
Chemische 
Feitelijkheden

Voor velen is pils een geliefde dorstlesser, terwijl de 
kenners genieten van de enorme verscheidenheid 
aan speciaalbieren. Bier kan zoet of bitter zijn, blond 

of donker, troebel of helder. Voordat uit gerst, hop, water 
en gist een goed smakend biertje is ontstaan, komen er 
heel wat enzymen en micro-organismen aan te pas. Plus 
chemie natuurlijk. Bierbrouwen is inmiddels een goed 
gecontroleerd industrieel biotechnologisch proces, maar 
heeft toch ook een ambachtelijk karakter behouden: van het 
kiemen van gerstkorrels tot het vergisten van het gewonnen 
suikerwater.
Nederland kent van oudsher een levendige brouwtraditie en is 
daardoor een van ’s werelds grootste bierexporteurs geworden. 
Mede vanwege de export is de houdbaarheid van bier een 
belangrijk aspect voor brouwers, zeker omdat consumenten 

telkens opnieuw dezelfde geur en smaak verlangen. Anders 
dan bij wijn heeft jarenlang rijpen van bier meestal geen 
gunstig effect op de kwaliteit. Eenmaal uitgeschonken 
ondergaat de drank bovendien chemische veranderingen door 
invallend licht. Een van de belangrijkste smaakbedervers komt 
uit hop, dat onmisbaar is bij de bierbereiding. Daar ligt een 
mooie uitdaging voor (bio)chemici.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Wat is bier eigenlijk? Waarom drinken we het 

tegenwoordig veel minder dan vroeger?
• De Basis: Hoe wordt bier gebrouwen? Wat is het verschil 

tussen hoge en lage gisting?
• De Diepte: Uitgeschonken bier veroudert vrij vlug. Welke 

rol speelt zonlicht daarbij? En wat is de oplossing? |

Eeuwenoude dorstlesser

bierbier
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2 De Context

Vroeger was bier weinig meer dan een gefermenteerd broodpapje. Maar noeste 
arbeid van monniken en wetenschappelijke en technologische doorbraken 

maakten bier tot wat het nu is: een kraakhelder brouwsel.
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ter wereld bier gebrouwen kan worden 
van constante kwaliteit en met precies 
dezelfde smaak.

Doorbraken

Het heldere bier dat we nu drin-
ken lijkt in de verste verte niet op 

het brouwsel van vroeger. Zover bekend 
uit ontcijferde hiëroglyfen bereidden de 
Sumeriërs uit Mesopotamië (Irak) 6000 
jaar geleden een drank die op bier leek. 
Ze bakten eerst brood van gerst, tarwe 
of spelt, verkruimelden dat en zetten het 
in de week met water. Het broodpapje 
vergistte spontaan. Voor de smaak voeg-
den ze honing en allerhande specerijen 
toe, waaronder rozemarijn en gagel. Via 
de Egyptenaren en de Romeinen kwam 
het bier uiteindelijk in Noordwest-Europa 
terecht.

Daar kreeg men het verbouwen van de 
grondstoffen dankzij de kloosterlingen 
aardig onder de knie, maar echte door-
braken kwamen pas later toen chemici 
en biologen zich over de materie bogen. 
Belangrijk voor de bierproductie was 
het werk van de Franse chemicus Louis 
Pasteur, die in 1860 de vergisting ontra-
felde. Gisting gebeurde vroeger ‘spontaan’ 
en brouwers konden alleen maar hopen 
dat het goed ging. Pasteur ontdekte echter 
dat niet alle gisten even goed werken. Door 
de meest geschikte gisten steeds door 
te kweken, konden de brouwers keer op 
keer hetzelfde bier brouwen. De reincul-
tuur was hiermee geboren. Brouwers van 
het Deense Carlsberg ontdekten verschil-
lende gisten en selecteerden speciaal voor 
de pilsbieren de stam Saccharomyces carls-
bergensis, die nog steeds wordt gebruikt. 
Pasteur ontdekte bovendien dat bier beter 
te bewaren is door het te verhitten tot 70 

Bier wordt gezien als dorstlesser, maar werkt 
diuretisch: door het lage gehalte aan natriumzouten 
drijft het juist vocht af en krijg je er alleen nóg meer 

dorst van.

In de middeleeuwen lustten ze er wel 
pap van. Een record aantal liters bier 
gleed menig keelgat binnen, soms wel 

400 liter per persoon per jaar. Steden als 
Amersfoort, Delft, Haarlem en Gouda 
telden meer dan honderd brouwerijen en 
waren daarmee geen uitzondering. Bier 
was volksdrank nummer 1 en was destijds 
een stuk gezonder dan gewoon water, dat 
tijdens plagen en epidemieën al gauw 
besmet raakte met allerlei ziekteverwek-
kers. Niet dat de bevolking continu in een 
roes verkeerde: het alcoholpercentage lag 
destijds aanzienlijk lager dan nu.

