen onze partners uit om gezamenlijk onze mvo-ambities te realiseren of beter nog, te 
overtreffen. Dit betreft o.a. horeca- en retailrelaties, distributeurs, drukkerijen, designers.

09. LEVERANCIERS 
Leveranciers van grond- en hulpstoffen, primaire verpakkingsmaterialen en diensten 
kunnen de voedselveiligheid, uitstraling en imago van de producten beïnvloeden. Daarom 
werkt Gulpener alleen met gecertificeerde leveranciers, waarmee Gulpener al een jarenlange 
relatie heeft opgebouwd. Kwaliteit, voedselveiligheid en duurzaamheid staan hierbij altijd 
voorop. Leveranciers worden regelmatig beoordeeld. Dit geldt voor leveranciers van onze 
grondstoffen, verpakkingen, machines, maar ook leveranciers van diensten zoals designers. 
De leveranciers verwachten aan ons een betrouwbare partner die betalingszekerheid biedt. 
Hierdoor kunnen lange termijnrelaties blijven ontstaan en voorkomen we het wegvallen 
van leveranciers, waardoor er een risico zou kunnen optreden voor de continuïteit van 
de bedrijfsvoering. Het is essentieel om deze kwalitatieve samenwerking te bewaken en 
te continueren. 

10. OVERHEID
Door voortschrijdend inzicht kan de overheid de eisen die aan voedselveiligheid  van 
grondstoffen of eindproducten gesteld worden,  aanscherpen. Indien dit het geval is, zal 
de Gulpener bierbrouwerij dit direct implementeren.
Eerlijke marketing/ communicatie is grotendeels geregeld door de overheid met wetten en 
regels. Deze belemmeren ons niet, daar wij deze regelgeving juist ondersteunen. In onze 
marketing- en communicatie uitingen vertellen wij het echte verhaal van de Gulpener 
Bierbrouwerij. De volgende beleidsterreinen hebben speciale aandacht: 

• Verantwoorde bierconsumptie, 
• Economie, fiscaliteit en juridische zaken
• Duurzaamheid en ketenbeheer

De overheid verwacht de respectering van wet- en regelgeving en een belastingafdracht. 
Voldoen hieraan biedt een stabiele bedrijfsvoering en voorkomt boetes en gespannen relaties 
met de overheid. Voldoen aan deze verwachtingen is belangrijk.  



8382 Bijlage: StakeholderanalyseBijlage: Stakeholderanalyse

11. BRANCHEORGANISATIES
Gulpener Bierbrouwerij is aangesloten bij twee brancheorganisaties; Nederlandse Brouwers 
en CRAFT. Nederlandse Brouwers is de overkoepelende organisatie die de belangen 
behartigt van 14 in Nederland gevestigde bierbrouwerijen, die samen goed zijn voor 
ruim 95% van de bierproductie in Nederland. Nederlandse Brouwers behartigt deskundig 
en proactief de gezamenlijke belangen van haar leden in het politieke domein, richting 
stakeholders, richting de media en de consument. Aan deze partijen maken we kenbaar 
wie we zijn en wat we doen. 
CRAFT is de branchevereniging van onafhankelijke brouwers. CRAFT verenigt meer dan 
160 brouwerijen en ondersteund leden met promotie, belangenbehartiging richting markt, 
gezamenlijke inkoop, media en politiek, hierbij wordt samengewerkt met de Nederlandse 
Brouwers.
Brancheorganisaties anticiperen op een actieve participatie en het respecteren van landelijke 
afspraken. Voldoen hieraan zorgt voor een goede informatievoorziening en belangen 
behartiging.

12. MEDIA 
Wij doen niet aan kleine lettertjes en communiceren transparant. Met veel media hebben 
wij al een jarenlange relatie opgebouwd. Wederzijds respect, eerlijkheid en transparantie 
zijn de sleutelwoorden. De media is een belangrijke stakeholder, daar zij degene zijn die op 
onafhankelijke wijze ons verhaal communiceren. Een goede relatie met hen is essentieel. 
Een juiste informatieverstrekking en interessante nieuwsitems worden verwacht door de 
media, dat resulteert in positieve pers. Negatieve pers kan negatieve gevolgen met zich 
meebrengen die een nadelige impact kunnen hebben op de bedrijfsvoering. Open en eerlijke 
communicatie is iets waar wij daarom naar streven.

13. CONCURRENTIE
Gulpener volgt de concurrentie nauw gezet, maar laat zich er niet door beïnvloeden. Het is 
goed te weten wat er in de markt gebeurt, maar Gulpener zou Gulpener niet zijn als zij niet 
op een eigenzinnige manier omgaat met de markontwikkelingen. Fair play concurrentie is 
belangrijk, dit werkt twee kanten op. Dit voorkomt de ongewenste focus van grote brouwers 
op Gulpener’s activiteiten.