Tegenwoordig bedraagt de Nederlandse 
consumptie een bescheiden 77,4 liter per 
jaar per hoofd van de bevolking (2006). 
We zijn daarmee een nette middenmoter 
in Europa, waar de Tsjechen met een 
gemiddelde jaarconsumptie van 157 liter 
al jaren aan de top staan. Op exportgebied 
telt Nederland wél mee in de wereldtop. 
Van de 26,5 miljoen hectoliter die in 

2006 werd geproduceerd, was meer dan 
de helft voor de export. Grootbrouwer 
Heineken zet met gepaste trots Brewed in 
Holland op het etiket. Een mooi staaltje 
marketing, want brouwers hebben het 
productieproces tegenwoordig zó goed 
onder controle dat in principe overal 

 Goudgeel vocht

Al in de middeleeuwen waren bierbrouwers bijzonder inven-
tief en bedachten ze allerlei manieren om bier zo goedkoop 

mogelijk te produceren. Uit deze tijd stamt daarom de eerste 
warenwet: het Duitse Reinheitsgebot uit 1516, uitgevaardigd door 
Wilhelm iv van beieren. De wet bepaalde dat bier alleen mocht 
worden gebrouwen van gerst, water en hop. Anders mocht het 
geen bier worden genoemd. Gist was toen nog niet ontdekt en 
werd later toegevoegd aan de bepaling. Pas na een klacht van de 
europese Unie – omdat het gebod vrijhandel belemmerde – is 
het in 1987 afgeschaft. Duitse brouwers houden er overigens 
nog krampachtig aan vast, omdat ze anders gelijk uit de Duitse 
markt liggen. Gerst is echter een dure grondstof. veel andere 
brouwers voegen daarom tot meer dan 50 procent andere zet-
meelbronnen toe, zoals tarwe, mais of rijst.          |

Wettelijke regels
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à 80 °C – temperaturen waarbij bacteriën 
en gisten worden gedood. Dit proces ken-
nen we nu als pasteuriseren.

Ook de technologie droeg een steentje 
bij aan de vorderingen in het bierbrou-
wen. Omdat bier tijdens de gisting op een 
koele plaats moest worden bewaard, werd 
vroeger vooral in de winter gebrouwen 
of haalde men zelfs ijs uit Scandinavië. 
Dankzij de uitvinding van de koelma-
chine door de Duitser Carl von Linde in 
1879 kon elke brouwer zijn bier het hele 
jaar door koel houden.

onDer oF boven

Er zijn heel veel soorten bieren op de 
markt. De kleur van het gebruikte 

mout is bepalend voor de kleur van de 
drank. Daarnaast beïnvloeden ook andere 

grondstoffen zoals (bruine) suikers, hop 
en vruchten de kleur. Een veelgebruikte 
manier om bieren in te delen is op basis 
van de vergistingsmethode. Er zijn boven-
gistende bieren, ondergistende bieren en 
spontaan gistende bieren.

Vóór 1840 waren alle bieren boven-
gistend: ze werden bij relatief hoge 
temperaturen (15 à 20 °C) gemaakt met 
waterafstotende gisten die korte ketens 
vormen waaraan zich koolzuurbelletjes 
hechten. Daardoor stijgen ze naar het 
oppervlak. Pas na de karakterisering van 
specifieke gistsoorten en de uitvinding 
van de koelmachine brouwde men steeds 
meer ondergistende bieren. Deze worden 
gebrouwen bij relatief lage temperaturen 
(6 à 8 °C). Bij ondergistend bier zakt de 
gist naar de bodem van de kuip doordat ze 
grote vlokken vormen. De bekendste en 
meest gedronken variant is pils, genoemd 
naar de Tsjechische stad Pilsen waar het 
heldere gele bier in 1842 voor het eerst 
werd gebrouwen. 

De laatste jaren komen er steeds meer 
bovengistende speciaalbieren op de 
markt. Over één daarvan – trappisten-
bier – bestaat nogal verwarring, omdat 
het vaak op één hoop wordt gegooid met 
abdijbieren. Een trappist is wel een abdij-
bier, maar niet elk abdijbier is een trap-
pist. Alleen bieren die binnen de muren 
van een abdij worden gebrouwen door 
de monniken van een kloosterorde van 
de cisterciënzers mogen ‘trappist’ op het 

etiket vermelden. Er zijn in de hele wereld 
slechts zeven trappistenkloosters die bier 
brouwen. 

Spontaan gistende bieren zijn tegen-
woordig vrij zeldzaam in de brouwwereld. 
In Brussel en omgeving brouwt men nog 
steeds Lambiek. Door het brouwsel een 
dag in een open bak te laten staan wordt 
het geïnfecteerd door een wilde gist uit de 
omgeving: Brettanomyces bruxellensis.

Er zijn ook nog ander bieren op de 
markt, die buiten deze traditionele driede-
ling vallen. Behalve de alcoholvrije vari-
anten die begin jaren 90 op de markt 
kwamen zijn bijvoorbeeld ook ‘klimaat-
neutrale’ en glutenvrije bieren ontwik-
keld. En in Amerika is lowcarb ofwel 
light bier een hit: het bevat 33 procent 
minder calorieën door minder alcohol en 
minder koolhydraten. Ook in Nederland 
zitten brouwers niet stil. Omdat vrou-
wen slechts 15 procent van al het bier in 
Nederland drinken, komen brouwers met 
een rosé-variant. Die is frisser, minder bit-
ter en roze gekleurd.         |

Dat bier een dikmaker is, is eigenlijk nog nooit 
bewezen. het caloriegehalte in bier wordt 

bepaald door het alcohol- en suikergehalte. net als 
koolhydraten en vet levert alcohol energie.  een glas 
pils bevat ongeveer 90 kcal. Dat is vergelijkbaar met 
een glas halfvolle melk (100 kcal) of appelsap (96 
kcal), of een droge bruine boterham. een bruine 
boterham mét boter en kaas loopt al aardig op en 
telt ongeveer 357 kcal. speciaalbieren tikken iets 
harder aan door hun hogere alcoholgehalte.
helemaal onschuldig is bier ook weer niet. het pro-
bleem zit hem vooral in de hoeveelheid waarmee 
het soms wordt gedronken en de lekkere hapjes die 
erbij worden gegeten. Wie drinkt, krijgt trek. De bit-
terstoffen uit hop stimuleren de maagsapproductie, 
en daardoor ga je (meer) eten. ons lichaam ver-
brandt echter eerst de alcohol, en pas later het vet. 
bij overdadig drinken en daarnaast flink eten of 
snacken blijft het vet over en wordt het opgeslagen. 
het gevolg: een dikke buik.             |

BierBuik

in de menopauze krijgen vrouwen last van over-
gangsklachten, zoals opvliegers, overvloedig trans-

pireren en slaapstoornissen. oorzaak is de stagnatie 
van de aanmaak van het vrouwelijke hormoon oestro-
geen. ter vervanging krijgen vrouwen vaak syntheti-
sche hormoonpreparaten, maar deze kunnen de kans 
verhogen op borst- en baarmoederkanker.
onderzoekers van de Universiteit Gent ontdekten in 
lupuline, het gele poeder in de hopbel, het krachtig-
ste fyto-oestrogeen van de plantenwereld: hopeïne 
(8-prenylnaringenine). Fyto-oestrogenen zijn plant-
aardige stoffen die structurele gelijkenissen vertonen 
met de oestrogenen die in het vrouwelijk lichaam 
worden geproduceerd. De fytovarianten kunnen 
de werking van het vrouwelijke hormoon oestra-
diol nabootsen, en zo overgangsklachten verzachten. 
het drinken van een biertje zet echter geen zoden 
aan de dijk. Daarom heeft het oostendse bedrijf 
biodynamics het hopextract verwerkt tot het voe-
dingsupplement menohop, speciaal bedoeld voor 
vrouwen in de overgang.

helaas werkt het preparaat maar bij éénderde van 
alle vrouwen. omdat het vermoeden bestond dat 
de effectiviteit iets te maken had met darmbacte-
riën, zijn de belgische wetenschappers verder gaan 
studeren. Ze ontdekten dat het sterk op hopeïne 
gelijkende isoxanthohumol verantwoordelijk is voor 
de hormonale werking. menohop bevat enkele mil-
ligrammen van deze stof. op zich is isoxanthohumol 
een biologisch inactieve stof, maar in de dikke darm 
zet de bacterie Eubacterium limosum het voor meer 
dan 80 procent om in werkzaam hopeïne.              |

Menohop
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4 De bAsis

ons huidige bier lijkt helemaal niet meer op dat van vroeger. toch beroepen 
brouwers zich graag op nostalgie en historie, want ondanks alle moderne 

brouwinstallaties blijft brouwen ook ambachtelijk werk.
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Bier brouw je niet in een weekje. 
Het is een ingewikkeld proces dat 
met veel zorg moet worden uit-

gevoerd. De brouwer gaat uit van vier 
bestanddelen die gaandeweg worden toe-
gevoegd: gerst, water, hop en gist. Voordat 
het echte brouwen begint moet de gerst 
kiemen. Op grote vloeren – of in speciale 
trommels – liggen de gerstekorrels bij 
10-15 °C uitgespreid en worden ze vochtig 
gemaakt. Tijdens het kiemen ontwik-
kelen zich enzymen zoals amylases en 
proteases. Na ongeveer een week wordt 
er hete lucht langs de gekiemde gerstkor-
rels geblazen om de enzymactiviteit te 
stoppen.