“WIJ DOEN NIET AAN KLEINE
LETTERTJES EN COMMUNICEREN

TRANSPARANT”
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 STAKEHOLDER 

 WERKNEMERS                                                              

                                                                                      

                                                                                       

                                                                                      

 DIRECTIE                                             

                                                                                   

 AANDEELHOUDERS EN FAMILIE                    

                                                                                   

 AFNEMERS EN CONSUMENTEN                     

 DUURZAME RELATIES                                  

 LEVERANCIERS                                          

                                                                             

 OVERHEID                                                 

                                                                             

 BRANCHEORGANISATIES                            

                                                                             

 MEDIA                                                          

 REGIO                                                         

 OMWONENDEN                                         

 FINANCIËLE INSTELLINGEN                           

                                                                                                      

4 X PER JAAR KWARTAALBIJEENKOMST                                             

ELKE LAATSTE VRIJDAG VAN DE MAAND PERSONEELSBORREL         

NIEUWJAARSBIJEENKOMST                                                              

REGELMATIG INFORMATIE BULLETINS                                                                                           

TWEEWEKELIJKS MT VERGADERING                                                          

JAARLIJKSE “HEISESSIE”                                                                      

TWEE MAANDELIJKSE BEDRIJFSUPDATE                                               

JAARLIJKSE AANDEELHOUDERSVERGADERING                                        

OP CONTINUE BASIS                                                                           

OP CONTINUE BASIS                                                                           

CONTINUE                                                                                          

2 X PER JAAR BIJEENKOMST MET TRILIGRAN                                        

VIA BRANCHEORGANISATIE NEDERLANDSE BROUWERS                          

VERSCHILLENDE KEREN PER JAAR WERKBEZOEKEN                                          

MAANDELIJKSE BIJEENKOMSTEN MET NEDERLANDSE BROUWERS          

MAANDELIJKSE BIJEENKOMSTEN MET CRAFT                                       

OP CONTINUE BASIS                                                                           

OP CONTINUE BASIS                                                                           

MET REGELMAAT, MINIMAAL 1 X PER JAAR                                                

MET REGELMAAT                                                                                 

GULPENER

Leveranciers en 

andere relaties

Heeft 

een

met

langdurige relatie

14. REGIO
Wij geloven sinds jaar en dag in de kracht van de eigen regio en de verbondenheid met 
lokale partners (boeren, verenigingen, mvo-initiatieven en overige regionale partners). 
Dit voorkomt niet alleen milieubelasting, doordat er onder andere minder transport plaats 
vindt, maar zorgt ook voor regionale verbondenheid en gezamenlijke trots. Naast de 
regionale grondstofproductie (hop en gerst door zo’n 25 regionale boeren) voor onze bieren 
en regionale opzet van ons BrouwLokaal  (25-miles concept) vormt dit principe de basis 
van ons toekomstig handelen. De omwonende verwachten een veilige woonomgeving met 
weinig tot geen overlast en een goede informatie voorziening. Als aan deze verwachtingen 
wordt voldaan, zal dit zorgen in een goede relatie met de omwonende en begrip voor de 
activiteiten van de brouwerij. Een slechte relatie kan zorgen voor klachten en potentiele 
beperkingen als gevolg. Het is belangrijk om omwonende goed te informeren en betrekken 
bij nieuwe plannen om zo conflicten te voorkomen.

15. FINANCIËLE INSTELLINGEN 
Wij hebben een lange termijn visie en denken in generaties. Dit betekent dat wij financieel 
onafhankelijk wensen te zijn. Onze investeringen worden doorgaans dan ook uit de 
cashflow gefinancierd. Tot voor kort waren wij dan ook geheel vrij van banken. Met de 
bouw van het meest duurzame brouwhuis van Europa zijn we voor het eerst weer een 
bancaire financiering aangegaan. De brouwerij is winstgevend en financieel kerngezond. 
Dat wensen wij als familie zo te houden.
 
CONCLUSIE
Gulpener heeft over het algemeen een langdurige relatie met haar leveranciers en andere 
(horeca en retail) relaties. De belangrijkste stakeholder voor het (voedselveilige) produceren 
zijn de medewerkers van de brouwerij. Zij dragen zorg voor het uitvoeren van de kritische 
controlepunten en  de beheersmaatregelen, en het melden van afwijkingen. De directie is 
verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de juiste middelen en het zorgdragen 
voor de toekomstvisie en strategie.

Afnemers en consumenten en ook de overheid zijn belangrijk voor het aanleveren van 
feedback, zodat door continue verbeteren de voedselveiligheid, kwaliteit en duurzaamheid 
van de producten nog verder geoptimaliseerd wordt. 