Afhankelijk van de temperatuur en 
de duur van het verhitten ontstaat een 
heel kleurscala aan gekiemde gerst, die 
brouwers ‘mout’ noemen. De kleur van 
de mout bepaalt de kleur van het bier: 
van bleke mout maakt men pilsbieren, 
terwijl men van de meer gekarameli-
seerde of donker gebrande mout bokbie-
ren of andere speciaalbieren maakt. Dit 
heeft uiteraard ook invloed op de smaak. 
Sommige brouwerijen mouten nog zelf, 
maar de meeste brouwers kopen mout 
met de juiste kleur en eigenschappen in 
bij gespecialiseerde mouterijen. Mout 
geeft body aan bier. Daar is aardig wat 
voor nodig: een paar honderd gram per 
liter. 

 naar eeuwenoud recept

SUIkerPaPJe

De moutkorrrels worden in een molen 
geplet en met drie delen water 

gemengd tot een beslag, een soort papje. 
Daarbij gebruikt men niet zomaar water: 
voor pils is zacht water nodig, voor amber 
en donkere bieren juist hard water. Voldoet 
het water niet aan de kwaliteitseisen, dan 
moet het worden onthard of moeten er 
juist zouten worden toegevoegd.

De temperatuur van het beslag voert men 
vervolgens stapsgewijs op. Dit is nodig 
om de verschillende enzymen te laten 
werken. Proteases zetten bij 35 à 60 °C 

hoogmoleculaire eiwitten om in korte 
eiwitketens en vrije aminozuren. Deze 
vrije aminozuren zijn nodig voor de groei 
van de gist. Maar het is niet de bedoeling 
om álle eiwitten vrij te knippen, omdat 
anders te weinig lange eiwitten overblij-
ven die het fundament moeten vormen 
voor een stevige schuimkraag. Brouwen 
blijft dus altijd een compromis.

Door de temperatuur verder te verho-
gen, stoppen de proteases en beginnen de 
amylases met de omzetting van zetmeel 
tot vergistbare suikers. Daar zijn twee 
enzymen voor nodig: de alfa-amylases 
hakken de zetmeelketen in kleinere frag-
menten, de bèta-amylases knippen die 
vervolgens in mono-, di- en trisacchari-
den (respectievelijk glucose, maltose en 
maltotriose). De optimale temperatuur 
voor alfa-amylases ligt tussen 70-75 °C, 
terwijl de bèta-amylases optimaal pres-
teren bij 60-65 °C. Bij hogere tempera-
turen denatureren de bèta-amylases en 
nemen de alfa-amylases het verder over. 
Bij de laatste temperatuurstap naar 80 °C 
denatureren de enzymen en stopt het 
versuikeren. Het beslag wordt gefiltreerd 
en de vaste eiwitrijke koek die overblijft 
(zogeheten draf) wordt verwerkt tot vee-
voer. Het filtraat is een soort suikerwater, 

Het brouwen van bier verloopt in een groot 
aantal stappen. En zoveel brouwers, zoveel 

bieren. Elke brouwer kan namelijk zijn eigen 
karakteristieke bier maken door de juiste keuze 

van de mout, de gist en de temperatuur  
tijdens het brouwproces.

Traditioneel werd bier gebrouwen in koperen ketels; 
grote brouwerijen gebruiken tegenwoordig vaak 

roestvaststalen varianten.
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de fijnere soorten die aan het einde van de 
kookstap worden toegevoegd. De ‘Rolls-
Royce’ onder de aromahoppen komt uit 
Tsjechië: de Saaz. Na anderhalf uur koken 
gaat het gehopte wort naar een whirlpool 
om de vaste deeltjes te verwijderen. 

GISTen

Na het koelen krijgen gisten een week 
lang de tijd om de suikers onder 

anaerobe omstandigheden om te zetten 
in alcohol en CO2. Er zijn twee hoofd-
soorten: de hoog- en laaggistende vari-
anten. Hoog en laag slaan niet alleen 
op de temperatuur waarbij de gisting 
plaatsvindt, maar ook op de plek waar 
de gist na afloop van de gisting belandt. 
Saccharomyces carlsbergensis is een laag-
gistende variant die bij een temperatuur 
van minder dan 5 °C zijn werk doet; nadat 
zo'n 5 procent alcohol is gevormd, stopt 
deze gist met groeien en zakt uit naar de 
bodem. De hooggistende Saccharomyces 
cerevisiae presteert optimaal bij 20 tot 
25 °C en is zelfs bestand tegen 12 procent 
alcohol. Na de vergisting komt de gist 
boven op het bier te liggen.

Net als hop geeft ook de gist een karak-
teristiek aroma aan bier. Dit komt voorna-
melijk door esters, zoals het fruitige ethyl-

acetaat en isoamylacetaat. Helaas zijn 
er ook minder aangename stofjes, zoals 
stinkende zwavelhoudende verbindingen 
en diacetyl dat naar boterbabbelaars ruikt. 
De vorming van diacetyl is inherent aan 
het brouwproces: de verbinding ontstaat 
uit acetolactaat, een stof die door gistcel-
len zelf wordt uitgescheiden. Gelukkig 
kan gist het gevormde diacetyl ook weer 
afbreken tot de geurloze verbinding ace-
toïne. Dat laatste gebeurt tijdens de rust-
periode bij 0 °C, de lagering.

Te jong bier is dan ook niet drinkbaar. 
Pilsbieren moeten een tot enkele weken 
rijpen, speciaalbieren vijf à zes weken. De 
voortgang van de lagering wordt gecon-
troleerd aan de hand van diacetyl. Als de 
concentratie beneden een bepaalde waar-
de komt, is het brouwsel geschikt voor 
consumptie. Pas dan wordt het bier gefil-
treerd, gepasteuriseerd en verpakt.         |

dat afhankelijk van de grondstof 5 tot 25 
procent opgelost suiker bevat. Dit noe-
men brouwers ‘wort’.

HoPPen

Het wort gaat naar de brouwketel, 
het hart van de brouwerij. In deze 

ketel wordt het wort anderhalf uur lang 
gekookt. Van hop is honderd keer zo wei-
nig nodig als van mout: een paar gram 
per liter bier volstaat. Tijdens het koken 
van het wort vinden tal van chemische 
reacties plaats. De belangrijkste is de iso-
merisatie van de hopbitterstoffen, de alfa-
zuren of humulonen. Hieruit ontstaan de 
iso-alfazuren ofwel isohumulonen. Ook 
worden nare geuren (off flavors) uit de 
vloeistof gestript, zoals dimethylsulfide 
dat ontstaat door afbraak van eiwitten uit 
de mout en dat een kool/spruitjeslucht 
veroorzaakt.

Er bestaan  twee hopsoorten: de ‘bitter-
hoppen’ en ‘aromahoppen’. Eerstgenoemden 
geven hun bittere smaakstoffen af aan 
het brouwsel. Omdat er tijd nodig is om 
de isohumulonen te vormen (via isomeri-
satie) worden bitterhoppen aan het begin 
van het wortkoken toegevoegd. De aroma’s 
die erin zitten, zijn tegen het eind van het 
brouwen verdampt. Aromahoppen zijn 

een gewoon pilsje bevat circa 5 procent alco-
hol. Alcoholvrije bieren mogen volgens de 

bierverordening maximaal 0,1 procent alcohol 
bevatten, terwijl voor alcoholarm bier een maxi-
mum van 1,2 procent geldt. om die percentages 
te bereiken, halen brouwers de alcohol aan het 
eind van het brouwproces gewoon uit het bier via 
vacuümdistillatie of membraanfiltratie. voordeel 
is dat de basis een volledig vergist en gerijpt bier 
is, waar men selectief alcohol uit verwijderd heeft. 
toch smaakt en ruikt het hierdoor anders.
een alternatieve aanpak is voorkomen dat alcohol 
gevormd wordt tijdens het brouwen. Dit kan door 
de gehopte wort korter met gist in contact te 
brengen. brouwers kunnen kiezen voor een korte 
gisting van maximaal acht uur bij hoge tempera-
tuur (15-20  ºC) of een langere gisting van maximaal 
24 uur bij lagere temperatuur (0-5 ºC). nadeel van 
deze aanpak is dat er veel gist voor nodig is en het 
proces heel nauwkeurig gecontroleerd moet worden 
om de juiste alcoholpercentages en aroma’s te krijgen. |

Maltje?

De belangrijkste stoffen in hop zijn de alfa-zuren 
of humulonen. Deze stoffen smaken zelf niet bit-

ter, maar worden gedurende het koken van het gehop-
te wort omgezet in isohumulonen die wél zeer bitter 
zijn. er zitten ook bèta-hopzuren of lupulonen in hop, 
maar die zijn slecht oplosbaar in water en spelen geen 

rol bij het bierbrouwen. De vorming van isohumulo-
nen is een van de belangrijkste stappen in het brouw-
proces: ze geven bier niet alleen de typische smaak, 
maar zorgen ook voor een stevige schuimkraag en een 
anti-bacteriële werking. De hoeveelheid isohumulonen 
in bier varieert van 10 tot ruim 100 mg/l.