Gulpener streeft een uitstekende relatie na met al haar stakeholders. Hier wordt geen 
onderscheid in gemaakt. 

Er zijn diverse contactmomenten per jaar met de stakeholders. 
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BESCHRIJVING                                                                                          

ORGANISATIEPROFIEL                                                                                

NAAM VAN DE ORGANISATIE                                                                      

ACTIVITEITEN, MERKEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN                                      

LOCATIE VAN HET HOOFDKANTOOR                                                             

LANDEN WAAR ORGANISATIE ACTIEF IS                                                      

EIGENDOMSSTRUCTUUR EN RECHTSVORM                                                  

AFZETMARKTEN                                                                                           

OMVANG VAN DE ORGANISATIE                                                               

                                                                                                               

                                                                                                         

                                                                                                                    

INFORMATIE OVER WERKNEMERS EN ANDERE                                              

UITVOERENDE PERSONEN                                                                         

A. TOTAAL AANTAL WERKNEMERS NAAR TYPE                                             

ARBEIDSCONTRACT (VAST EN TIJDELIJK) NAAR GESLACHT                           

B. TOTAAL AANTAL WERKNEMERS NAAR TYPE ARBEIDS-                              

CONTRACT (VAST EN TIJDELIJK) NAAR REGIO                                              

C. TOTAAL AANTAL WERKNEMERS NAAR TYPE WERK                                  

(FULLTIME EN PARTTIME) NAAR GESLACHT                                                  

D. OF EEN SIGNIFICANT DEEL VAN DE ACTIVEITEN WORDEN                         

UITGEVOERD DOOR MENSEN DIE NIET IN DIENST ZIJN                                  

E. SIGNIFICANTE SCHOMMELINGEN IN DEZE AANTALLEN                             

(BIJVOORBEELD SEIZOENSARBEID)                                                             

F. UITLEG HOE DEZE DATA ZIJN SAMENGETELD, INCLUSIEF                                

TOELICHTING OP EVENTUELE AANNAMES                                                   

BESCHRIJVING VAN DE KETEN                                                                  

SIGNIFICANTE VERANDERINGEN IN DE ORGANISATIE EN KETEN                           

(GROTE, ORGANISATIESTRUCTUUR, EIGENAAR OF KETEN)                              

TOELICHTING OVER DE TOEPASSING VAN HET                                               

VOORZORGSPRINCIPE                                                                                

LIJST VAN EXTERNE INITATIEVEN DIE DE ORGANISATIE                                     

ONDERSTEUNT (ECONOMISCH, SOCIAAL, MILIEU)                                         

LIDMAATSCHAP VAN (BRANCHE)VERENIGINGEN OF                                        

BELANGENORGANISATIES                                                                       

2. GRI-INDEX 2020-2021

PAGINA’S                                  

                                             

                                             

                                             

                                             

                                        

22 EN 79                                    

80 EN 81                                        

58 EN 59                                        

                                        

                                        

                                        

79                                        

                                        

59                                        

                                        

36                                        

                                        

59                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                                                                

                                                      

                                                                                

20, 21, 22 EN 23                              

                                        

                                                                                

                                        

                                        

36 – 42                                     

                                                               

82                                        

                                        

TOELICHTING                                                                                            

                                                                                             

GULPENER BIERBROUWERIJ                                            

GULPENER, BATU KOMBUCHA                                         

GULPEN, NEDERLAND                                                    

NEDERLAND                                                                 

                                                                                             

                                                                                             

2020: OMZET IN EURO’S: 12.902.314     

OMZET IN HECTOLITERS: 72.254            

2021:  OMZET IN EURO’S: 14.039.483      

OMZET IN HECTOLITERS: 72.769                                                                                                  

                                                                                             

                                                                                             

2020: 60                                                                                                  

2021: 60                                                                                              

2020: 58 VAST, 2 TIJDELIJK                                                                                             
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2020: FTE 47.9 MAN, 8.5 VROUW                                                                                                                         

2021: FTE 49.1 MAN, 6.95 VROUW                                                                                                                                            

NVT                                                                                             

                                                                                             

NVT                                                      

                                                                                             

NVT                                                          

                                                          

                                                                                             

NVT                                                      

                                                                                             

NVT                                                      

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

NEDERLANDSE BROUWERS EN               

CRAFT                                                        
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DIT VERSLAG GAAT IVM CORONA            

OVER DE JAREN 2020 EN 2021.              

HIERNA IS HET STREVEN OM                  

JAARLIJKS TE PUBLICEREN.                           

2020 EN 2021                                       

NOVEMBER 2022                                

JAARLIJKS                                            

                                                                                             

GRI GEBRUIKT ALS LEIDRAAD              

VOOR HET VERSLAG, GEEN CLAIM.                                                           

NVT                                                    

NVT                                                      
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