OH

R

OHO
OH

humulon (zesring) humuleen

O

HO

OH

R

O

isohumulon (vijfring)

bacteriostatische eigenschappen

schuimvorming

bittere
smaak

hopcoMponenten
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Licht is funest voor het aroma van bier, want het laat smaakbedervers ontstaan. 
onderzoekers denken hiervoor een oplossing te hebben gevonden: ze voegen 

verbindingen toe die lichtenergie afvangen.

 Heerlijk
houdbaar
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Voor brouwers is transparant glas 
een nachtmerrie. Als hun met zorg 
gebrouwen bier eenmaal in een glas 

bivakkeert, verandert het onder invloed 
van licht in een naar kattenpis geurend 
en smakend vocht. Al na een paar minu-
ten begint deze zogeheten lichtsmaak en 
lichtgeur zich te ontwikkelen. 

Om dit probleem tijdens de opslag te 
voorkomen, stoppen brouwers hun bier 
in bruin gekleurd glas. Dit absorbeert 
al het zichtbare licht (met een golfleng-
te onder de 500 nanometer) en biedt 
voldoende bescherming. Exportbier zit 
echter nog standaard in het goedkopere 
groene glas en wordt daarom in dichte 
dozen verkocht. Groen glas laat nog een 
fractie zichtbaar blauw licht door (tussen 
400 en 500 nm), het energierijkste deel. 
Blik is het beste verpakkingsmateriaal, 
daar komt helemaal geen licht doorheen. 
Bier direct uit een blikje of bruin flesje 
drinken voorkomt de vorming van de 

lichtsmaak, maar dan mis je wel een 
belangrijk deel van de smaakbeleving. 
Het ruiken van het aroma draagt daar 
voor meer dan de helft aan bij. 

STInkSToF

Dat licht een desastreus effect heeft 
op bier werd al voor het eerst in 1875 

gerapporteerd. Het duurde echter nog 
een eeuw voordat deze waarnemingen 
met onderzoek konden worden beves-
tigd en men de link legde met gehopte 
bieren. In 2001 lukte het chemici van de 
Universiteit Gent uiteindelijk om samen 
met Amerikaanse onderzoekers het hele 
proces van fotochemische ontbinding van 
bier te ontrafelen.

Hoofdverantwoordelijke voor het smaak-
bederf is de zwavelverbinding 3-methyl-2-
buteen-1-thiol (MBT), één van de sterkste 
geurstoffen die bestaan. De geurdrempel 
van MBT is met 4 nanogram per liter 
bier zeer laag, waardoor de vorming van 

ee verbinding al binnen enkele minuten 
waarneembaar is. Dezelfde stof is promi-
nent aanwezig in de geur die stinkdieren 
verspreiden als verdediging bij dreigend 
gevaar.

MBT is afkomstig van de bitterstoffen 
uit hop: de isohumulonen, die tijdens 
het brouwen van het wort zijn ontstaan 
uit de humulonen. Isohumulonen zijn 
kleurloos en kunnen daarom geen zicht-
baar licht absorberen. Andere stoffen in 
bier, de flavines, kunnen dat wel. Het 
belangrijkste flavine is riboflavine ofwel 
vitamine B2, dat lichtenergie met golf-
lengten van 350 tot 500 nm absorbeert. 
Deze verbinding is wateroplosbaar en 
geeft helder bier de typische gele kleur. In 
het zichtbare licht treedt fotosensibilisatie 
op, waarbij riboflavine optreedt als een 
katalysator voor de afbraakreactie van iso-
humulonen. Riboflavine komt dan in een 
aangeslagen toestand, waardoor het een 
elektron onttrekt aan de isohumulonen. 

Pils moet te allen tijde helder zijn. troebeling 
van gekoeld bier – ook wel koude trub of chill 

haze genoemd – willen brouwers koste wat kost 
vermijden. De troebeling bestaat uit eiwitresten 
die bij lagere temperatuur complexen vormen met 
polyfenolen. Door pilsbier bij 0 °C te lageren wordt 
dit proces gestimuleerd. traditioneel leidt men 
het uitgegiste bier daarom over fijn kalkzandsteen 
(kiezelguhr). nadeel van deze techniek is dat het 
een grote afvalberg achterlaat.

heineken research heeft samen met norit 
Process technology een milieuvriendelijk alterna-
tief ontwikkeld: membraanfiltratie met een nieuw 

reinigingsprocedé. bierfiltratie vergt namelijk 
nogal wat van membranen. tweemaal per dag 
moeten de membraanfilters van polysulfon wor-
den gereinigd om eiwitten en plakkerige suikers 
te verwijderen uit de 0,2 à 0,5 micrometer kleine 
poriën. spoelen met alkalische oplossingen om 
de eiwitten op te lossen is vrij standaard, maar 
om ook de suikers snel los te krijgen hebben de 
onderzoekers een speciale stof ontwikkeld die de 
oxidatie versterkt. hierdoor is het mogelijk om de 
membranen sneller te regenereren dan met andere 
reinigingsmiddelen. Door de tijdswinst kunnen 
meer bierfiltraties worden gedaan.           |

koude truBBels

DSM ontwikkelde het enzym Brewers Clarex, dat 
de eiwitten afbreekt die bier troebel maken. Het 
enzym is afkomstig van de schimmel Aspergillus 

niger. Brewers Clarex is een endoprotease dat 
eiwitten splitst in kleinere fragmenten. Daardoor 

blijft bier zeker 15 maanden doorzichtig.
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neutraliseert. Een soort bliksemafleider 
dus. Deze afvanger moet na ontlading 
in onschadelijke en niet-waarneembare 
stoffen uiteenvallen. De onderzoekers 
hebben hiervoor componenten uit hop 
geëxtraheerd met superkritisch CO2. Uit 
experimenten met proefbieren blijkt dat 
deze verbindingen in de praktijk werken. 
Het effect is uiteraard concentratie-afhan-
kelijk. Uiteindelijk ontstaat wel MBT in 
het bier, maar dat gebeurt met vertraging.
De rest van de bierwereld houdt deze ont-
wikkeling scherp in het oog.

karTon

De geur- en smaakstabiliteit van bier 
blijft een hot topic in de brouwwe-

reld. Bier is gevoelige materie. De vele 
honderden bestanddelen zijn chemisch 
niet in evenwicht. Tijdens het bewaren 
leiden onderlinge (bio)chemische reacties 
tot veranderingen in de samenstelling 
– en dus ook de smaak.

Sommige reacties worden versneld 
door zuurstof. Zo heeft de vorming van 
2-nonenal, dat in pilsbieren een muffige 
kartonachtige geur veroorzaakt, lange tijd 
veel aandacht gekregen. Het ontstaan hier-
van is inmiddels verhinderd door de zuur-
stofintroductie tijdens het brouwproces te 
minimaliseren. Bij bovengistende bieren 
hebben onderzoekers van de Katholieke 
Universiteit Leuven ontdekt dat 2-furfuryl 
ethylether (FEE) met een oplosmiddel-
achtige geur onafhankelijk van zuurstof 
lineair in de tijd wordt gevormd en rap 
toeneemt bij hogere temperatuur. Opslag 
van bier in een warme ruimte bederft de 
smaak binnen een week. FEE zou daarom 
een handige indicator kunnen zijn voor 
houdbaarheid en temperatuurschomme-
lingen.           |

ChemisChe FeitelijkheDen  |  eDitie 54  |  nUmmer 239 b i e r

Door het afstaan van hun elektron veran-
deren isohumulonen in radicalen die een 
scala aan chemische reacties teweeg kun-
nen brengen – waaronder het verbreken 
van chemische bindingen, waarbij weer 
nieuwe radicalen ontstaan. De isohumu-
lonen splitsen zich in kleinere brokstuk-
ken en reageren met zwavelhoudende 
verbindingen uit mout onder vorming 
van het stabiele MBT. Donkere bieren 
hebben hier minder snel last van, want 
daarin wordt het licht ook door andere 
kleurstoffen geabsorbeerd.

MISvaTTInG

Inmiddels is elke stap van het mecha-
nisme ontrafeld. Daardoor konden 

de onderzoekers de misvatting van tafel 
vegen dat bieren met chemisch gehydro-
geneerde isohumulonen geen bijsmaak 
krijgen. Sommige brouwers voegen der-
gelijke isohumulonen speciaal toe om 
bier toch in transparant glas te kunnen 
verpakken. Het gaat om varianten waar-
van de dubbele bindingen voorzien zijn 
van waterstof, zoals dihydro-isohumu-
lonen en tetrahydro-isohumulonen. Ze 
genereren weliswaar geen MBT, maar zijn 
niet lichtstabiel en veroorzaken andere off 

flavors die enigszins verschillen van de 
lichtsmaak.

Met deze kennis kregen de Belgische 
onderzoekers gelijk een troef in handen 
om de droom van elke brouwer waar te 
maken: lichtbestendig bier dat ook in het 
glas lang lekker blijft. Ze voegden een ver-
binding toe die eerder dan de bitterstof-
fen de elektronen aan riboflavine afgeeft 
en zodoende de opgevangen lichtenergie 

net als bier bevat cola Co2, maar na het 
inschenken van de frisdank zakt het schuim 

gelijk weer in. bij bier is dat niet zo. De opstijgende 
Co2-bellen worden gevangen in de schuimmatrix. 
voor zo’n mooie stabiele schuimkraag is een sterk 
vliesje nodig dat de bubbels omringt. Gerst, hop 
en water bevatten alles wat daarvoor nodig is. 
eiwitten uit mout en bitterstoffen uit hop (de iso-
humulonen) vormen samen een complex, terwijl 
tweewaardige metaalionen uit water (magnesium, 
calcium en ijzer) op hun beurt complexeren met 
de isohumulonen. Deze verbindingen vormen de 
schakel in de opbouw en stabiliteit van de schuim-
kraag: ze ‘lijmen’ de binnen- en buitenkant van 
het vlies rond de Co2-bellen aan elkaar. voor een 
goede schuimkraag die ten minste drie minuten op 
het bier staat, is 20 mg/l isohumulonen het mini-
mum. Uiteindelijk zakt het bier door de zwaarte-
kracht tussen de koolzuurbelletjes naar beneden 
(drainage), de vliesjes worden allengs dunner en 
de Co2-bellen vloeien samen tot grotere bellen 
(coalescentie) en knappen open. 
vet aan het glas verstoort de vorming van een 
stabiel complex, waardoor het bier dood slaat. het 
vet  verdringt de isohumulonen, waardoor de ‘lijm-
stof’ in de vliezen verdwijnt. vandaar dat elk nieuw 

biertje eigenlijk in een nieuw glas hoort: ook vet-
verbindingen die via de mond op het glas komen 
doen afbreuk aan de stabiliteit van het schuim. het 
effect van vet is een van de belangrijkste redenen 
waarom alleen de onbevruchte vrouwelijke hopbel-
len worden gebruikt bij het bierbrouwen. in de 
wijde omtrek van een ‘vrouwelijk’ hopveld mag 
geen mannelijke hop worden geteeld, want na 
bevruchting worden in de vrouwelijke hopbellen 
zaadjes gevormd die veel vet en olie bevatten. in 
engeland denken ze daar trouwens anders over: 
britse brouwers gebruiken gewoon bevruchte hop-
bellen. Daar moet een ‘pint’ bier echt een pint zijn 
– voor schuim betalen britten niet.           |
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3-methyl-2-buteen-1-thiol

Isohumulonen vallen na absorptie van lichtenergie uiteen; een reactie waarbij vitamine B2 als 
fotochemische katalysator optreedt. De afgesplitste zijketen verliest koolstofmonoxide waardoor 

een radicaalverbinding ontstaat. Het radicaal reageert met een thiolradicaal in bier tot 3-methyl-2-
buteen-1-thiol. Dit MBT heeft voor sommige mensen de geur van kattenpis, anderen nemen het 

waar als verbrand rubber.

lichtsMaak
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voor op sChool
 1. Veel natuurstoffen zijn chiraal ofwel optisch actief. Geef de 

chirale centra aan in 8-prenylnaringenine, humulon, iso-
humulon en linalol.

 2. In veel Afrikaanse landen wordt gefermenteerde alcoholi-
sche maispap gedronken, zoals sepiso of chibuku. Hoe wordt 
dit maisbier gemaakt? Noem twee voor- en nadelen van 
consumptie van chibuku.

 3. De donkere kleuren van bieren zijn deels afkomstig van 
reacties tussen suikers en aminozuren. Deze zogeheten 
Maillardreacties zijn ook verantwoordelijk voor bruin brood 
en andere bruine voedselproducten. Geef de vergelijkingen 
van zo’n reactie. Hoe kun je de bruine kleur versterken?

 4. Zetmeel bestaat vooral uit polymeren van d-glucose. Wat 
betekent die letter d en hoe vind je dat in de structuurfor-
mule terug?

 5. Glucose-eenheden kunnen alfa of bèta aan elkaar geschakeld 
zijn. Wat is het verschil? Welke verschillende natuurstoffen 
levert dat op?

 6. De hopcomponenten zijn derivaten van terpenen. Terpenen 
en afgeleide terpenoïden hebben isopreen (2-methylbuta-
dieen) in het molecuulskelet. Markeer de isopreeneenheden 
in humulon, humuleen, isohumulon en linalol.

 7. De stinkende stof MBT in bier behoort tot de isoprenoïden. 
Laat dit zien aan de hand van de structuurformule.

 8. Wat betekenen de voorvoegsels dihydro en tetrahydro bij de 
afgeleide verbindingen van isohumulonen?

 9. De schuimkraag van bier zakt in elkaar volgens een eerste 
orde kinetiek (van 100% naar 50%, van 50% naar 25%, van 
25% naar 12,5%, etcetera). Elke stap kost globaal eenzelfde 
tijd. Ontwerp een experiment waarmee je de halfwaardetijd 
van bierschuim kunt bepalen.

 10. Humulon isomeriseert naar isohumulon. De zesring ver-
dwijnt en er komt een vijfring voor in de plaats. Geef met 
pijltjes weer hoe de elektronenverplaatsing bij de isomerisa-
tie kan plaatsvinden.
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Linalol is aanwezig in bieren met hop. Het is een terpeenalcohol met 
een aangename bloemige geur. 
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